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1. NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Návrh na uznesenie zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zemnom, konaného dňa  

10.05.2019  k bodu: „ Správa z kontroly – Kontrola zmluvných vzťahov obce Zemné“. 

 

Obecné zastupiteľstvo v Zemnom  

- berie na vedomie správu hlavného kontrolóra 
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2. DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

      Kontrola vykonaná na základe plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Účelom 

kontroly bolo preverenie zmluvných vzťahov obce Zemné.  
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3. SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY FINAČNÝCH OPERÁCIÍ OBCE 

 

Kontrolované obdobie: 2015 – 2019, pri nájomných zmluvách boli kontrolované aj staršie 

zmluvy.  

Miesto vykonania kontroly:  Obecný úrad Zemné 

Čas výkonu kontroly: 01. august 2018 – 03. marec 2019 

Dátum oboznámenia so správou:  06. mája 2019 

Dátum prerokovania správy: 10. mája 2019 

Dátum predloženia námietok:  

Dátum predloženia prijatých opatrení:  

Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení:   

 

Účel kontroly: Zistenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností  a ich súlad so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi obce Zemné a s platnou legislatívou najmä so 

zákonmi číslo:  

369/1990 Z. z. o obecnom zriadení 

431/2002 Z. z. o účtovníctve 

138/1991 Z.z o majetku obcí  

 

Cieľ kontroly:  preverenie hospodárnosti, účelnosti, efektívnosti a účinnosti pri zmluvných 

vzťahoch obce Zemné a nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom obce.  

Predmet kontroly: zmluvy a zmluvné vzťahy obce Zemné  

Druh kontroly: administratívna kontrola na mieste  
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3.1  Kontrola zmluvných vzťahov obce Zemné.  

 

Kontrola zmluvných vzťahov obce Zemné je jednou z najrozsiahlejších oblastí kontroly, 

ktoré som vykonal. Táto kontrola od začiatku vyvolala množstvo komplikácií, ktoré som 

postupne musel vyriešiť.  Najvýznamnejším problémom bolo, že som nikde nenašiel žiadne 

zdroje, ktoré by sa tejto problematike podrobne venovali, takže postup, čo vlastne chcem 

kontrolovať, akým spôsobom by táto kontrola mala prebiehať, na čo je potrebné sa zamerať, 

som si musel vytvoriť sám.  

 

Väčšina dostupných zdrojov, či už knižné publikácie alebo kontrolné správy hlavných 

kontrolórov iných obcí sa zameriavala len na kontrolu zmlúv v rámci kontroly efektívnosti 

a hospodárnosti nakladania s majetkom resp. finančnými prostriedkami v tej-ktorej obci 

a zameriavala sa len na kontrolu tých zmlúv, ktoré sa významnejším spôsobom dotýkali 

hospodárenia obce, to znamená skôr veľké rozvojové projekty, stavby a rekonštrukcie.   

 

Vychádzajúc z toho, čo už v mojich kontrolných správach viackrát odznelo, aj v tejto 

oblasti som si potreboval vytvoriť prehľad o existujúcich zmluvách, aby som v budúcnosti pri 

ďalších kontrolách vedel vychádzať z týchto poznatkov. Popri povinnosti preverovať 

hospodárnosť, účelnosť, efektívnosť a účinnosť pri jednotlivých zmluvách som svoju kontrolu 

zameriaval aj na zisťovanie k akému rozhodnutiu resp. uzneseniu sa potreba uzavrieť zmluvu 

viaže, tak isto na povinné zverejňovanie týchto zmlúv na web stránke obce Zemné, ako aj na 

formálnu správnosť zmlúv, hlavne tých, ktoré boli vystavené obcou Zemné a tak isto som 

sledoval vzťah primárnych zmlúv a ich dodatkov, nakoľko dodatky môžu v mnohých prípadoch 

podstatne zmeniť povahu jednotlivých zmlúv.  

 

Čo sa týka kontrolovaného obdobia, túto časť som mal rozdelenú na viacero oblastí.  

Najpodrobnejšie som sa zameriaval na zmluvy uzavreté od roku 2017 až po súčasnosť, tu som 

popri vyššie uvedených kritériách sledoval aj ich dopad na rozpočtové hospodárenie obce.  

Samozrejme som kontroloval aj staršie zmluvy, ale tu som sa skôr zameriaval už len na 

zisťovanie formálnej správnosti týchto zmlúv, hľadanie rôznych chýb a nezrovnalostí a na aké 

rozhodnutie sa uzavretie týchto zmlúv viaže. Kontrolovať ich dopad na rozpočet obce po tak 

dlhom čase sa mi zdalo irelevantné a taktiež sa mi zdalo zbytočné duplicitne kontrolovať to, čo 

už bolo mojou predchodkyňou preverené.  
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Vzhľadom na rôzne podozrenia, informácie od občanov, som sa podrobne venoval 

nájomným zmluvám, ktoré uzavrela obec Zemné s partnermi, organizáciami prípadne aj 

jednotlivcami. Tu sa kontrola uskutočňovala bez ohľadu na roky, kedy boli dané zmluvy 

uzavreté, čo v niektorých prípadoch vyvolalo komplikácie, keďže zmluvy a podklady k nim 

boli už nejaký čas archivované. Niektoré informácie, ktoré som získal boli počas kontroly  

potvrdené a naopak niektoré tvrdenia som kontrolou vyvrátil.  

 

3.1.1 Všeobecné informácie 

 

 Na úvod tejto časti kontrolnej správy by som rád uviedol štatistiky ohľadom uzavretých 

zmlúv, dodatkov  a dohôd, ktoré som pre lepší prehľad spracoval v tabuľke nižšie. Tak ako to 

bolo pri faktúrach aj zmluvy sa dotýkajú rôznych oblastí ako sú napríklad dodávky energií, 

rôzne služby, či už finančného charakteru, z oblasti poisťovníctva, telekomunikácií, mandátne 

zmluvy na vypracovanie rôznych projektov, kúpnopredajné zmluvy, nájomné zmluvy atď. 

Bližší prehľad o povahe týchto zmlúv je podľa môjho názoru zbytočné komentovať, keďže sú 

verejne dostupné k nahliadnutiu na web stránke obce Zemné. 

 

  Chcel by som tu však podotknúť, že do počtov v tabuľke nie sú zahrnuté zmluvy 

týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov, ktoré na základe ustanovení Zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a Zákona č. 546/2010 Z.z, majú výnimku a tým pádom 

nepodliehajú povinnému zverejňovaniu ani na web stránke obce ani v Obchodnom vestníku.  

  

Rok Zmluvy Dodatky Dohody 

2015 75 15 8 

2016 53 6 9 

2017 31 3 5 

2018 55 5 1 

20191 16 3 2 

             Tab. č. 1.   Počet uzavretých zmlúv, dodatkov a dohôd za jednotlivé roky.  

                                                           
1 Stav k 10.4. 2019 
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Tak isto by som chcel pripomenúť, že pri kontrole zmluvných vzťahov obce Zemné, 

som sa zameriaval aj na zmluvy týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov, ale vzhľadom na to, 

že sa jedná o dosť špecifickú oblasť čo sa týka zverejňovania informácií, ktorá významným 

spôsobom dotýka Všeobecného nariadenia o ochrane osobný údajov (GDPR), som sa rozhodol 

neuvádzať v tejto správe bližšie informácie o týchto zmluvách. Pre účely tejto kontrolnej správy 

by mal postačovať fakt, že tieto zmluvy sú v súlade s platnou legislatívou a predpismi obce.2  

 

Osobitnú pozornosť som pri kontrole zmlúv venoval nájomným zmluvám, ktoré 

uzavrela obec Zemné s inými subjektami.  Popri kontrole formálnych náležitostí bola kontrola 

zameraná aj na finančné aspekty plynúce z týchto zmlúv, to znamená platenie nájomného. 

K tejto časti kontroly môžem dodať, že nájomné zmluvy sú usporiadané prehľadne a ich prílohy 

sú tvorené uzneseniami obecného zastupiteľstva na ktoré sa tieto zmluvy viažu, faktúrami, kde 

je vyúčtované nájomné pre nájomcov  a výpismi z bankových účtov, ktoré prijatie finančných 

prostriedkov potvrdzujú. Pri kontrole nájomných zmlúv neboli z mojej strany taktiež zistené 

žiadne nedostatky, okrem tých, ktorým sa budem venovať v ďalšej časti tejto kontrolnej správy. 

 

Pri kontrole týchto zmlúv je treba samozrejme brať ohľad aj na to, kde je zo strany obce 

možné ovplyvniť podmienky, ktoré budú predmetom dohody v tých-ktorých zmluvách, kde sa 

otvára priestor na zneužitie takýchto zmlúv resp. dojednaní v nich a kde naopak nie je možné 

ovplyvniť zmluvné podmienky.  Tu mám konkrétne na mysli rozdielnu povahu jednotlivých 

zmlúv, je iné dojednávať zmluvné podmienky s lokálnym dodávateľom, poskytovateľom 

služieb, predajcom a je iné dojednávať takéto podmienky so spoločnosťou, organizáciou, 

inštitúciu s celonárodnou pôsobnosťou, ako príklad uvediem štátne inštitúcie, banky, 

poisťovne, poskytovateľov energií atď. Z tejto rozdielnej povahy jednotlivých zmlúv následne 

vychádza pre kontrolóra aj možnosť a na druhej strane aj obmedzenie namietať v nich 

nesplnenie kritérií týkajúcich sa hospodárnosti, účelnosti, efektívnosti a účinnosti.  

