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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

zo dňa 10. 12. 2018 číslo /2018

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

Kontrola vyúčtovania nájomného (služieb) za rok 2014 a 2015 pre 47 bytov 

vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš v objekte „Dominanta“ ul. 

Hviezdoslavova 1871/2 v Liptovskom Mikuláši

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:

Kontrola vyúčtovania nájomného (služieb) za rok 2014 a 2015 pre 47 bytov vo vlastníctve mesta 

Liptovský Mikuláš v objekte „Dominanta“ ul. Hviezdoslavova 1871/2 v Liptovskom Mikuláši

lng. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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SPRÁVA
Z VYKONANEJ KONTROLY

I. Označenie oprávnenej osoby :
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte „hlavný 
kontrolór“) na základe žiadosti o vykonanie kontroly podanej dňa 14.08.2018 Ing. Jánom 
Blcháčom, PhD., primátorom mesta podľa § 18f ods.1 písm. h) Zákona č. 369/1990 Zb. Zákon 
o obecnom zriadení v z.n.p.

II. Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti :
Kontrola vyúčtovania nájomného (služieb) za rok 2014 a 2015 pre 47 bytov vo vlastníctve
mesta Liptovský Mikuláš v objekte „Dominanta“ ul. Hviezdoslavova 1871/2 v Liptovskom
Mikuláši

III. Označenie kontrolovaného subjektu :
Názov : mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad Liptovský Mikuláš 
Sídlo : Štúrova č. 1949/41 Liptovský Mikuláš 
IČO: 00 315 524
Právna forma : mesto, právnická osoba

IV. Cieľ kontroly :

Preveriť podľa ust. § 18d ods.1 a 2a) Zákona č. 369/1990 Zb. objektívny stav kontrolovaných 
skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými predpismi a vnútornými predpismi mesta.

V. Dátum doručenia Správy z vykonanej kontroly č. 9/KO/2018 (ďalej len „Správy“) na 
oboznámenie kontrolovanému subjektu:
Kontrolou neboli zistené nedostatky, preto bola z vykonanej kontroly vypracovaná Správa, ktorá 
bola doručená kontrolovanému subjektu dňa 07.11.2018.
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Príloha č. 1: SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY 
Číslo kontroly: 9/KO/2018

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:
1. Všeobecne záväzné právne predpisy:

a) Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. (ďalej v texte ,,Zák. č. 369/1990 
Zb.’j

b) Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (dalej v texte “URSO“) č.630/2005 Z.z,
ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá 
rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody
a rozpočtovanie množstva dodaného tepla,

c) Vyhláška ÚRSO č.358/2009 Z.z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška ÚRSO č. 630/2005
Z.z. ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá 
rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody
a rozpočtovanie množstva dodaného tepla,

d) Zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p.

I.

2. Vnútorné predpisy mesta :
2.1. Smernica č. 14/2015 INO ktorou sa určuje spôsob rozúčtovania a rozpočítavania nákladov 

za služby spojené s užívaním bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Liptovský 
Mikuláš, účinná dňom 12.8.2015

2.2. Smernica Č.02/201/INO Organizačný poriadok Mestského úradu a osobitných 
organizačných útvarov mesta Liptovský Mikuláš

