KONTROLNÝ

HÁROK

Kontrola bola vykonaná v období od 21.09.2018 do 03.01.2019
IU žiadatel'a:
Zmluva

Obec URMINCE

č.: 09115202002

Oprávnené

náklady

Poskytnutá

dotácia:

Výška vlastných
Zmluva

Oprávnené

náklady

Poskytnutá

dotácia:

Zmluva

Oprávnené

náklady

Poskytnutá

dotácia:

Por.
č.

l

2

3

z toho:

- .............. - .................
stavby,

z toho:

zdrojov:

č.: ...............

Výška vlastných

stavby,

zdrojov:

č.: ...............

Výška vlastných

zo dňa 11.10.2012

zdrojov:

z toho:

699296,29

€

349648,14

€

359589,72

€

Názov stavby:

BD 7

€

.............................................

€

.............................................

€

Názov stavby:

+ 9 b.j. Urmince

...................................................................

.............................................

- .............. - .................
stavby,

Názov stavby:

...................................................................

.............................................

€

.............................................

€

.............................................

€

Predmetom
ustanovenia

kontroly boli vybrané podmienky dohodnuté v zmluve o dotácii a vybrané
podl'a zákona č. 443/2010 Z. zo o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom
bývaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
Ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia, zachovanie nájomného charakteru
nájomných bytov, zriadenie záložného práva a správa nájomných bytov:

Všeobecne záväzné nariadenie obce prijaté na postup pri prenájme nájomných bytov je v súlade
s ustanoveniami zákona a nájomnej zmluvy.
NIE
Nájomné byty, na obstaranie ktorých bola poskytnutá dotácia, boli v čase kontroly výlučne
využité na účely nájomného bývania.
ÁNO
Nájomné byty, na obstaranie ktorých bola poskytnutá dotácia, sú pre zachovanie nájomného
charakteru zaťažené záložným právom v prospech ministerstva.
ÁNO
Číslo listu vlastníctva, na ktorom je zapísané záložné právo v prospech ministerstva.
Správu nájomných bytov zabezpečuje vlastník nájomných bytov.

4

Vyhodnotenie
(áno / nie)

Vlastník má uzavretú zmluvu o výkone správy, resp. mandátnu zmluvu na správu nájomných
bytov.

589
ÁNO
~

--

/

/

I

I

Náležitosti nájomnej

zmluvy (§ 12 ods. 1 písm. a) až j) zákona) :

a) začiatok nájmu

ÁNO

b) dobu nájmu

ÁNO

h) skončenie nájmu

ÁNO

c) výšku mesačného nájomného

ÁNO

d) podmienky opakovaného uzatvorenia nájomnej zmluvy
5

NIE

e) výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob jej výpočtu
f) opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu

NIE
NIE

g) podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu
i) spôsob a lehotu vysporiadania finančnej zábezpeky, akje súčasťou nájomnej zmluvy
dohoda o finančnej zábezpeke

w)

-

zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu

ÁNO
NIE
NIE

V nájomnej zmluve je upravená povinnosť nájomcu a osôb tvori ch jeho domácnosť, umožniť
zamestnancom príslušných úradov a kontrolných orgánov vstup do nájomného bytu za účelom
výkonu kontroly jeho technického stavu (§ 18 ods. l zákona).

NIE

Byt spÍňajúci podmienky ustanovené osobitným predpisom
(ďalej len "bezbariérový byt")
6

V bytovom dome je obstaraný bezbariérový byt.
Nájomcom bezbariérového bytu je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v prílohe
č. 2 zákona, resp. členom domácnosti nájomcu je osoba so zdravotným postihnutím uvedeným v
prílohe Č. 2 zákona (ďalej len "osoba ZP") (§12 ods. 2 písm. a) zákona).
Doba nájmu dohodnutá

v nájomnej zmluve

Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve je najviac 3 roky (§ 12 ods. 2 zákona).
7

Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve na prenájom bezbariérového bytu, ktorého
nájomcom je osoba ZP je najviac 10 rokov (§ 12 ods. 2 písm. a) zákona)
Doba nájmu dohodnutá v nájomnej zmluve na prenájom bezbariérového bytu, ktorého
nájomcom nie je osoba ZP je najviac 1 rok (§ 12 ods. 5 zákona)
Podmienky

8

opakovaného

.>
NIE

uzavretia

nájomnej

ÁNO

.>:
~

zmluvy

Nájomná zmluva obsahuje právo nájomcu na opakované uzavretie nájomnej zmluvy o nájme
nájmného bytu pri dodržaní podmienok dohodnutých v nájomnej zmluve a uvedených v zákone
(§ )2 ods. 3 zákona).