 

Vzhľadom na to, že hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť sú podľa  môjho názoru dosť 

abstraktné veličiny a závisia skôr od uhľa pohľadu jednotlivcov, kontrolu som v tomto smere 

vykonával aj preverovaním uznesení obecného zastupiteľstva, ktoré sa týkali hlavne zmlúv, kde 

                                                           
2 Vzhľadom na plán práce hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019 bude ešte v tomto smere prebiehať ďalšia 
kontrola a to na základe bodu  6 kontrolnej správy: Kontrola súladu počtu zamestnancov obecného úradu 
podľa organizačného poriadku a vyčlenenými finančnými prostriedkami v programe 1, podprograme 1.1 a 
oddieloch 610 až 630. 
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sa jednalo o významnejšie nákladové položky, ako príklad by som tu mohol uviesť stavebné 

a rekonštrukčné práce.  Samozrejme som si vedomý faktu, že v prípade neprijatia uznesenia 

obecným zastupiteľstvom by takéto zmluvy vôbec nevznikli, ale tu mám konkrétne na mysli, 

koľko obecných poslancov hlasovalo za prijatie takýchto uznesení, to znamená, že inak som sa 

pozeral na kritérium hospodárnosti pri zmluvách, ktoré boli schválené obecným 

zastupiteľstvom jednohlasne a inak na zmluvy, ktoré prešli len tesnou väčšinou.   Našťastie 

vzhľadom na diskusie, ktoré sa v prípade schvaľovania zmlúv vedú, bolo takýchto zmlúv len 

minimum.   

 

Pri kontrole zmlúv som bral do úvahy aj ustanovenia vyplývajúce z §17a Zákona č. 

583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a §14 Zásad hospodárenia 

s finančnými prostriedkami obce Zemné. Z vyššie uvedeného zákona vyplýva pre obec 

s počtom obyvateľov 1001 do 3000 povinnosť oznámiť ministerstvu financií zadávanie 

koncesie na stavebné práce a predložiť ministerstvu financií návrh  koncesnej  zmluvy  na  

stavebné  práce  pred  jej uzavretím ak plnenie z tejto zmluvy prevýši 663 878,- EUR. Projekt, 

prípadne zmluva, ktorá prevýšila túto sumu sa naposledy vyskytla v roku 2015 pri rekonštrukcii 

centrálnej časti obce.  Kontrolu a dohľad nad dodržiavaním vyššie uvedených podmienok 

ukladá  § 17a  Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 

hlavnému kontrolórovi obce. Keďže zmluva týkajúca sa rekonštrukcie centrálnej časti obce 

bola jediná, ktorá prevýšila vyššie uvedenú čiastku a jediná kde som si mohol pozrieť vyššie 

uvedené informácie aj v praxi, prebehla z mojej strany duplicitná kontrola týchto zmlúv a tak 

isto aj práce mojej predchodkyne. V tomto smere som žiadne nedostatky týkajúce sa povinnosti 

postupovať podľa vyššie uvedeného zákona neobjavil.  

 

Záverom tejto časti by som uviedol, že pri kontrole zmlúv neboli z mojej strany 

objavené žiadne nedostatky – to znamená zmluvy, ktoré by nemali oporu v uzneseniach, alebo 

ktoré by boli uzavreté bezdôvodne.  Vzhľadom na to, že pred uzatváraním zmlúv prebieha 

diskusia, či už na zasadnutiach komisií alebo priamo na zasadnutiach obecného zastupiteľstva 

aj kritéria hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti týchto zmlúv sú z hľadiska platnej legislatívy 

v poriadku, aj keď, ako som už vyššie uviedol kritérium  hospodárnosti je skôr vec uhľa pohľadu 

jednotlivcov.   
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3.1.2  Kontrola formálnej správnosti zmlúv. 

 

Kontrola bola zameraná na preverovanie formálnej správnosti jednotlivých zmlúv, teda 

či jednotlivé zmluvy obsahujú náležitosti vyplývajúce z legislatívy a tak isto na hľadanie 

rôznych chýb týkajúcich sa obsahovej stránky. Čo sa povinných náležitostí týka, tu som sa 

zameriaval na kontrolu či jednotlivé zmluvy, hlavne tie, ktoré boli vystavené obcou Zemné 

obsahujú nasledujúce povinné náležitosti:  

 - Druh zmluvy ( kúpna zmluva, nájomná zmluva, zmluva o diele, zmluva o poskytnutí 

dotácie, mandátna zmluva, atď., prípadne dodatky jednotlivých zmlúv alebo dohody) 

- Identifikáciu zmluvných strán (názvy prípadne mená jednotlivých zmluvných strán, 

adresy zmluvných strán, IČO, bankové údaje, v prípade právnických osôb aj určenie osoby 

oprávnenej rokovať v mene spoločnosti / organizácie) 

- Predmet a účel zmluvy (aký je dôvod na uzavretie tej-ktorej zmluvy v závislosti od 

povahy jednotlivých zmlúv) 

- Časové vymedzenie dohodnutých podmienok  (napr. doba nájmu nehnuteľnosti, 

termíny dodania, termín vypracovania projektov atď. ) 

- Dátum uzavretia, účinnosti a ukončenia zmluvy a dátum jej zverejnenia na web 

stránke obce 

- Mená a podpisy osôb ktoré zmluvu uzatvorili.  

 

Po stránke formálnej správnosti a povinných náležitostí jednotlivých zmlúv môžem 

skonštatovať, že sú zmluvy v poriadku a obsahujú všetky povinné náležitosti vyplývajúce 

z legislatívy dotýkajúcej sa tejto oblasti. Až na jeden konkrétny prípad, ktorý som tu objavil, 

boli chyby väčšinou len gramatického rázu, ktoré na zmluvu vplyv nemajú. Chyba, ktorá sa tu 

objavila sa týkala nájomnej zmluvy, kde zrejme v tých časoch nebola preverená správnosť 

údajov jednotlivých zmluvných strán a došlo k podpisu tejto nájomnej zmluvy zástupcom iného 

subjektu.  Z tohto faktu vyplynula následne otázka, či je takáto zmluva vôbec platná, podľa 

mojich informácií však nie je. Tejto problematike sa však budem podrobnejšie venovať v druhej 

časti tejto kontrolnej správy.   
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3.1.3  Povinné zverejňovanie zmlúv 

 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a Zákon č. 546/2010 Z. 

z., ktorým sa dopĺňa Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktoré ustanovujú povinnosť zverejňovať 

dokumenty – zmluvy, faktúry a objednávky v podmienkach verejnej správy hovorí: „Povinne 

zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje 

informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných 

prostriedkov, nakladania s majetkom obce, majetkom štátu, majetkom vyššieho územného 

celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom na základe zákona alebo 

nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.“   

 

Takáto zmluva podľa vyššie uvedeného zákona nadobúda svoju účinnosť až dňom 

nasledujúcim po zverejnení zmluvy na web stránke obce alebo v Obchodnom vestníku. Ďalej 

zo zákona vyplýva, že ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo udelenia súhlasu – 

ak sa na platnosť zmluvy vyžaduje súhlas príslušného orgánu zmluva nezverejnila, platí, že 

k uzavretiu zmluvy nedošlo. V zákone sú definované aj  zmluvy, ktoré povinnosti zverejňovania 

nepodliehajú, v podmienkach obce sú to zmluvy týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov. 

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého 

z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti. 

 

Na základe vyššie uvedených informácií týkajúcich sa povinného zverejňovania som 

preveril jednotlivé zmluvy a môžem konštatovať, že zmluvy sú zverejňované priebežne 

a prehľadne na web stránke obce Zemné a ani v jednom prípade nedošlo k prekročeniu lehoty 

troch mesiacov na zverejnenie zmluvy od jej podpisu, čo by zapríčinilo neplatnosť niektorej 

zmluvy. Jednotlivé zmluvy sú zverejnené trvalo, z toho dôvodu je dodržaná aj pri starších 

zmluvách 5 ročná doba ich zverejňovania, čo znamená, že boli podmienky týkajúce sa  

zverejňovania zmlúv vyplývajúce z legislatívy splnené.  

 

Pri hľadaní východiskových informácií týkajúcich sa tejto časti kontroly som na web 

stránkach niektorých miest resp. obcí stretol s informáciou, že tieto mestá a obce majú 

vypracovanú internú smernicu o postupe pri povinnom zverejňovaní faktúr, objednávok 
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a zmlúv3, ktorými sa upravujú podmienky na zverejňovanie týchto dokumentov. Aj keď ako 

som už vyššie uviedol obec Zemné pracuje pri zverejňovaní zmlúv v súlade s kritériami 

vyplývajúcimi zo zákona ale takouto smernicou zatiaľ nedisponuje, z toho dôvodu odporúčam 

obecnému zastupiteľstvu obce Zemné do budúcnosti vypracovať a schváliť takúto smernicu.  

 

Tak isto by som chcel upozorniť na to, že niektoré zmluvy sú naskenované a uverejnené 

na web stránke obce Zemné vo veľmi zlej kvalite a tým pádom je tu problém s ich zlou 

čitateľnosťou. Tento problém sa vyskytuje skôr pri starších zmluvách, teda do roku 2015 

a staršie.  V tomto smere  by bolo vhodné vykonať nápravu.  

 

3.2   Kontrola zmluvných vzťahov týkajúcich sa obecnej strelnice 

 

Na začiatok tejto časti kontrolnej správy by som dodal, že ohlásenie a vykonanie 

kontroly obecnej strelnice sa stretlo s obrovskou nevôľou, či už zo strany niektorých poslancov 

obecného zastupiteľstva ako aj zo strany členov Poľovníckej spoločnosti Zemné, ktorí ako 

vieme túto strelnicu využívajú.  Vzhľadom na to, že existujú viaceré zle interpretované 

informácie a mám za to, že niektorí občania ešte stále nepochopili, čo bolo cieľom tejto 

kontroly, bude potrebné z mojej strany niektoré súvislosti podrobnejšie vysvetliť, aby 

nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam.  

 

Ako som už pár krát uviedol ako hlavný kontrolór mám obmedzené právomoci 

kontrolovať subjekty, ktoré nie sú zriadené alebo nie sú majetkovo previazané s obcou.  Zo 

zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení §18d, ods. 2 bod c) však vyplýva pre hlavného 

kontrolóra možnosť kontrolovať aj právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné 

osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na 

užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku. 