Dokumentácia použitá pri výkone kontroly:
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 28/2013 zo dňa 7.3.2013 
Zmluva o nájme č.477/2014/Práv. účinná dňom 9.6.2014 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva č.54/2014 zo dňa 5.6.2014 
Súpis zmlúv správy priestorov (tabuľkový prehľad)
Kúpna zmluva k nehnuteľnostiam č.746/2014/Práv. účinná dňom 11.7.2014 
Rozhodnutie o vklade do katastra číslo V 4609/14 zo dňa 25.11.2014 
Výpis z obchodného registra (internetový) zo dňa 20.9.2018
Vyúčtovanie nákladov za služby pre 47 bytov za obdobie 06-11/2014 postúpené mestu LM 
správcom House Managemet, s.r.o. Bratislava (mesto nájomca, Finance Development s.r.o. 
vlastník bytov)
Vyúčtovanie nákladov za služby pre 47 bytov za obdobie 12/2014 postúpené mestu LM 
správcom House Management s.r.o..Bratislava (mesto vlastník bytov )
Vyúčtovanie nákladov za služby pre 47 bytov za obdobie 01-06/2015 postúpené mestu LM 
správcom i-firma P23, sr.o. Nové Zámky (mesto vlastník bytov)
Vyúčtovanie nákladov za služby 47 bytov za obdobie 07-12/2015 postúpené mestu LM správcom 
SBD Liptovský Mikuláš (mesto vlastník bytov)
Prehľad nákladov a rozpočtov BD Dominanta za obdobie 1.1.2014 do 31.12.2014 (tabuľkový 
prehľad)
Prehľad nákladov za služby spojené s užívaním bytov za rok 2014 (tabuľkový prehľad) 
Kontrolný súpis vyúčtovania nákladov za rok 2014 (tabuľkový prehľad )
Dohoda o ukončení správy výkonu správy č. HM/2014/č.500/2015/BaNP
Prehľad nákladov za služby spojené s užívaním bytov za rok 2014 (tabuľkový prehľad)
Prehľad nákladov a rozpočtov BD Dominanta za obdobie 1.1.2015 do 31.12.2015 (tabuľkový 
prehľad)
Prehľad nákladov za služby spojené s užívaním bytov za rok 2015 (tabuľkový prehľad) 
Kontrolný súpis vyúčtovania nákladov za rok 2014 (tabuľkový prehľad)
Vyúčtovacie listy za rok 2014 a rok 2015

II.
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- Prehľad finančného zúčtovania preplatkov/nedoplatkov za služby spojené s užívaním 47 
bytov vo vlastníctve mesta postúpených mestom jednotlivým nájomcom za roky 2014 a 2015

III. Výkon kontroly
Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznesením č. 28/2013 zo dňa 7. marca 2013 

schválilo uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nadobudnutie nehnuteľnosti v k.ú. Liptovský 
Mikuláš medzi spoločnosťou STRATEGIC SERVICES, s.r.o, sídlo Osloboditeľov 251, Batizovce, 
05935, 100:31380883 ako budúcim predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako budúcim 
kupujúcim, a to 47 bytových jednotiek, ktoré sa budú nachádzať po rekonštrukcii v objekte bývalej 
posádkovej ubytovne, s. č. 1871/2 na Hviezdoslavovej ulici v Liptovskom Mikuláši. Zmluvu o budúcej 
kúpnej zmluve na kúpu bytov v bytovom dome č. 167/2013/PRÁV., uzatvorila spoločnosť 
STRATEGIC SERVICES, s.r.o., ako budúci predávajúci, s mestom Liptovský Mikuláš, ako budúcim 
kupujúcim, dňa 24.4.2013.

Budúci predávajúci, spoločnosť STRATEGIC SERVICES, s.r.o, Zmluvou o prevode práv 
a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 167/2013/PRÁV. zo dňa 
24.4.2013, uzatvorenou dňa 16.8.2013 postúpil všetky práva a povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy 
o budúcej kúpnej zmluve č. 167/2013/PRÁV. zo dňa 24.4.2013 uzatvorenou medzi budúcim 
predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš na spoločnosť Finance development s.r.o., so sídlom 
Koceľova 15, Bratislava 821 08, IČO: 43 789 528. Spoločnosť Finance development s.r.o., sa ako 
právny nástupca STRATEGIC SERVICES, s.r.o, zmluvne zaviazala splniť si všetky povinnosti zo 
Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 167/2013/PRÁV. zo dňa 24.4.2013 uzatvorenej medzi 
STRATEGIC SERVICES, s.r.o. a mestom Liptovský Mikuláš.

Dňa 08.05.2014 bola uzatvorená Zmluva o nájme č. 477/2014/Práv. medzi prenajímateľom 
spoločnosťou Finance development s.r.o. a nájomcom mestom Liptovský Mikuláš, v zmysle ktorej 
prenajímateľ prenajal nájomcovi 47 bytov, nachádzajúcich sa v Polyfunkčnom objekte ul. 
Hviezdoslavova s.č.1871, Liptovský Mikuláš. V zmysle zmluvy správu v Polyfunkčnom objekte 
vykonávala spol. AGRO SERVIS SLOVENSKO s.r.o., Panenská 8, Bratislava.

