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Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
správu o výsledku kontroly zameranej na  dôslednú  fyzickú 
kontrolu nájomníkov bytov, ktoré sú predávané v zmysle mat. 
č..1172/2013,1173/2013,1174/2013, 
b e r i e  n a  v e d o m i e    
správu a opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov, 
u k l a d á 
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu prijatých opatrení 
k 31.3.2014.                  K: MR 
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Mesto Nitra – útvar hlavného kontrolóra 

 
 
 

S p r á v a 
o výsledku kontroly 

 
 

        Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitra č. 396/2013-MZ zo dňa 14. 
novembra 2013, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Nitre odporučilo riaditeľovi Službytu 
a hlavnému kontrolórovi uskutočniť dôslednú fyzickú kontrolu nájomníkov bytov, ktoré sú 
odpredávané v zmysle prerokovaných materiálov  č. 1172/2013, 1173/2013 a 1174/2013 
a poverenia hlavného kontrolóra č. 21/2013 zo dňa 20.11.2013 bola vykonaná dôsledná 
fyzická kontrola nájomníkov bytov. 
Kontrolu vykonali referenti kontrolóri ÚHK Ing. Beáta Beniková, Margita Havránková, Július 
Hladký a Ing. Kristína Porubská za spoluúčasti zamestnancov Službytu Nitra  s.r.o. v období 
od 21.11.2013 do 27.11.2013. Kontroly boli vykonané v  popoludňajších a večerných 
hodinách.   
     Cieľom kontroly bolo zistiť prítomnosť osôb v bytoch a identifikovať ich podľa 
predložených  zoznamov nájomníkov. Vo výsledkoch kontroly sú zaznamenané aj vyjadrenia 
susedov, ktoré však nebolo možné kontrolou žiadnym spôsobom overiť. Kontrola bola 
vykonaná vo všetkých troch bytových domoch. 
       
Kontrolou bolo zistené: 
 
A.Fyzická kontrola bytov 

 
Bytový dom na Murániho ul. č. 28,32,36 
 
1 Počet bytov 42 
2 Počet bytov, ktoré sa nepredávajú 1 
3 Počet skontrolovaných bytov 41 
4 Počet skontrolovaných bytov,  kde bola zistená prítomnosť osôb  37 
5 Počet bytov, kde nebol nikto prítomný 4 
6 Počet bytov, kde bol zistený rozdiel medzi nájomníkom 

uvedeným v zozname a skutočne prítomnou osobou 
2 

 
Bytový dom na Považskej ul.č. 3,5,7 
 
1 Počet bytov 77 
2 Počet bytov, ktoré sa nepredávajú 0 
3 Počet skontrolovaných bytov 77 
4 Počet skontrolovaných bytov,  kde bola zistená prítomnosť osôb  56 
5 Počet bytov, kde nebol nikto prítomný 21 
6 Počet bytov, kde bol zistený rozdiel medzi nájomníkom 

uvedeným v zozname a skutočne prítomnou osobou 
11 

 
 
 



- 2 – 
 

Bytový dom na Hôrke č. 17 – 19  
 
1 Počet bytov 84 
2 Počet bytov, ktoré sa nepredávajú 4 
3 Počet skontrolovaných bytov 80 
4 Počet skontrolovaných bytov,  kde bola zistená prítomnosť osôb  51 
5 Počet bytov, kde nebol nikto prítomný 29 
6 Počet bytov, kde bol zistený rozdiel medzi nájomníkom 

uvedeným v zozname a skutočne prítomnou osobou 
8 

 
Všetky údaje t.j. číslo bytu, meno nájomníka, mená osôb, ktoré boli v čase kontroly 
zistené v byte bez prítomnosti nájomníka bytu, ako aj vyjadrenia susedov  sú uvedené 
v správe, ktorá sa nachádza v dokumentácii na útvare hlavného kontrolóra ako aj 
v Službyte s.r.o. Nitra.  
     Podľa listu Službytu Nitra s.r.o. zo dňa 26.11.2013 bol podnájom v súlade s VZN č. 
8/2004 schválený v dvoch prípadoch.   
 