 

Na základe vyššie uvedenej definície, mám preto možnosť kontrolovať aj využívanie 

obecnej strelnice a z toho vyplývajúce aspekty týkajúce sa príjmov z tohto majetku, bez ohľadu 

na to, či sa to určitej skupine ľudí páči alebo nie. Vzhľadom na to, že táto problematika je 

                                                           
3 Vzor smernice dostupný na: https://www.smerniceonline.sk/33/smernica-o-povinnom-zverejnovani-zmluv-
objednavok-a-faktur-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAMMzOZNTKFrQ0J-t1lXCfED_dHPsOT8kXA/   a  
http://www.samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Krupina_01_02_web.doc  

https://www.smerniceonline.sk/33/smernica-o-povinnom-zverejnovani-zmluv-objednavok-a-faktur-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAMMzOZNTKFrQ0J-t1lXCfED_dHPsOT8kXA/
https://www.smerniceonline.sk/33/smernica-o-povinnom-zverejnovani-zmluv-objednavok-a-faktur-uniqueidmRRWSbk196FPkyDafLfWAMMzOZNTKFrQ0J-t1lXCfED_dHPsOT8kXA/
http://www.samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Krupina_01_02_web.doc
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v podstate dosť komplikovaná, sa ju pokúsim rozobrať do úplných detailov, aby informácie 

uvedené v tejto časti kontrolnej správy boli čo najviac zrozumiteľné.  

 

Prvoradou úlohou v tejto veci bolo vyriešiť, komu vlastne obecná strelnica patrí a z toho 

vyplývajúci problém, čo spadá pod právomoci hlavného kontrolóra a čo naopak nie. Podľa 

informácií z katastra, vzťahy nie sú jednoznačne vysporiadané, keďže obci Zemné patrí len 

samotná budova strelnice a nie pozemky pod ňou.  Čo sa týka budovy strelnice, tá bola počas 

rokov postupne rozširovaná bez patričných stavebných povolení a preto došlo k problému, že 

v katastri je evidovaná len budova v pôvodnej rozlohe, tak ako sa nachádzala v 90. rokoch.  

 

 

Obr. 1  Výsek z katastrálnej mapy.  Zdroj:  www.katasterportal.sk 

 

 

 

Obr. 2  Výpis z katastra nehnuteľností.  Zdroj: www.katasterportal.sk 

http://www.katasterportal.sk/
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Ako je na vyššie priložených obrázkoch možné vidieť samotná obecná strelnica je 

evidovaná len na parcele 5560/23, ktorá  nie je majetkom obce Zemné.  Táto parcela je približne 

o rozmeroch 25 x 6 metrov, čo predstavuje pôvodnú rozlohu strelnice.  Prístavby, ktoré sa 

následne bez povolení postupom času budovali a tak isto aj batériová strelnica a ochranný val 

malokalibrovej strelnice ležia na susednej parcele, kde však nie sú žiadnym spôsobom 

evidované, čiže tieto prístavby spĺňajú atribúty čiernej stavby. V tomto smere som sa nedokázal 

dopátrať k žiadnemu uzneseniu, kde by sa prejednávalo rozširovanie obecnej strelnice na 

nevysporiadaných pozemkoch. Jediná dokumentácia k stavebnému povoleniu na malú stavbu, 

ktorú sa mi pri kontrole podarilo nájsť, sa týkala batériovej strelnice. Ostatné dokumenty, buď 

nie sú archivované, alebo čo je pravdepodobnejšie, nikdy neboli na obecnom zastupiteľstve 

prejednávané. Z toho vyplýva podozrenie, že niekto sa svojvoľne rozhodol rozširovať obecnú 

strelnicu na pozemku, ktorý ani nie je majetkom obce.  Z týchto skutočností preto vyplýva 

otázka, že akým spôsobom je budova strelnice evidovaná v inventarizačnej správe obce a akým 

spôsobom sú v tejto správe evidované opravy tejto budovy na ktoré prispievala zo svojho 

rozpočtu aj obec.  

 

Ak by sme vychádzali čisto z týchto informácií, potom všetko, čo sa týka využívania 

samotnej budovy obecnej strelnice, čo sú väčšinou rôzne spoločenské akcie, oslavy 

a podobné podujatia, patrí do agendy obce a tým pádom mám zákonnú možnosť tieto veci 

kontrolovať. Na druhej strane, tým, že samotná batériová strelnica a malokalibrová strelnica 

ležia na cudzom pozemku, kontrolovať túto časť z mojej strany nie je možné.  Lenže, aby to 

nebolo tak jednoduché aj v tomto výklade sa vyskytli problémy, ktoré postupne vysvetlím.   

 

Čo sa týka zmluvných vzťahov týkajúcich sa obecnej strelnice, existuje tu zmluva č. 

07/2005 o nájme nebytových priestorov uzatvorená medzi Obcou Zemné a Slovenským 

poľovníckym zväzom – Poľovníckym združením Zemné, IČO: 310102544.  Otázka, ktorú si 

však musíme zodpovedať, či je táto zmluva vôbec platná? Keďže subjekt, ktorému sme 

obecnú strelnicu prenajali už neexistuje.  Ďalším problematickým faktom pri tejto zmluve je 

podpisová doložka.  Ak sa bližšie pozrieme na túto zmluvu v prílohe, potom pri podpisovej 

doložke, na pečiatke je možné vidieť, že táto zmluva bola podpísaná zástupcom úplne iného 

subjektu a to Poľovníckou spoločnosťou Zemné, IČO 37960300. 

 

                                                           
4 Zmluva sa nachádza v prílohe tejto kontrolnej správy.  
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Na kontrolu interných záležitostí Poľovníckej spoločnosti Zemné – IČO: 37960300 

nemám zákonné právomoci, preto nie je zrejmé, či sa táto spoločnosť stala nástupníckou 

spoločnosťou alebo je to nový subjekt, ktorý však už zmluvu s obcou neuzavrel.  Z informácií 

od človeka, ktorý sa zúčastnil na zakladaní tohto subjektu vyplýva, že Poľovnícka spoločnosť 

Zemné bola založená ako nový subjekt a s Poľovníckym združením Zemné nie je žiadnym 

spôsobom previazaná.  

 

Vychádzajúc z mojej predchádzajúcej praxe v poisťovníctve, akékoľvek chyby 

v identifikácii zmluvných strán robili danú zmluvu neplatnou. Podľa môjho názoru je táto 

zmluva už len z toho dôvodu, že bola uzatvorená s už neexistujúcim subjektom, neplatná, ak 

by však ani toto z náhody pre niektorých poslancov obecného zastupiteľstva nestačilo, tak fakt, 

že zmluva bola podpísaná úplne iným subjektom, iný názov spoločnosti a iné IČO, spoľahlivo 

zaručuje neplatnosť tejto zmluvy.  Voči tomuto tvrdeniu je akákoľvek diskusia či už zo strany 

zástupcov Poľovníckej spoločnosti alebo poslancov obecného zastupiteľstva úplne zbytočná, 

čiže je potrebné ju brať ako fakt.  

 

Je pre mňa nepochopiteľné ako táto chyba mohla zostať skrytá od roku 2005 a ako 

mohla Poľovnícka spoločnosť Zemné disponovať majetkom na ktorého užívanie nemala žiadny 

právny základ. Smutným faktom tu zostáva, že niektorí členovia Poľovníckej spoločnosti 

Zemné na túto skutočnosť opakovane upozorňovali členov predstavenstva, ale tí sa tvárili, že 

daný problém neexistuje a zrejme zmluvu nikdy ani nevideli, lebo tieto veci jednoducho nie je 

možné prehliadnuť.  Treba tu taktiež podotknúť, že poslancom obecného zastupiteľstva je dlhé 

roky aj človek, ktorý bol v Poľovníckej spoločnosti Zemné taktiež dlhé roky členom 

predstavenstva a momentálne zastáva druhú najvyššiu funkciu po štatutárovi a to tajomníka 

tejto spoločnosti. Z môjho pohľadu je nanajvýš podozrivé, že tak precízny človek, ktorý dokázal 

odhaliť každé pochybenie, či už v práci starostu, pracovníkov obecného úradu, obecnej polície, 

ako aj v mojej práci, si tento problém aj napriek upozorneniam, či už zo strany člena 

Poľovníckej spoločnosti alebo z mojej strany, odmietol všimnúť a vykonať vo veci nápravu. 

A toto presne poukazuje na nekonečnú aroganciu, ako sa niektorí členovia Poľovníckej 

spoločnosti správajú, či už k obci Zemné a tak isto aj k iným subjektom s ktorými mali uzavreté 

zmluvné vzťahy.  A tiež poukazuje na veľmi podozrivé praktiky niektorých členov obecného 

zastupiteľstva a ich uplatňovania vlastného výkladu legislatívy a zmluvných podmienok voči 

„našim ľuďom“. Ako príklad tohto tvrdenia uvádzam kontrolnú správu týkajúcu sa ulice 

Turecká, a tak isto aj moju námietku zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa  
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12.10.2018, kde som vyjadril svoje výhrady voči navýšeniu dotácie pre Poľovnícku spoločnosť 

Zemné z dôvodu, že nie sú vysporiadané zmluvné ani finančné vzťahy medzi týmto subjektom 

a obcou Zemné, samozrejme tieto námietky boli zmietnuté zo stola, aj napriek faktu, že dané 

skutočnosti boli v rozpore so všeobecne záväznými nariadeniami obce. 

 

Riešenie tohto problému bolo od začiatku veľmi jednoduché, stačilo zo strany obce, ako 

aj zo strany užívateľov obecnej strelnice vyhotoviť novú zmluvu, kde by jednotlivé zmluvné 

strany boli bezchybne identifikované a vysporiadať otázky finančných záväzkov. Predišlo by 

sa tým tomu, že je tu podozrenie, že niekto strelnicu využíval bez právneho základu a tým sa 

pre určitú skupinu ľudí vytvoril priestor na zneužívanie tejto situácie vo vlastný prospech a na 

úkor obce. Pritom sa tu nejedná o celú Poľovnícku spoločnosť Zemné a všetkých jej členov ale 

skôr o jednotlivcov.  Toto moje tvrdenie je taktiež možné dokázať, ale podrobnosti nebudem 

verejne prezentovať.    