NIE

O možnosti opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy je nájomca informovaný minimálne tri
mesiace pred dohodnutým termínom skončenia nájmu nájomného bytu (§ 12 ods.3 zákona).

NIE

Pri opakovanom uzavretí nájomných vzťahov sú uzatvárané nové nájomné zmluvy.

ÁNO

/

-

/

/
9

Finančná zábezpeka

Od nájomcov bola vybratá finančná zábezpeka.
Nájomná zmluva obsahuje dohodu o finančnej zábezpeke (§ 12 ods. 7 zákona).

NIE
NIE

Vybratá finančná zábezpeka je maximálne vo výške šesťmesačného nájomného
(§ 12 ods. 7 zákona).
Finančná zábezpeka za užívanie nájomného bytu je vedená na osobitnom účte zriadenom na
tento účel v banke (§ 12 ods. 8 zákona).

.>:
.>:

V súvislosti s uzavretím nájomnej zmluvy neboli okrem finančnej zábezpeky od nájomcu
požadované iné finančné plnenia, ktoré priamo nesúvisia s užívaním nájomného bytu
(§ 12 ods. 7 zákona).

ÁNO

Fond prevádzky, údržby a opráv
10 Vlastník v nájomných bytoch tvorí fond prevádzky, údržby a opráv.
Fond prevádzky, údržby a opráv je tvorený z dohodnutého nájomného, ročne minimálne vo
výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu (§ 18 ods. 2 zákona).

ÁNO
NIE

Plnenie podmienky prenájmu bytu oprávnenej osobe
Pri uzavretí nájomných zmlúv na prvý nájomje skúmaný mesačný príjem domácnosti.
ll

Pri uzavretí nájomných zmlúv na opakovaný nájomje skúmaný mesačný príjem domácnosti.
Mesačný príjem je vypočítaný z príjmu zakalendárny rok, predchádzajúci roku, v ktorom
vznikol nájom bytu, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa
príjem poberal (§ 22 ods. 4 zákona).

NIE

.>
NIE

Fyzická obhliadka
Pri kontrole bola vykonaná fyzická obhliadka bytového domu, spoločných priestorov a 8
sprístupnených nájomných bytov.

ÁNO

V nájomných bytoch boli uskutočnené stavebné úpravy.

NIE

Z obhliadky bola vyhotovená fotodokumentácia.

ÁNO

Fyzickou obhliadkou bolo zistené:
(uviesť najmä stav BD, spoločných priestorov, nájomných bytov a vybavenie bytov zariaďovacími predmetmi)
12 Bytové domy sú v dobrom technickom stave, okolie domov je upravené vysadené. Spoločné priestory sú udržiavané,
čisté. Byty sú užívané výlučne na bývanie, zariaďovacie predmety sú udžiavané, funkčné.

ZÁVERY Z VYKONANEJ

KONTROLY

onanou kontrolou boli zistené tieto nedostatky:
Hlavné nedostatky v spôsobe evidencie a užívania
ájomných bytov sú rozpísané v jednotlivých bodoch kontrolného hárku. Obec pri uzatváraní nájomných
zmlúv nedodržiava väčšinu ustanovení zákona 443/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov, hlavne nemá
aktualizované VZN na postup pri prenajme nájomných bytov, fond prevádzky a údržby tvorí v
nedostatočnej výške, zmluva neobsahuje podmienky pri opakovaných nájmoch, nepredkladajú sa
potvrdenia o príjmne nájomníkov, Qbec nepredložila výšku a spôsob výpočtu úhrad nákladov spojených s
užívaním b tu.

Zistené nedostatky budú odstránené najneskôr v termíne do: 30. 03.2019
K odstráneniu nedostakov zistených kontrolou je potrebné zaslať oddeleniu bytovej politiky
okresného úradu správu a doklady preukazujúce odstránenie zistených nedostatkov, resp. opatrenia
prijaté na ich odstránenie.
Záznam z kontroly bol prerokovaný dňa: 03.01.2019
Prerokovanie výsledkov kontroly svojim podpisom potvrdzujú:
Za okresný úrad:
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Gréta Mocková
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Mgr. Peter Kikela
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la obec / mesto: JUDr. Matúš Hubinský, starosta obce
Vyjadrenie štatutára obece I mesta k zisteným nedostatkom a k termínu na odstránenie zistených nedostatkov:
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rUDr. Matúš Hubinský
meno a priezvisko štatutára obce I mesta
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podpis štatutára obce I mesta

hatutár obce I mesta zároveň potvrdzuje prevzatie jedného výtlačku kontrolného hárku.
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