B. Kontrola dokladov 

 
     Prekontrolované boli zmluvy o budúcich kúpnych zmluvách, ktoré boli predložené 
odborom  majetku MsÚ a Službytom Nitra, s.r.o.. Ďalej bolo zisťované, či zmluva o budúcej 
kúpnej zmluve bola s nájomcom uzatvorená až na základe schváleného uznesenia mestského 
zastupiteľstva a ustanovenia zmluvy, ktoré určujú záväzok na predaj bytu. Vo všetkých 
prípadoch boli k dispozícii fotokópie dokladov. Zistenia:  
 
l. Kontrole neboli zo strany odborov mestského úradu ani správcu predložených 5 budúcich 
kúpnych zmlúv, nakoľko sa nenachádzajú v ich evidencii. 
2. Kontrolou bolo zistené, že v niektorých zmluvách uzatvorených po roku 1998, resp. 1999  
je uvedený termín uzatvorenia kúpnej zmluvy 15 rokov od podpisu zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve, z čoho vyplýva, že tieto byty ešte nemôžu byť predávané. 
3. V jednom prípade bola zmluva o budúcej zmluve uzatvorená na základe uznesenia MZ č. 
238/2005-MZ zo dňa 23.6.2005, ktorým však bola odsúhlasená zmena nájomcu bytu nie 
odpredaj bytu a uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. 
 4. Ďalej bolo zistené, že v dôsledku prečíslovania bytov na niektoré byty sú uzatvorené aj dve 
zmluvy o budúcej kúpnej zmluve a to s rôznymi budúcimi kupujúcimi. V skutočnosti ide 
o dva rôzne byty,  avšak číslo bytu sa zhoduje.  
5. Pôvodný budúci kupujúci zomrel v troch zistených prípadoch (ul. Na Hôrke).  
6. Zistený prechod nájmu bez uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve.  
7. Iné zistenia 
- zmeny priezvisk kupujúcich z dôvodu zmeny stavu (vydaj, rozvod)  neboli do zmlúv formou  
  dodatku zapracované, 
- rozpor medzi dátumom podpisu zmluvy a dátumom uznesenia MZ (ul. Na Hôrke) 
- uznesením MZ č. 295/2003-MZ zo dňa 7.8.2003 bol schválený odpredaj tých istých bytov  
   a osobám, ktoré už bolo schválené uznesením č. 119/1998-MZ a 120/1998- MZ.  
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  Správa o výsledku kontroly bola vypracovaná dňa 12.12.2013 a spoločne prerokovaná za 
účasti hlavného kontrolóra a riaditeľa Službytu Nitra, s.r.o. dňa 13.12.2013.  
 
     Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou bolo spoločnosťou Službyt Nitra s.r.o. 
prijaté  opatrenie: 
 

1. Spoločnosť Službyt Nitra s.r.o. ako prenajímateľ  bytov vo vlastníctve mesta Nitry na 
základe výsledkov fyzickej previerky bytov vykoná opätovnú previerku bytov, kde bol 
zistený rozdiel medzi nájomníkom uvedeným v nájomnej zmluve a zisteným 
kontrolou. V prípade, že bude preukázané, že nájomca poskytuje byt do podnájmu bez 
súhlasu prenajímateľa, bude daná nájomcovi výpoveď z nájmu.  

            Termín: do 31.3.2014                                                Zodpov.: Ing.Pavol Bielik, riaditeľ 
  
 
Správa bola prerokovaná na riadnom zasadnutí Mestskej rady v Nitra dňa 7.1.2014 a bolo 
k nej prijaté uznesenie č. 59/2014-MR: 
 
Mestská rada v Nitre 
p r e r o k o v a l a 
správu o výsledku kontroly zameranej na dôslednú fyzickú kontrolu nájomníkov bytov, ktoré 
sú predávané v zmysle mat.č. 1172/2013, 1173/2013, 1174/2013 
o d p o r ú č a 
Mestskému zastupiteľstvu v Nitre 
v z i a ť   na   v e d o m i e 
správu a opatrenia prijaté na odstránenie 
zistených nedostatkov 
u l o ž i ť  
hlavnému kontrolórovi 
vykonať kontrolu prijatých opatrení k 31.3.2014.                          K: MR 