 

Ďalším zarážajúcim faktom, ktorý ma dosť prekvapil bola otázka prístupu obce na svoj 

majetok. Je pre mňa  nepochopiteľné, že obec Zemné nemá ani len kľúče od vlastného majetku 

a v prípade vykonávania kontroly sa osoby musia ohlásiť užívateľovi, aby do objektu - 

obecného majetku mohli vôbec vstúpiť. Dúfam, že nikomu nebudem musieť bližšie rozvádzať 

túto informáciu a pointu pochopia všetci, čo si túto správu prečítajú.  

 

Ak by sme sa však chceli venovať špekuláciám a predpokladali by sme, že je 

Poľovnícka spoločnosť Zemné – IČO 37960300   nástupníckou organizáciou 

Poľovníckeho združenia Zemné - IČO: 31010254 a táto zmluva by bola nejakým 

spôsobom platná, potom je potrebné poukázať aj na iné pochybenia. Aj v tomto prípade 

by v zmluve existovali  sporné ustanovenia, ktoré sa počas rokov porušujú a tým pádom je to 

podľa môjho názoru, ďalším dôvodom na to, aby bola táto zmluva neplatná a to z dôvodu 

opakovaného porušovania zmluvných podmienok. Predpokladám však, že sa v tomto môj názor 

bude rozchádzať s názorom väčšiny obecného zastupiteľstva, tak ako v ostatných prípadoch, 

ktoré sa tejto problematiky v minulosti týkali.  

 

Medzi sporné body tejto zmluvy patrí bod  I. Predmet a účel prenájmu, odsek 2. - 

Účelom prenájmu je zabezpečiť klubovú miestnosť pre Poľovnícke združenie Zemné a tak isto 

bod IV. Odsek 1 Podnájom – Nájomca sa zaväzuje, že prenajatý priestor bude užívať v súlade 

s predmetom a účelom tejto zmluvy a bez súhlasu prenajímateľa ho neprenechá do 
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podnájmu inému užívateľovi.  Ako je ďalej uvedené, porušenie tohto zákazu sa považuje za 

hrubé porušenie  podmienok  v zmluve dohodnutých a je dôvodom na okamžité zrušenie 

nájomného vzťahu. V tomto smere som sa nedokázal dopátrať k uzneseniu, že by bolo obecné 

zastupiteľstvo niekedy v minulosti dovolilo Poľovníckej spoločnosti Zemné vykonávať na 

obecnej strelnici aj iné činnosti ako jej využívanie na klubové účely, to znamená samovoľné 

rozširovanie a už vôbec nie  prenájom strelnice tretím stranám, či už na športové alebo 

spoločenské účely a za takýto prenájom tretím stranám, vyberať ako nezisková organizácia 

peniaze a na základe takéhoto konania krátiť obec o finančné prostriedky, ktoré mali podľa 

správnosti putovať do rozpočtu obce. Platí tu však, že aj podmienky využívania strelnice tretími 

stranami bolo možné zmluvne upraviť, túto možnosť však za tie roky nikto nevyužil.  

 

Problémom pri porušení uvedených ustanovení v zmluve je dokazovanie takéhoto 

konania vzhľadom na nevysporiadané vlastnícke vzťahy pod obecnou strelnicou. Ako som už 

vyššie uviedol, treba tu rozlišovať medzi budovou strelnice, ktorá patrí obci a samotnou 

strelnicou, ktorá leží na cudzom pozemku. Tu existujú 2 teórie, v oboch však obec Zemné ťahá 

za kratší koniec: 

1) Obec Zemné, je vlastníkom nielen pôvodnej budovy strelnice, ale aj vybudovaných 

prístavieb a tak isto batériovej a malokalibrovej strelnice, ktoré ležia na vedľajšej 

parcele a v katastri k nim nie je evidovaný žiadny právny vzťah.  Ak je pravdivá táto 

teória, potom obec Zemné prišla za posledné roky o finančné prostriedky 

z používania strelnice, ktoré neoprávnene vyberala Poľovnícka spoločnosť Zemné. 

Je však nepravdepodobné, že by táto teória mohla byť pravdivá.  

2) Ak obci patrí len samotná budova strelnice bez prístavieb a bez batériovej 

a malokalibrovej strelnice, ktoré ležia na susednej parcele a v katastri k nim nie je 

evidovaný žiadny právny vzťah, potom obec Zemné vyberá od Policajného zboru 

SR finančné prostriedky za používanie strelnice neoprávnene a tak isto neoprávnene 

boli tieto peniaze vyplatené nad rámec schválených dotácií Poľovníckej spoločnosti 

Zemné, čiže de facto obec prišla aj o tieto peniaze a taktiež aj o tie, ktoré by obci 

mali plynúť z využívania samotnej budovy obecnej strelnice.5 

 

                                                           
5  Pre informáciu uvádzam, že finančné prostriedky, ktoré Poľovnícka spoločnosť vyberala za streľby či už od 
jednotlivcov alebo organizácií by po správnosti mali patriť Poľnohospodárskemu družstvu v Zemnom, či však 
existuje nejaká dohoda o vyrovnaní medzi Poľovníckou spoločnosťou a Poľnohospodárskym družstvom nie je 
predmetom mojej kontroly.  
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Otázka, ktorá z tohto vyplynula je, ako bude riešiť obec Zemné tento problém? Ja som 

obecné zastupiteľstvo opakovane upozorňoval, že sa môže stať, že tieto peniaze budeme musieť 

vrátiť Policajnému zboru, od ktorého ich obec vyberala neoprávnene, pretože po správnosti by 

mali patriť majiteľovi pozemku, kde dochádzalo k streľbám, teda Poľnohospodárskemu 

družstvu v Zemnom. A tak isto bude v tomto prípade potrebné od Poľovníckej spoločnosti 

Zemné, žiadať tieto peniaze naspäť, pretože oni žiadali obec Zemné o navýšenie dotácie o tú 

čiastku, ktorú obec inkasovala od Policajného zboru SR. Tieto skutočnosti sú uvedené 

v žiadosti, ktorú je možné nájsť v prílohách tohto dokumentu. Následne si ich Poľovnícka 

spoločnosť môže žiadať od toho, kto bol v tom čase oprávnený vyberať tieto peniaze, teda od 

Poľnohospodárskeho družstva v Zemnom.  

 

K vyššie uvedeným dvom teóriám, by som ešte pre prípad, že by som bol obvinený z 

klamstiev dodal, že na valných zhromaždeniach resp. výročných členských schôdzach 

Poľovníckej spoločnosti Zemné a Poľovníckeho združenia Gúg sa každoročne viac-menej 

priznávajú príjmy z využívania strelnice tretími stranami a tak isto príjmy zo streleckých 

preukazov a za posledné roky sa priznávali aj príjmy plynúce z prenájmu strelnice istému 

kolárovskému streleckému klubu.6 Čiže tu nie je možné argumentovať, že všetky prenájmy či 

už na športové alebo spoločenské účely sa dejú bezodplatne, vyberanie peňazí za používanie 

strelnice je možné bez problémov dosvedčiť a dokázať.  Nakoľko som bývalým dlhoročným 

kandidátom na členstvo v tejto spoločnosti, s princípmi ako fungujú finančné vzťahy v tejto 

spoločnosti som dostatočne oboznámený, teda v žiadnom prípade tu neobstojí poznámka, že 

uvádzam zavádzajúce informácie a taktiež je z mojej strany možné doložiť dôkazový materiál 

aj k tejto veci.   

 

Ďalšia otázka, ktorá z týchto poznatkov vyplýva je: nie je porušením zmluvných 

podmienok, že niekto prenechal strelnicu do podnájmu inému užívateľovi resp. inej organizácii, 

ktorá na nej vykonáva vlastnú zárobkovú činnosť a to všetko bez vedomia vlastníka tejto 

budovy ako aj vlastníka pozemku a to aj napriek tomu, že je to v zmluve vyslovene zakázané? 

Podľa môjho názoru Obec Zemné ako vlastník strelnice, mala byť minimálne upovedomená 

o tom, že sa strelnicu chystajú využívať aj iné organizácie ako tá, ktorej ju obec Zemné kvázi 

                                                           
6 Podľa neoverených informácií, by tu mala existovať zmluva resp. dohoda  medzi Poľovníckou spoločnosťou 
Zemné a predmetným streleckým klubom o prenájme celej obecnej strelnice, jej existenciu sa mi však nepodarilo 
potvrdiť ani vyvrátiť, ale v prípade, že nedôjde k vysvetleniu tejto situácie, mám informácie o tom, kde by mala 
byť táto zmluva k dispozícii a prokuratúra bude mať zákonnú možnosť sa k nej v prípade potreby dostať, preveriť 
a následne potvrdiť alebo vyvrátiť moje podozrenia.  
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prenajala. Problémom v tomto konaní je, že keď sa už obecná strelnica prenajme inému 

subjektu, mal by to robiť výlučne vlastník tohto objektu a finančné prostriedky by mala čerpať 

výlučne obec ako vlastník, čo sa v tomto prípade nestalo, pretože príjmy z prenájmu tretím 

stranám čerpala Poľovnícka spoločnosť Zemné, tento fakt na výročných schôdzach resp. 

valných zhromaždeniach opakovane priznal aj predseda poľovníckej spoločnosti.  

 

Problém, ktorý tu sťažuje dokazovanie vyplýva z faktu, že je tu dosť ťažké rozlíšiť, čo 

ešte patrí do právomoci obce a hlavného kontrolóra a čo už naopak znamená prekračovanie 

kompetencií, pretože sa mi nepodarilo jednoznačne dopátrať k niektorým informáciám, ktoré 

by danú situáciu vysvetlili.  A taktiež je tu problém vyplývajúci z vyššie uvedených informácií 

ohľadom budovy strelnice a samotnej strelnice a ich nejednoznačného vlastníctva.  Faktom však 

zostáva, že k prenájmu strelnice dochádza, či už na spoločenské účely alebo na športové účely, 

za tieto prenájmy sa vyberajú peniaze, čo je vzhľadom na obec minimálne v rozpore so 

zmluvnými podmienkami medzi obcou Zemné a užívateľom strelnice.  

