
Správa 

z kontroly včasnosti a správnosti úhrad nájomného za byty a nebytové priestory vo vlastníctve 
obce Močenok za rok 2017 so stavom k 31,12.2017. 

     V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2018 som 
vykonal kontrolu včasnosti a správnosti úhrad nájomného za bytové a nebytové priestory vo 
vlastníctve obce Močenok. 

     Podľa inventarizácie pohľadávok – nedoplatkov za bytové a nebytové priestory k 31.12 2017 je ich 
výška 20 897,66 eur v porovnaní so stavom k 31.12.2016 kedy nedoplatky v uvedenom segmente 
predstavovali 20 190,35 eur vzrástli absolútne o 707,31 eur čo predstavuje  3,5 % nárast. 

     Pri nasledovných 7 nájomcoch nedoplatky ešte z rokov 2010 – 2014 sú : 

  - Koppa nedoplatok  3 214,87 eur konečné vyúčtovanie po vysťahovaní, platobný rozkaz, 

 -  Kissova 3 377,21 eur po odrátaní zábezpeky posledné vyúčtovanie zasielané 10.3.2016 , 

  - Szabová 1 521,39 eur po odrátaní zábezpek posledné vyúčtovanie zaslané 10.3.2016, 

  - Chudáčiková 1 751,31 eur pohľadávka po vyprataní bytu r.2010 zastavenie exekúcie 7.8.2012 
23Er/85/2011-25 EX 1715/11, 

  -  TJ Vitalita 3 070.000- eur za roky 2014 a 2015 posledné vyúčtovanie zaslané 4.1.2017 , 

  -  Boháč 1 006,09 eur za roky 2014 a 2015  posledné vyúčtovanie zaslané 2.3.2015. 

U jedného a to: 

-  Poos je pokles 1 902,76 na 1269,44 eur nedoplatok na nájomnom..  

Podiel týchto 7 neplatičov je 15 209.87 eur a predstavuje  takmer 73 % podiel. 

     Ani jeden z týchto nedoplatkov nebol a nie je zabezpečený splátkovým kalendárom. Vznikli pred 
týmto volebným obdobím.  Platné uzatvorené zmluvy zábezpekou a možnosťou dania výpovede 
dostatočne riešia neplatenie, pokiaľ sú aplikované. 

         Stav nedoplatkov za rok 2017 po  zohľadnení vyúčtovania : 

12 b. j. MNV  

Predpis                           skutočné platby                                  rozdiel  

23 485,25 eur                24 033,26 eur                                     preplatok 548,01 eur 

Jedenásti nájomcovia majú preplatok, jeden nájomca M. Gogola nedoplatok 226,54 eur/ cca 2 
mesačné nájomné/. 

16 b. j.  

Predpis                                 skutočné platby                            rozdiel  

24 499,59 eur                              26 707,57 eur                       preplatok 207,98 eur 

Deväť nájomcov má preplatok v rozpätí od 16,5 eur do 162,08 eur. Siedmi majú nedoplatok v rozpätí 
od 6,57 eur do 146,89 eur. Dvaja majú nedoplatok vyšší ako jednomesačné nájomné a to Buchová 
a Rábeková. 

 

 



12 b. j. 

Predpis                                              skutočné platby                                  rozdiel  

22 805,64 eur                                    22 814,76 eur                                     preplatok 9,12 eur 

Piati nájomcovia majú preplatky  od 20,71 eur do 102,71 eur , siedmi nedoplatok do výšky 
mesačného nájomného a to od 4,53 eur do 69,,03 eur.   

ZDRAVOTNÉ STREDISKO  

Predpis                                                   skutočné platby                                rozdiel  

22 452,43 eur                                       30 597,02 eur                                    preplatok 8 144,59 eur 

     Štrnásti nájomcovia majú preplatok od 201,52 eur do 1 284,53 eur. Iba jeden má nedoplatok a to 
803,20 eur čo predstavuje takmer 7 mesačné nájomné. Jedná sa o lekára ordinujúceho na minimálny 
úväzok. 

     Celkove platobnú disciplínu nájomcov možno hodnotiť ako  dobrú. 

     Výsledky previerky boli prerokované so starostom obce dňa 13. marca 2018. K zisteniam nemal 
námietky. 

     Pri prerokovaní výsledkov previerky bolo dohodnuté, že s novými neplatičmi budú uzatvárané 
splátkové kalendáre, ak výška dlhu presiahne dvojmesačné nájomné a nedoplatok neuhradia 
bezodkladne po jeho oznámení. 

     Do 30.6 2018 starosta cestou učtárne zabezpečí splátkové kalendáre s neplatičmi, ktorí 
nereagovali na oznámenia o výške dlhu. 

     V prípade nepodpísania splátkového kalendára do 30.6.2018  budú po tomto termíne 
neplatiči zverejnený na webovej stránke obce. 

     V Močenku 13.3.2018 

 

Za kontrolu : 

Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce ............................. 

Za obec Močenok : 

PaedDr.  Roman Urbánik, starosta obce .................................... 