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši uznesením č. 54/2014 zo dňa 5. júna 2014 
schválilo v zmysle Opatrenia MF SR z 23.4.2008 č.01/2008 o regulácii cien nájmu bytov v z.n.p. 
ročnú výšku základného nájomného (podnájomného) pre 47 b. j. v objekte „Dominanta“ s. č. 
1871/2a, na Hviezdoslavovej ulici v Liptovskom Mikuláši vo výške 3,44 % z obstarávacích nákladov 
47 bytových jednotiek vo výške 53 053,27 € (do výpočtu základného nájomného sú zahrnuté ročné 
náklady súvisiace so splátkou úveru, poplatky do FÚaO spoločných častí domu, Fondu prevádzky, 
údržby a opráv pre byty, poplatky správcovi za výkon správy, správna réžia mesta na správu bytov, 
poistenie bytov, poplatky za pripojenie bytov do elektrickej distribučnej siete, právne zastupovanie). 
Tieto platby nie sú služby spojené s užívaním bytu a nezapočítavajú sa do ročného vyúčtovania 
služieb spojených s užívaním bytu. Okrem základného nájomného nájomníci uhrádzajú náklady 
spojené so službami súvisiacimi a užívaním bytu - s dodávkou tepla, ohrevom a dodávkou teplej 
vody, dodávkou studenej vody a odvádzaním odpadových vôd, odvádzaním zrážkových vôd, 
osvetlením spoločných priestorov a elektrickej energie pre výťahy, upratovaním spoločných 
priestorov v dome a okolí, odmenou pre domovníka. Tieto náklady podliehajú ročnému vyúčtovaniu 
služieb spojených s užívaním bytu.

Od 09.06.2014 boli mestom postupne uzatvárané s jednotlivými víťazmi žrebovania 
podnájomné zmluvy a následne podnájomcom byty odovzdané. Vzhľadom k tomu, že niektorí víťazi 
žrebovania sa po zvážení určitých aspektov (napr. výška podnájomného a prostriedkov za plnenia, 
veľkosť bytu, výška zábezpeky) rozhodli zmluvu neuzavrieť, bolo potrebné byt opakovane zaradiť 
do losovania v komisii bytovej a sociálnej. Taktiež losovanie bytov prebehlo z kapacitných dôvodov 
v niekoľkých etapách. Prostriedky za plnenia (zálohové platby) boli stanovené v zmysle vystavených
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47 zálohových predpisov, doručených od správcu objektu, pričom niektoré položky predpisov boli 
upravené podľa aktuálneho počtu osôb v jednotlivých domácnostiach.

Dňa 27.6.2014 uzatvorilo mesto Liptovský Mikuláš so Štátnym fondom rozvoja bývania, 
Lamačská cesta 8, Bratislava Zmluvu o úvere č.681/2017/Práv. účinnú od 28.6.2014 vo výške 
925 070,- € na obstaranie 47 nájomných bytov nachádzajúcich sa v rekonštruovanom polyfunkčnom 
objekte „Dominanta“ ul,. Hviezdoslavova s.č. 1871, Liptovský Mikuláš. V zmysle Zákona č.583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vz.n.p. §17 ods. 8 výška splátok úveru je 
zahrnutá v cene ročného nájomného za mestské nájomné byty.