 

 

 

 

Obr. 3 a 4  Strelecké preukazy vydávané Poľovníckou spoločnosťou Zemné 
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Obr. 5  Rezervačný formulár na podujatia na obecnej strelnici v Zemnom. Dostupné na www.strelnicazemne.sk  

 

Ak by sme sa chceli pozrieť na príjmovú stránku obecného rozpočtu v tomto smere, tak 

v účtovníctve obce sú evidované len príjmy, ktoré plynú obci od Policajného zboru SR. Obec 

Zemné  žiadne ďalšie príjmy z tohto majetku neeviduje, čo by mohlo dávať falošný obraz o tom, 

že sa strelnica vôbec nevyužíva. Opak je však pravdou, strelnica sa za posledný rok využívala 

takmer každý deň na športové – strelecké ako aj spoločenské účely a oslavy. Okrem Policajného 

zboru SR, ktorý strelnicu využíva na povinné streľby ich príslušníkov, strelnicu využívajú aj 

príslušníci policajného zboru individuálne, tak isto strelnicu využívajú športoví strelci,  

poľovníci, či už individuálne alebo formou rôznych stretnutí a súťaží a tak isto aj vyššie 

uvedený kolárovský strelecký klub, keďže Poľovnícka spoločnosť aj napriek mojej výzve 

odmietla spolupracovať na riešení tohto problému, je ťažké určiť, kto všetko ešte strelnicu 

využíval.  Ako je však možné vidieť na obrázku vyššie, na rezerváciu termínov pre tieto 

športové a spoločenské podujatia a rôzne oslavy existuje aj webový registračný portál 

www.strelnicazemne.sk,  ktorý však nie je spravovaný a ani inak kontrolovaný obcou.7  

                                                           
7 Rozšírený zoznam využívania obecnej strelnice, spolu s dátumami sa nachádza v prílohe tohto dokumentu.  

http://www.strelnicazemne.sk/
http://www.strelnicazemne.sk/
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Ďalej čo sa týka využívania obecnej strelnice tretími stranami, ako vhodný príklad je tu 

už vyššie zmieňovaný strelecký klub, ktorý na svojich webových stránkach propaguje obecnú 

strelnicu ako vlastnú8, organizujú tu vlastné podujatia, za ktoré vyberajú vstupné a mali vlastné 

plány spolu s niektorými domácimi poľovníkmi na rozšírenie tejto strelnice, ale myslím k tejto 

časti by nám vedeli dať bližšie vysvetlenie niektorí poslanci, ktorí na predchádzajúcich 

zasadnutiach obecného zastupiteľstva básnili o tom, aký by to bol výhodný obchod pre obec. 

Vzhľadom na informácie uvedené v tejto správe, by ma zaujímalo, že v čom by tento obchod 

bol tak výhodný pre obec, aj vo vzťahu k petícii občanov obce Zemné a vzhľadom aj na 

nedbanlivosť zo strany správcov strelnice, ktorá v mnohých prípadoch viedla k ohrozovaniu 

obyvateľov obce Zemné a taktiež by ma zaujímalo pre koho by bola rozšírená strelnica 

výhodnejšia, pre obec, alebo pre jednotlivcov tak ako tomu bolo doteraz?   

 

Vzhľadom na tieto skutočnosti som zasielal žiadosť9 Poľovníckej spoločnosti Zemné, 

kde som ich žiadal o doloženie evidencie príjmov z obecnej strelnice od roku 2013, nakoľko 

ako som už vyššie uviedol v účtovníctve obce nie sú evidované žiadne príjmy týkajúce sa 

obecnej strelnice okrem tých od Policajného zboru SR. Čo sa týka ich odpovede, tak som do 

dnešného dňa z ich strany neobdržal ani vyčíslenie príjmov a dokonca ani žiadne iné vysvetlenie 

k danej veci, čo tiež považujem za veľmi neštandardné správanie.  Tu môžem konštatovať, že 

v tomto smere kontrola zo strany obce v minulosti úplne zlyhala a dospeli sme do stavu, kde sa 

nájomca nehnuteľnosti cíti byť nadradený nad vlastníkom tejto nehnuteľnosti. Bohužiaľ som 

sa musel vyrovnať s faktom, že Poľovnícka spoločnosť Zemné je zrejme nadradená obci Zemné 

a aj hlavnému kontrolórovi ako jednému z orgánov obce, pretože si môže dovoliť ako užívateľ 

obecného majetku (síce nelegálny) odignorovať oficiálnu žiadosť hlavného kontrolóra obce 

Zemné.  Takže ak mala Poľovnícka spoločnosť problém vysvetľovať aspekty prenájmu 

a finančných prostriedkov mne, bude ju musieť vysvetľovať štátnym orgánom. 

 

Aby moje slová neboli chápané nesprávne, ja osobne nemám nič proti tomu, že obecná 

strelnica zarába na seba, problém mám len so spôsobom akým sa to deje, pretože je úplne 

netransparentný a príjmy nie je možné kontrolovať a existuje tu podozrenie na nekalé praktiky. 

Nakoľko ako hlavný kontrolór nie som vyšetrovacím orgánom, zisťovanie týchto skutočností 

nie je v mojich kompetenciách ale v kompetencii orgánov činných v trestnom konaní.   

                                                           
8 Obrázky k tejto časti sa nachádzajú v prílohách tohto dokumentu.   
9 Je možné ju nájsť v prílohách tohto dokumentu. 
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Podľa môjho názoru by najjednoduchším riešením bolo v tých časoch vypracovať 

dohodu medzi obcou Zemné ako vlastníkom budovy strelnice a Poľnohospodárskym družstvom 

v Zemnom, ako vlastníkom pozemkov o finančnom vyrovnaní. Následne by štandardným 

postupom v tejto situácii mohlo byť, že záujemcovia o využívanie obecnej strelnice by 

stanovené poplatky zaplatili obci, tak ako to je v prípade Policajného zboru SR. Takéto riešenie 

by poskytlo obci prehľad o príjmoch z využívania strelnice a následne by tieto peniaze bolo 

možné formou dotácie alebo rôznych príspevkov vrátiť nájomcovi, ktorý by sa o strelnicu staral 

alebo  investovať do zveľaďovania nehnuteľnosti. Je to transparentné riešenie, ktoré funguje 

pri iných obecných organizáciách a podľa môjho názoru by bolo uplatniteľné aj tu. Samozrejme 

s takýmto scenárom by bolo možné počítať jedine za situácie, že by boli zmluvne dohodnuté 

podmienky medzi vlastníkom pozemku a obcou Zemné.  

 

Ďalšou otázkou, ktorá z uvedených skutočností vyplynula je, či poskytovanie dotácií 

pre subjekt, ktorý si neplnil svoje záväzky a zmluvne dohodnuté podmienky voči obci je 

v súlade so stanovenými pravidlami vyplývajúcimi zo Všeobecne záväzného nariadenia obce 

Zemné č. 5/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, na základe ktorej žiadateľ o dotáciu 

z rozpočtu obce svojím čestným prehlásením potvrdzuje, že má voči obci vysporiadané všetky 

záväzky? Ak by som si na túto otázku mal odpovedať sám, tak je na zamyslenie, prečo 

Poľovnícka spoločnosť Zemné nepožiadala o dotáciu na rok 2019, tak ako to robila každý rok. 

Ako to už istý poslanec obecného zastupiteľstva naznačil, je to hlavne kvôli osobe hlavného 

kontrolóra, aby nemohol kontrolovať použitie týchto finančných prostriedkov.  

 

Ako som už na začiatku tejto časti kontrolnej správy uviedol, kontrola zmluvných 

vzťahov týkajúcich sa obecnej strelnice vyvolala vlnu nevôle a bol som kvôli nej postavený do 

svetla, že chcem škodiť Poľovníckej spoločnosti Zemné, že rozvraciam vzťahy medzi obcou 

a poľovníkmi a zažil som aj pár slovných útokov na moju osobu, nevraviac o ohováraní 

a krčmových rečiach istého poslanca obecného zastupiteľstva.  Môj názor však je taký, že 

existujú určité pravidlá, ktoré by sa mali dodržiavať vo vzťahu k obci. Ak niekto tieto pravidlá 

nechce dodržiavať, potom by bolo zo strany obce potrebné prijať opatrenia voči takémuto 

konaniu alebo prijať rovnaký prístup a nediskriminovať ostatné organizácie a taktiež im dovoliť 

nakladať s obecným majetkom tak, ako je nakladané s obecnou strelnicou.  
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 Aby som to nakoniec zhrnul, kontrola zmluvných vzťahov týkajúcich sa obecnej 

strelnice ukázala tieto problémy a otázky:  

1) Zmluva č. 07/2005 o nájme nebytových priestorov uzatvorená medzi Obcou Zemné 

a Slovenským poľovníckym zväzom - Poľovníckym združením Zemné, IČO: 

31010254  je uzavretá s už neexistujúcim subjektom a taktiež bola táto zmluva 

podpísaná zástupcom úplne iného subjektu a to zástupcom Poľovníckej spoločnosti 

Zemné, IČO 37960300. 

2) Za predpokladu, že by bola vyššie uvedená zmluva platná, dochádza k porušovaniu 

zmluvných podmienok zo strany užívateľa obecnej strelnice. Neoprávnené 

využívanie tejto strelnice na podnikateľské účely zo strany Poľovníckej spoločnosti 

Zemné a neoprávnený prenájom obecného majetku tretím stranám.   

3) Otázka oprávnenosti vyberania finančných prostriedkov za používanie obecnej 

strelnice od Policajného zboru SR, vzhľadom na to, že PZ SR využíval na svoju 

činnosť majetok, ktorý nebol vo vlastníctve obce a zároveň otázka ďalšieho postupu 

v tejto veci.  

4) Žiadne ďalšie evidované príjmy v účtovníctve obce z obecného majetku - obecnej 

strelnice, okrem vyššie uvedených.  

5) Otázka oprávnenosti poskytovať dotácie subjektu, ktorý dlhodobo nemá 

vysporiadané záväzky voči obci.  

6) Pri kontrole sa mi nepodarilo zistiť, akým spôsobom je obecná strelnica – teda 

majetok obce evidovaný v inventarizačnej správe obce a ako sú tu zahrnuté opravy 

na ktoré prispievala obec, v tomto smere bude potrebné ďalšie šetrenie.  

7) Ako je možné, že obec Zemné,  ako majiteľ budovy nemá kľúče od tohto objektu, 

teda nemá žiadny prístup k tejto nehnuteľnosti, ktorá stále tvorí majetok obce 

Zemné. 

8) Týmto podávam aj podnet na komisiu verejného záujmu a žiadam preveriť, či 

nevznikol konflikt záujmov a či nedošlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa 

a to tým, že jeden z poslancov obecného zastupiteľstva bol dlhé roky členom 

predstavenstva a momentálne zastáva funkciu tajomníka Poľovníckej spoločnosti 

Zemné, neupozornil na tieto nedostatky orgány obce, aj napriek faktu, že on, resp. 

predstavenstvo Poľovníckej spoločnosti Zemné boli na tieto skutočnosti viackrát 

upozornený jedným z členov tejto spoločnosti a tak isto bol o týchto skutočnostiach 

opakovane informovaný aj z mojej strany. 
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9) Otázka toho, či vyššie uvedené skutočnosti nespĺňajú atribúty vyplývajúce zo 

Zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon a to § 213 Sprenevera, § 221 Podvod a § 

237 Porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majetku. 

 

Počas vykonávania tejto kontroly sa mi podarilo zozbierať dostatočné množstvo 

informácií a dôkazov, ktoré potvrdzujú neštandardné konanie Poľovníckej spoločnosti Zemné, 

či už voči obci samotnej alebo iným subjektom ako napríklad Poľnohospodárskemu družstvu 

v Zemnom alebo voči štátnym orgánom, voči ktorým zanedbávali svoje povinnosti 

a v neposlednom rade aj voči občanom obce Zemné, ktorí museli v poslednom čase trpieť 

chamtivosť jednotlivcov, ktorá neraz viedla k ohrozovaniu občanov a ktorá mohla viesť aj k 

tragédii.  V tejto kontrolnej správe som nakoniec uverejnil len tie informácie, ktoré sa týkajú 

priamo zmluvných vzťahov obce Zemné.   

 

Z dôvodu, že  tu existuje podozrenie, že k vyššie uvedeným pochybeniam došlo a tieto 

podozrenia je možné doložiť aj dôkazmi a z dôvodu, že obecné zastupiteľstvo moje odporúčania 

pri riešení tejto veci opakovane zamietlo som nadobudol pocit, že na základe vyššie uvedených 

skutočností tu niekomu ide o to, aby sa celá táto vec zamietla pod koberec. A preto, ak sa daná 

situácia v krátkom čase dostatočne nevysvetlí, budem musieť splniť svoju zákonnú povinnosť 

a tieto podozrenia spolu s ďalšími informáciami tlmočiť Okresnej prokuratúre v Nových 

Zámkoch.   

 

 

3.2.1  Riešenie vzniknutého problému 

 

Aby táto kontrolná správa nebola len o vytýkaní chýb, je podľa môjho názoru potrebné 

prijať riešenie, ktoré bude v súlade zo všetkými aspektmi týkajúcimi sa nakladania s obecným 

majetkom.  Chcel by som si tu dovoliť rozvinúť myšlienku ohľadom využívania strelnice, ktorú 

som už vyššie v tejto kontrolnej správe naznačil. Základom tejto úvahy bolo, že treba vychádzať 

z faktu, že strelnica je obecným majetkom a tým pádom by príjmy z tohto majetku mali byť 

v prvom rade platené obci.  

 

Východiskom pre vyriešenie tohto problému je potreba stanoviť zmluvné podmienky, 

ktoré nebudú tak benevolentne stanovené ako boli v predchádzajúcej zmluve, ktorej platnosť 

bola z mojej strany spochybnená. V tejto zmluve bude potrebné stanoviť do akej miery môže 

užívateľ obecnej strelnice disponovať obecným majetkom a tak isto bude potrebné vyriešiť 
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finančné aspekty týkajúce sa využívania obecnej strelnice.  Samozrejme som za to, aby príjmy 

boli platené obci, tak ako sa to robí pri využívaní ostatného obecného majetku a tak, aby 

prípadné prenajímanie tretím stranám bolo plne v kompetencii obce. 

 

Na tieto účely bude treba vypracovať prevádzkový poriadok budovy strelnice, ktorý 

podľa mojich informácií obec nemá k dispozícii, kde budú stanovené podmienky používania 

obecnej strelnice či už nájomcom alebo tretími stranami. A tak isto bude treba vyriešiť 

problémy týkajúce sa údržby a upratovania tejto budovy.  Toto by naopak mohlo byť 

v kompetencii užívateľa strelnice, samozrejme za predpokladu, že by obec  na tieto činnosti 

prispievala v rámci dotácií, ktoré by mohli byť v plnej miere kryté z príjmov z obecnej strelnice.  

 

Toto riešenie by bolo podľa môjho názoru v plnej miere transparentné a férové či už 

vzhľadom na obec, ako aj na ostatné organizácie.  Vyskytli sa totiž námietky členov iných 

organizácií, ktorí v prvom rade namietali uplatňovanie dvojakého metra na jednotlivé 

organizácie. Podľa môjho názoru bola situácia, ktorá roky v tomto smere panovala veľmi 

nešťastne riešená. Ja osobne som tiež toho názoru, že by mali platiť rovnaké podmienky pre 

všetkých, ale tak aby príjmová aj výdavková stránka týkajúca sa obecného majetku a jeho 

prípadného prenájmu jednotlivcom alebo organizáciám bola v plnej miere transparentná ako aj 

kontrolovateľná zo strany obce, čo bohužiaľ v tomto smere nebolo vôbec dodržané.   
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Záver 

  

 Ako som už vyššie v kontrolnej správe uviedol, bola táto kontrola okrem preverovania 

hospodárnosti, účelnosti, efektívnosti a účinnosti pri jednotlivých zmluvách, ktoré sú pre mňa 

ako hlavného kontrolóra akousi povinnou činnosťou pri kontrole všetkých aspektov 

dotýkajúcich sa verejných financií a ktoré mi vyplývajú priamo zo Zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení, zameraná aj na ich formálnu stránku, hľadanie chýb v jednotlivých 

zmluvách ako aj na oblasť povinného zverejňovania týchto zmlúv, ktorej povinnosť obciam 

vyplýva zo Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a  Zákona č. 

546/2010 Z. z. a ktoré sú jednou z podmienok na to, aby boli zmluvy týkajúce sa verejných 

prostriedkov platné.  

 

 Čo sa týka procesu kontroly zmlúv, po počiatočných komplikáciách, ktoré súviseli 

hlavne s nedostatkom východiskových informácií, už kontrola prebiehala bez väčších 

problémov.  Pri zmluvách týkajúcich sa bežného hospodárenia obce týka, rekonštrukcií a iných 

väčších projektov týka, neboli objavené žiadne nedostatky, tieto zmluvy spĺňajú aspekty 

vyplývajúce zo zákona, sú formálne správne a sú zverejňované v požadovaných lehotách na 

web stránke obce Zemné.  

 

 Ako som už viackrát počas môjho pôsobenia na pozícii hlavného kontrolóra avizoval, 

chyby som objavil v zmluvných vzťahoch týkajúcich sa obecnej strelnice a jej užívania.  

Nakoľko som dôležité informácie uviedol už vyššie, tu by som dodal už len pár záverečných 

informácií. V prvom rade je treba brať do úvahy, že agenda obecnej strelnice bola dlhé roky 

okrajovou záležitosťou záujmu obce Zemné a tým pádom sa tam vytváral priestor na svojvôľu 

užívateľa tohto obecného majetku.  Čo sa týka zmluvných vzťahov, došlo tu k dosť významnej 

chybe pri formálnej správnosti tejto zmluvy, keď sa zmluva uzatvárala už v tom čase 

neexistujúcim subjektom a taktiež chybou bolo, že si za celú tú dobu nikto nevšimol, že zmluva 

bola podpísaná zástupcom iného subjektu a nie zástupcom subjektu, ktorý je v zmluve jednou 

zo zmluvných strán. Je pre mňa záhadou, ako je možné, že za približne 14 rokov existencie 

tejto zmluvy, táto chyba nebola objavená.  

 

 Na druhej strane, čo sa týka finančných vzťahov týkajúcich sa obecnej strelnice, tu je 

situácia podstatne komplikovanejšia, keďže v mnohých prípadoch nebolo jasné vzhľadom na 
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vlastnícke vzťahy, komu vlastne finančné prostriedky týkajúce sa využívania obecnej strelnice 

patria a je na škodu veci, že sa za tie roky neuzavrela zmluva medzi zainteresovanými 

subjektami o tom, komu tieto finančné prostriedky prináležia a kto ich bude oprávnený vyberať. 

Toto tak isto vytváralo priestor na svojvôľu, keď finančné prostriedky plynúce z prevádzky 

obecnej strelnice zrejme získaval subjekt, ktorému neprináležia. Tak isto v prípade Policajného 

zboru SR, ktorý ako jediný subjekt za využívanie strelnice platí obci, je na mieste otázka, či je 

obec Zemné oprávnená vyberať tieto finančné prostriedky, keďže príslušníci Policajného zboru 

SR využívali na streľbu skôr  pozemok cudzieho subjektu ako ten, ktorý má vo vlastníctve obec.  