V zmysle Kúpnej zmluvy k nehnuteľnostiam, č.746/2014/Práv. uzatvorenou dňa 09.07.2014 
medzi spoločnosťou Finance development s.r.o. ako predávajúcim a mestom Liptovský Mikuláš ako 
kupujúcim, rozhodnutím Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálneho odboru číslo vkladu 
V 4609/14 vydaným dňa 25.11.2014 bol povolený vklad vlastníckeho práva do katastra 
nehnuteľností v k. ú. Liptovský Mikuláš k bytom č. 1 až 47 vo vchode č. 2a, v stavbe so súpisným 
číslom 1871 a spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu 
a na pozemku registra C KN s pare. č. 1715/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1239 m2 a na 
pozemku registra C KN s pare. č. 1715/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 602 m2 v prospech 
mesta Liptovský Mikuláš. Právne účinky vkladu nastali dňom 25.11.2014. V zmysle oznámenia 
o pridelení bytu doručeného z oddelenia sociálneho, boli postupne po nadobudnutí vlastníctva bytov 
mestom Liptovský Mikuláš, uzatvárané s jednotlivými nájomcami zmluvy o nájme bytu.

Zo zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov č. 182/1993 Z. z. v platnom znení, 
mesto Liptovský Mikuláš ako nový vlastník, pristúpilo k Zmluve o výkone správy č. HM/01/2014 
uzavretej medzi správcom polyfunkčného objektu AGRO SERVIS SLOVENSKO s.r.o. a vlastníkmi 
bytov a nebytových priestorov Finance development s.r.o. v polyfunkčnom objekte. Podľa 
obchodného registra k zmene z pôvodného obchodného mena AGRO SERVIS SLOVENSKO s.r.o. 
na nové obchodné meno HOUSE MANAGEMENT s.r.o. Panenská 8, Bratislava došlo od 03.06.2014 
a od 08.09.2015 nastala zmena obchodného mena na i-firma P23 s.r.o. Bitúnková 13, Nové Zámky. 
Uvedené realizované zmeny sú uvedené v súvislosti s vypracovanými vyúčtovaniami za služby 
spojené s bývaním, doručenými mestu Liptovský Mikuláš od aktuálneho správcu polyfunkčného 
objektu, z ktorých sa následne vychádzalo pri rozúčtovaní nákladov nájomcom mestských bytov.

Podľa Smernice Č.02/201/INO - Organizačný poriadok Mestského úradu a osobitných 
organizačných útvarov mesta Liptovský Mikuláš, oddelenie správy bytov a nebytových priestorov 
zabezpečuje, vykonáva a vedie komplexne všetky činnosti súvisiace s nájomnými bytmi vo 
vlastníctve mesta.

Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu za rok 2014 bolo nájomcom bytov 
vypracované v zmysle Zmluvy o výkone správy č. HM/01/2014 uzavretej medzi správcom 
polyfunkčného objektu AGRO SERVIS SLOVENSKO s.r.o. a vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov v polyfunkčnom objekte a Smernice primátora mesta Liptovský Mikuláš č. 14/2015/INO 
účinnou od 12.8.2015, ktorou sa určuje spôsob rozúčtovania nákladov za služby spojené s užívaním 
bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš. Jednotlivé náklady boli 
rozúčtované nasledovne: podľa stavu na meračoch náklad studenej vody (SV), náklad teplej 
úžitkovej vody (TÚV), náklad ústredné kúrenie (ÚK) a náklad studená voda na ohrev (SVO), podľa 
m2 (celkovej plochy bytu) bol rozúčtovaný náklad dažďovej vody, náklad elektrickej energie 
spoločných priestorov a náklad za upratovanie.

Metodika ich prepočtu:
náklad SV nájomcu = náklad v € za 47 bytov : spotreba SV (m3) za 47 bytov x spotreba SV (m3) 
nájomcu
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náklad TÚV nájomcu = náklad v € za 47 bytov : spotreba TÚV (m3) za 47 bytov x spotreba TÚV (m3) 
nájomcu

náklad SVO = náklad v € za 47 bytov : spotreba TÚV (m3) za 47 bytov x spotreba TÚV (m3) nájomcu

náklad ÚK nájomcu - Vzhľadom k tomu, že počas vykurovacej sezóny nedošlo k zmene nájomcu, 
nebolo potrebné celkový náklad na jednotlivé byty rozúčtovať priamo v našom programe, ale tento 
bol manuálne nahodený z vyúčtovaní doručených od správcu.