 

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by som odporúčal obecnému zastupiteľstvu začať 

konať v tejto veci, tak aby bola zjednaná náprava v oblasti zmluvných vzťahov, príjmov 

z obecnej strelnice a tak isto v dotáciách, ktoré aj napriek nevysporiadaným záväzkom zo strany 

užívateľa obecnej strelnice im boli počas rokov poskytované.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                   

 

V Zemnom dňa 01.05.2019      Ing. Tomáš Hegedüš 

                                                                                                   Hlavný kontrolór obce Zemné 
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Prílohy
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Obr. č. 6 a 7  Zmluva č. 07/2005 o prenájme obecnej strelnice.  
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29 
 

 

 

 

Obr. 8 a 9    Inzercia obecnej strelnice na stránke streleckého klubu. Dňa 25.03.2019 dostupné na stránke http://old.x-

shot.sk/strelnica-zemne.php 

http://old.x-shot.sk/strelnica-zemne.php
http://old.x-shot.sk/strelnica-zemne.php
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Obr. 10  Registrácia na preteky v Zemnom, ktoré boli organizované treťou stranou a nie nájomcom strelnice. Dňa 

25.03.2019 dostupné na stránke www.x-shot.sk  

 

 

 

 

http://www.x-shot.sk/
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Obr. 11  Registrácia na ďalšiu súťaž organizovaná treťou stranou o ktorej obec Zemné nebola upovedomená. Dňa 

25.03.2019 dostupné na stránke www.x-shot.sk  

 

http://www.x-shot.sk/
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Obr. 12  Žiadosť poľovníckej spoločnosti o navýšenie dotácie. 
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Obr. č. 13 Žiadosť o zaslanie evidencie príjmov z obecnej strelnice.  
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Príloha -  zoznam podujatí na obecnej strelnici.  

 

Údaje sú dostupné na stránke:   

 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=strelnicazemne@gmail.com&ctz=Eu

rope/Prague/  

 Stiahnuté dňa 25.04.2019 

 

Pre informáciu dodávam,  že mená prípadne osobné údaje uvedené v tomto zozname sú 

voľne dostupné na vyššie uvedenej web stránke, z ktorej boli stiahnuté ako zoznam podujatí. 

Tieto mená sú v tejto kontrolnej správe uvedené v nezmenenej podobe, tak ako sú dostupné na 

webe.  Pre informáciu však podotýkam, že v tomto zozname sa nachádzajú aj podujatia PS 

Zemné, ktoré nie sú v rozpore so zmluvnými podmienkami, teda spoločné poľovačky, schôdze, 

zábavy a brigády PS Zemné.    

 

strelnicazemne@gmail.com 
pi 6. apr 2012 
15:00 - 24:00 Súkromná akcia (Orosz) 
Kalendár: strelnicazemne@gmail.com 

so 14. apr 2012 
15:00 - 24:00 Streľby na asfaltové terče (1.termín) 
Kalendár: strelnicazemne@gmail.com 

so 12. máj 2012 
13:00 - 24:00 Súkromná akcia - predbežne (Kocsis G.) 
Kalendár: strelnicazemne@gmail.com 

pi 25. máj 2012 
15:00 - 24:00 Pasztor J. (Varga) 
Kalendár: strelnicazemne@gmail.com 

so 2. jún 2012 
13:00 - 24:00 Súkromná akcia (Illés K.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 9. jún 2012 
09:00 - 20:30 Verejné streľby na ASFALTOVÉ terče 
Kalendár: Strelnica Zemné 

št 14. jún 2012 
06:00 - 23:30 Súkromná akcia (LU) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 15. jún 2012 
06:00 - 24:00 Súkromná akcia (LU) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 16. jún 2012 
13:30 - 24:00 Súkromná akcia (Borka D.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 23. jún 2012 
12:00 - 24:00 Súkromná akcia (Kocsis G.) 

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=strelnicazemne@gmail.com&ctz=Europe/Prague/
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=strelnicazemne@gmail.com&ctz=Europe/Prague/
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Kalendár: strelnicazemne@gmail.com 

ut 26. jún 2012 
10:00 - 24:00 Súkromná akcia (C.Ú.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 30. jún 2012 
10:00 - 23:59 Súkromná akcia (Győry) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
št 5. júl 2012 
10:00 - 23:00 Súkromná akcia (Bízik B.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 7. júl 2012 
19:30 - 20:30 AKZ kupa 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 14. júl 2012 
10:00 - 23:59 Súkromná akcia (Kutrucz V.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 21. júl 2012 
12:00 - 24:00 Súkromná akcia (Halász D.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 27. júl 2012 
13:00 - 24:00 Súkromná akcia (Túróczy M.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 28. júl 2012 
14:30 - 24:00 Poľovnícka zábava 
Kalendár: strelnicazemne@gmail.com 

so 11. aug 2012 
10:00 - 23:59 Súkromná akcia (Országh I.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 18. aug 2012 
13:00 - 24:00 Súkromná akcia (Kocsis T.) 
Kalendár: strelnicazemne@gmail.com 

so 25. aug 2012 
15:00 - 24:00 Súkromná akcia (Erdei T.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 8. sep 2012 
08:00 - 24:00 Súkromná akcia (Poľnohospodár NZ) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 14. sep 2012 
12:00 - 24:00 Súkromná akcia (Jóba I.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 15. sep 2012 
08:00 - 24:00 Súkromná akcia (Jóba I.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
pi 21. sep 2012 
13:00 - 23:30 Súkromná akcia (Silvia - NZ) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 22. sep 2012 
11:00 - 23:30 Súkromná akcia (Szokolayová L.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 23. sep 2012 
Celý deň Verejne strelby na asfaltove terce 
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ne 23. sep 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ut 25. sep 2012 
Celý deň PD Zemne 17oo 
ut 25. sep 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 29. sep 2012 
13:00 - 23:59 Súkromná akcia (Csóka J.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 13. okt 2012 
Celý deň Strelby N.Z.10oo=20oo Zemanik J. 
so 13. okt 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 19. okt 2012 
10:00 - 23:59 Súkromná akcia (Petráš/Hegedűs) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 20. okt 2012 
10:00 - 11:00 Domáce streľby 
Kalendár: strelnicazemne@gmail.com 

po 22. okt 2012 
Celý deň Strelby Laco M. N.Z. 13oo 
po 22. okt 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 27. okt 2012 
Celý deň Súkromná akcia (Královics T.) 
so 27. okt 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
ut 30. okt 2012 
Celý deň Zoli A. 12oo--24oo 
ut 30. okt 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 3. nov 2012 
Celý deň vadaszat PS 9oo 
so 3. nov 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 10. nov 2012 
Celý deň vadaszat PZ 9oo 
so 10. nov 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 16. nov 2012 
Celý deň Súkromná akcia (RoBBelco) 
pi 16. nov 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 24. nov 2012 
Celý deň Vadaszat PS 9oo 
so 24. nov 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 7. dec 2012 
Celý deň Súkromná akcia (P.Balogh) 
pi 7. dec 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 8. dec 2012 
Celý deň vadaszat B.Branislav 
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so 8. dec 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 14. dec 2012 
Celý deň od17:00 Súkromná akcia (Šutka) 
pi 14. dec 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Celý deň Vadaszat PZ 9oo 
pi 14. dec 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 21. dec 2012 
Celý deň Súkromná akcia (Győry) 
pi 21. dec 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
ne 23. dec 2012 
Celý deň vadaszat PZ 
ne 23. dec 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

št 27. dec 2012 
Celý deň Súkromná akcia (Molnár Miro) 
št 27. dec 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 28. dec 2012 
Celý deň Súkromná akcia (Kutrucz V.) 
pi 28. dec 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 30. dec 2012 
Celý deň vadaszat PS 9oo 
ne 30. dec 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

po 31. dec 2012 
Celý deň Súkromná akcia (Takács E.) 
po 31. dec 2012 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 12. jan 2013 
Celý deň Vadaszat PZ 9oo 
so 12. jan 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 13. jan 2013 
Celý deň vadaszat PZ 
ne 13. jan 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 1. feb 2013 
Celý deň VADASZ EVZARO 17 00 
pi 1. feb 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 9. feb 2013 
Celý deň Súkromná akcia (Borka D.) 
so 9. feb 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
pi 15. feb 2013 
Celý deň FEHOVA Budapest 6 30 
pi 15. feb 2013 
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Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 22. feb 2013 
Celý deň VADASZ BAL POLOVNICKA ZABAVA 19 00 
pi 22. feb 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 9. mar 2013 
Celý deň Súkromná akcia 
so 9. mar 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 16. mar 2013 
Celý deň scitanie 8oo strelnica 
so 16. mar 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 23. mar 2013 
Celý deň scitanie 8oo strelnica nahradne 
so 23. mar 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 13. apr 2013 
Celý deň Evadnyito loveszet 12oo 
so 13. apr 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 19. apr 2013 
Celý deň Jaro H. N.Zamky 
pi 19. apr 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 26. apr 2013 
Celý deň Súkromná akcia (Colníci) 
pi 26. apr 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 11. máj 2013 
Celý deň Kocsis Gabor 12oo 
so 11. máj 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
pi 17. máj 2013 
Celý deň Illes J. 
pi 17. máj 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 18. máj 2013 
Celý deň Illes J. 
so 18. máj 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 25. máj 2013 
Celý deň strelby PS 
so 25. máj 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 1. jún 2013 
Celý deň Varga Gyula 12oo 
so 1. jún 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 7. jún 2013 
Celý deň Bizik B. 14oo---20oo 
pi 7. jún 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 
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pi 14. jún 2013 
Celý deň Súkromná akcia (Tothová D.) 
pi 14. jún 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ut 18. jún 2013 
Celý deň Tectum novum 8oo 14oo 
ut 18. jún 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 22. jún 2013 
Celý deň Súkromná akcia (Balogh M.) 
so 22. jún 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 28. jún 2013 
Celý deň Gyory P 14oo 
pi 28. jún 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
so 29. jún 2013 
Celý deň Gyory P 14oo 
so 29. jún 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 2. aug 2013 
15:00 - 21:00 Súkromná akcia (Illés) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 10. aug 2013 
12:00 - 20:00 AKZ Kupa 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 24. aug 2013 
14:00 - 23:55 Sukromna udalost (Kutak.M) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 31. aug 2013 
Celý deň Falunap frocsfeszt. 
so 31. aug 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 15. sep 2013 
Celý deň PS Banov 
ne 15. sep 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 20. sep 2013 
Celý deň Súkromná akcia (Kantár) 
pi 20. sep 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 21. sep 2013 
Celý deň Súkromná akcia (Kantár) 
so 21. sep 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