náklad dážď. voda nájomcu = náklad v € za 47 bytov : súčet plôch (m2) 47 bytov x celková plocha 
bytu nájomcu (m2)

náklad EE spol. priestory nájomcu = náklad v € za 47 bytov : súčet plôch (m2) 47 bytov x celková 
plocha bytu nájomcu (m2)

náklad upratovanie nájomcu = náklad v € za 47 bytov : súčet plôch (m2) 47 bytov x celková plocha 
bytu nájomcu (m2)

V prípade zmeny nájomcu v byte sa pri položkách dažďová voda, elektrická energia spoločných 
priestorová upratovanie, vypočítaný náklad vyššie uvedeným spôsobom, rozdelil medzi jednotlivých 
nájomcov bytu v rámci sťahovania, podľa počtu odbývaných dní za vyúčtovacie obdobie.

Pri určení výšky jednotlivých nákladov sa vychádzalo z vypracovaných vyúčtovaní, 
doručených mestu Liptovský Mikuláš od spoločnosti Finance development s.r.o. ako prenajímateľa 
bytov do novembra 2014 a od správcu polyfunkčného objektu HOUSE MANAGEMENT s.r.o. za 
obdobie december 2014. Jednotlivé náklady za služby spojené s užívaním bytov, za uvedené dve 
obdobia boli z doručených vyúčtovaní sčítané, čím boli zistené celkové náklady za 47 bytov za 
obdobie od mesiaca jún 2014 do decembra 2014.
Celkové náklady spojené s užívaním bytu boli vyúčtované nájomcom 47 mestských bytov. Všetky 
rekapitulačné zostavy za rok 2014 boli spracované z programu Ql mesta Liptovský Mikuláš 
vedeného pod názvami kontrola nákladov - vyúčtovanie, kontrola záloh - vyúčtovanie a sumárna 
zostava - vyúčtovanie, týkajúce sa všetkých nájomcov 47 bytov vo vlastníctve mesta Liptovský 
Mikuláš.

Mesto Liptovský Mikuláš v rámci reklamačného konania od jednotlivých nájomcov 
bytov nezaznamenalo žiadnu reklamáciu vyúčtovaní služieb spojených s užívaním bytu za 
rok 2014.

Dňa 27.04.2015 na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov vlastníci nadpolovičnou 
väčšinou hlasov rozhodli o ukončení zmluvy o výkone správy č. HM/01/2014, a to ku dňu 
30.06.2015. V zmysle rozhodnutia vlastníkov došlo k uzavretiu Dohody o ukončení Zmluvy o výkone 
správy č. HM/01/2014, č. 500/2015/BaNP medzi zmluvnými stranami správcom HOUSE 
MANAGEMENT s.r.o. a Vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom objekte. 
S účinnosťou od 1.7.2015 bola uzavretá Zmluva o výkone správy č. 163/2015, č. 589/2015/BaNP 
medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov polyfunkčného objektu „Dominanta“ a novým 
správcom Stavebným bytovým družstvom, Kollárová 3588, Liptovský Mikuláš.

Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu za rok 2015 bolo nájomcom mestských 
bytov vypracované v zmysle Zmluvy o výkone správy č. 163/2015, č. 589/2015/BaNP zo dňa 
24.06.2015, uzatvorenej medzi správcom polyfunkčného objektu Stavebné bytové družstvo 
Liptovský Mikuláš a vlastníkmi bytov a nebytových priestorov polyfunkčného objektu „Dominanta“ 
účinnej od 1.7.2015, Smernice č. 14/2015/INO, ktorou sa určuje spôsob rozúčtovania nákladov za 
služby spojené s užívaním bytov v bytových domoch vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš 
a Vyhlášky č. 630/2005 Z. z. Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení neskorších predpisov.
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Jednotlivé náklady boli rozúčtované nasledovne: podľa stavu na meračoch náklad studenej vody, 
90 % nákladu TÚV, 40 % nákladu ÚK a náklad studená voda na ohrev, podľa m2 (celkovej plochy 
bytu) 60 % nákladu ÚK a náklad dažďová voda, spôsobom rovnako na byt 10 % nákladu TÚV, náklad 
poplatky externé a upratovanie, podľa počtu osôb náklad osvetlenie spoločných priestorov a náklad 
elektrická energia výťah.

Metodika ich prepočtu:

náklad SV nájomcu = náklad v € za 47 bytov : spotreba SV (m3) za 47 bytov x spotreba SV (m3) 
nájomcu

náklad 90 % TÚV nájomcu = náklad v € za 47 bytov : spotreba TÚV (m3) za 47 bytov x spotreba 
TÚV (m3) nájomcu

náklad 10 % TÚV nájomcu = náklad v € za 47 bytov : 47 bytov

náklad SVO nájomcu = náklad v € za 47 bytov : spotreba TÚV (m3) za 47 bytov x spotreba TÚV (m3) 
nájomcu

náklad 40 % ÚK nájomcu = náklad v € za 47 bytov : spotreba ÚK (MWh) za 47 bytov x spotreba ÚK 
(MWh) nájomcu

náklad 60 % ÚK nájomcu = náklad v € za 47 bytov : súčet plôch (m2) 47 bytov x celková plocha bytu 
nájomcu (m2)

náklad dážď. voda nájomcu = náklad v € za 47 bytov : súčet plôch (m2) 47 bytov x celková plocha 
bytu nájomcu (m2)

náklad EE spol. priestory nájomcu = náklad v € za 47 bytov : priemerný počet osôb nájomcov 47 
bytov za rok x priemerný počet osôb nájomcu za rok

náklad EE výťah nájomcu = náklad v € za 47 bytov : priemerný počet osôb nájomcov 47 bytov za 
rok x priemerný počet osôb nájomcu za rok

náklad poplatky externé nájomcu = náklad v € za 47 bytov : 47 bytov

náklad upratovanie nájomcu = náklad v € za 47 bytov : 47 bytov

V prípade zmeny nájomcu v byte sa pri položkách dažďová voda, elektrická energia 
spoločných priestorov, elektrická energia výťah, poplatky externé, 10 % TÚV a upratovanie, 
vypočítaný náklad vyššie uvedeným spôsobom, rozdelil medzi jednotlivých nájomcov bytu v rámci 
sťahovania podľa počtu odbývaných dní v roku. Pri položke 60 % ÚK sa náklad v rámci bytu pri 
zmene nájomcu rozdelil podľa percent, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky č. 630/2005 Z. z., 
v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom 
mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného na prípravu teplej úžitkovej vody 
a rozpočítavania množstva dodaného tepla.
Pri určení výšky jednotlivých nákladov sa vychádzalo z vypracovaných vyúčtovaní doručených 
mestu Liptovský Mikuláš od pôvodného správcu i-firma P23 s.r.o. Nové Zámky za obdobie január - 
jún 2015 a od nového správcu polyfunkčného objektu Stavebného bytového družstva Liptovský 
Mikuláš za obdobie júl - december 2015. Jednotlivé náklady za služby spojené s užívaním bytov, 
za uvedené dve obdobia boli z doručených vyúčtovaní sčítané, čím sa získali celkové náklady za 47 
bytov za rok 2015

Celkové náklady spojené s užívaním bytu boli vyúčtované nájomcom 47 mestských bytov. Všetky 
rekapitulačné zostavy za rok 2015 boli spracované z programu Ql mesta Liptovský Mikuláš 
vedeného pod názvami kontrola nákladov - vyúčtovanie, kontrola záloh - vyúčtovanie a sumárna 
zostava - vyúčtovanie, týkajúce sa všetkých nájomcov 47 bytov vo vlastníctve mesta Liptovský 
Mikuláš.
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Mesto Liptovský Mikuláš v rámci reklamačného konania od jednotlivých nájomcov 
bytov nezaznamenalo žiadnu reklamáciu vyúčtovaní služieb spojených s užívaním bytu za 
rok 2015.

IV. Záver kontroly

Vyúčtovanie služieb spojených s užívaním 47 nájomných bytov v objekte „Dominanta“ ul. 
Hviezdoslavova 1871/2a, Liptovský Mikuláš, ktoré sú vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš bolo 
za roky 2014 a 2015 vykonané v zmysle platnej legislatívy.
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