št 26. sep 2013 
Celý deň (Bez názvu) 
št 26. sep 2013 
Kde: strelnica 

Kalendár: Strelnica Zemné 

so 28. sep 2013 
10:00 - 21:00 Sukromna akcia (RotClub) 
Kalendár: Strelnica Zemné 
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strelnicazemne@gmail.com 
ne 29. sep 2013 
Celý deň Strelby PZ-Gug 
ne 29. sep 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 4. okt 2013 
Celý deň Illes Jozef 12oo-224oo 
pi 4. okt 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 18. okt 2013 
Celý deň Clenska schodza PS-PZ Zemne 18oo 
pi 18. okt 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 19. okt 2013 
Celý deň Domace strelby 
so 19. okt 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 26. okt 2013 
13:00 - 23:00 Sukromna akcia (Balogh M.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 9. nov 2013 
Celý deň Polovacka PS 9oo Za Vahom 
so 9. nov 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 16. nov 2013 
Celý deň Polovacka PS Strelnica 9oo 
so 16. nov 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 23. nov 2013 
11:00 - 22:00 Busy 
Kalendár: strelnicazemne@gmail.com 

11:00 - 22:00 Sukromna akcia ( Kocsis G.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 6. dec 2013 
12:00 - 22:00 Illes Jozef 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
so 7. dec 2013 
Celý deň Polovacka Kocsis M 8oo 
so 7. dec 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 13. dec 2013 
14:00 - 23:00 Sukromna akcia (Sutka) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

št 26. dec 2013 
Celý deň Polovacka PS Strelnica 9oo 
št 26. dec 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 29. dec 2013 
Celý deň Polovacka PZ Strelnica 9oo 
ne 29. dec 2013 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ut 31. dec 2013 
15:00 - 23:55 Sukromna akcia ( Kantar Z. ) 
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Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 10. jan 2014 
Celý deň Polovacka Roman 8oo--17oo 
pi 10. jan 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 11. jan 2014 
Celý deň Polovacka PZ strelnica Bizik 
so 11. jan 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 12. jan 2014 
Celý deň Polovacka PZ Strelnica 9oo 
ne 12. jan 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

10:00 - 11:00 Poľovačka 10oo strelnica 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 17. jan 2014 
Celý deň Illes J. 14oo 
pi 17. jan 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

14:00 - 15:00 Illes Jozef 
Kde: Strelnica 

Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
pi 7. feb 2014 
Celý deň Evzaro gy.17oo 
pi 7. feb 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 14. feb 2014 
Celý deň FEHOVA Budapest 6. 30 
pi 14. feb 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 21. feb 2014 
Celý deň Polovnicka zabava 
pi 21. feb 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 23. máj 2014 
Celý deň Súkromná akcia (J.Illés) 
pi 23. máj 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 24. máj 2014 
Celý deň Súkromná akcia (Kocsis G.) 
so 24. máj 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

15:00 - 23:55 Súkromná akcia (Kocsis G.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 31. máj 2014 
08:00 - 09:00 Strelby na asfaltove terce PZ Zemne 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 14. jún 2014 
Celý deň Kiss Jozef 14oo 
so 14. jún 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 27. jún 2014 
Celý deň Súkromná akcia (Orosz T.) 



 

42 
 

pi 27. jún 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 28. jún 2014 
Celý deň Súkromná akcia (Moni) 
so 28. jún 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
so 12. júl 2014 
Celý deň AKZ GRAND PRiX 
so 12. júl 2014 
Kde: Strelnica. Zemne 

Kalendár: Strelnica Zemné 

Celý deň strelby AKZ 
so 12. júl 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 18. júl 2014 
12:00 - 23:00 Sukromna akcia (Csoka K.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 23. aug 2014 
14:00 - 23:00 Sukromna akcia ( Kantar Z.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 6. sep 2014 
Celý deň Banov strelby 
so 6. sep 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 19. sep 2014 
Celý deň Nagy G. 16oo 
pi 19. sep 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 20. sep 2014 
14:00 - 23:00 Sukromna akcia (Kocsis G.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 26. sep 2014 
Celý deň Súkromná akcia (Borka D.) 
pi 26. sep 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

13:00 - 23:00 Sukromna akcia(Borka D.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 27. sep 2014 
Celý deň Súkromná akcia (Borka D.) 
so 27. sep 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

13:00 - 23:00 Sukromna akcia (Borka D.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
so 4. okt 2014 
Celý deň ROTARIO 
so 4. okt 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 5. okt 2014 
Celý deň skusky stavacov 7oo 
ne 5. okt 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 18. okt 2014 



 

43 
 

Celý deň domace strelby 10oo 
so 18. okt 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 8. nov 2014 
Celý deň Polovacka PS 9oo 
so 8. nov 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 14. nov 2014 
Celý deň Polak Arpi 
pi 14. nov 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 15. nov 2014 
Celý deň PolovackaPS 
so 15. nov 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 21. nov 2014 
Celý deň Illes Jozef 16oo 
pi 21. nov 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 22. nov 2014 
10:00 - 23:30 Súkromná akcia (Simonics D.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 12. dec 2014 
Celý deň Súkromná akcia (Balogh P.) 
pi 12. dec 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 13. dec 2014 
Celý deň Polovacka 8oo Kocsis M 
so 13. dec 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
pi 19. dec 2014 
Celý deň Illes Jozef 
pi 19. dec 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

16:00 - 23:00 Sukromna akcia (Illes-PZ) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 26. dec 2014 
Celý deň Polovacka PS 9oo 
pi 26. dec 2014 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 11. jan 2015 
Celý deň Polovacka PZ 10oo 
ne 11. jan 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 20. feb 2015 
Celý deň Vadasz bal 18oo 
pi 20. feb 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

št 30. apr 2015 
Celý deň Sukromna akcia (Illes J.) 
št 30. apr 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

st 13. máj 2015 
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Celý deň X-shot (sukromne strelby) 
st 13. máj 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 16. máj 2015 
Celý deň Sukromna akcia (Zachar J.) 
so 16. máj 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

st 20. máj 2015 
16:00 - 17:00 Komíny koluJú 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 22. máj 2015 
13:00 - 23:00 Sukromna akcia (Orosz J.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
so 6. jún 2015 
Celý deň Súkromná akcia (Gléba G. 0908044843) 
so 6. jún 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 13. jún 2015 
Celý deň X-shot (sukr.strelby) 
so 13. jún 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

13:30 - 14:30 Olle T. 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 27. jún 2015 
Celý deň Súkromná akcia (PZ Palárikovo) 
so 27. jún 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 28. jún 2015 
Celý deň X-shot (sukr.strelby) 
ne 28. jún 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 12. júl 2015 
Celý deň X-shot (sukr.strelby) 
ne 12. júl 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 26. júl 2015 
Celý deň X-shot (sukr.strelby) 
ne 26. júl 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

št 30. júl 2015 
17:00 - 23:00 sukromna akcia (csoka d.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

ne 9. aug 2015 
Celý deň X-shot (sukr.strelby) 
ne 9. aug 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 22. aug 2015 
Celý deň Súkromná akcia (Kanyicska) 
so 22. aug 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

strelnicazemne@gmail.com 
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ne 30. aug 2015 
Celý deň X-shot (sukr.strelby) 
ne 30. aug 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 5. sep 2015 
06:00 - 23:00 Sukromna akcia (Balogh) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

ne 13. sep 2015 
Celý deň X-shot (sukr.strelby) 
ne 13. sep 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

so 19. sep 2015 
Celý deň Súkromná akcia (Molnár L.) 
so 19. sep 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 25. sep 2015 
16:00 - 23:00 sukromna udalost (Illes) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

ne 27. sep 2015 
Celý deň X-shot (sukr.strelby) 
ne 27. sep 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 20. nov 2015 
Celý deň Súkromná akcia (Illés K.) 
pi 20. nov 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

pi 4. dec 2015 
Celý deň Sukromna akcia (Hegedus M.) 
pi 4. dec 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

pi 11. dec 2015 
Celý deň Sukromna akcia (Hegedus M.) 
pi 11. dec 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

strelnicazemne@gmail.com 
pi 18. dec 2015 
Celý deň Sukromna akcia (Joba) 
pi 18. dec 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 19. dec 2015 
Celý deň Sukromna akcia (Gabo) 
so 19. dec 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

št 31. dec 2015 
Celý deň Sukromna akcia (Csoka) 
št 31. dec 2015 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 7. máj 2016 
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Celý deň Sukromna akcia (Stefanovics) 
so 7. máj 2016 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

pi 3. jún 2016 
08:00 - 09:00 Sukromna akcia (Kocsis K.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 4. jún 2016 
08:00 - 09:00 Sukromna akcia (Kocsis K.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

pi 10. jún 2016 
Celý deň Sukromna akcia (Hegedus) 
pi 10. jún 2016 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

pi 8. júl 2016 
Celý deň Sukromna udalost (Varga) 
pi 8. júl 2016 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 30. júl 2016 
12:00 - 13:00 Sukromna akcia (Toth T.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

strelnicazemne@gmail.com 
so 20. aug 2016 
Celý deň Sukromna akcia (Kutrucz V.) 
so 20. aug 2016 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 10. sep 2016 
10:00 - 11:00 Sukromna akcia (Bombicz T.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 24. sep 2016 
Celý deň Sukromna akcia (Varga) 
so 24. sep 2016 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

po 26. sep 2016 
Celý deň Sukromna akcia (Surany) 
po 26. sep 2016 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

Celý deň Surany 
po 26. sep 2016 
Kde: Strelnica Zemne 

Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 1. okt 2016 
Celý deň Sukromna akcia (Rotary) 
so 1. okt 2016 
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Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 8. okt 2016 
Celý deň Sukromna akcia (Banov) 
so 8. okt 2016 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

pi 25. nov 2016 
Celý deň Sukromna akcia ( 
pi 25. nov 2016 
Kde: Robbelco - Rozvádzače, Ľaliová 644, 941 22 Zemné, Slovensko 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

strelnicazemne@gmail.com 
so 31. dec 2016 
Celý deň Sukromna akcia (Orosz J.) 
so 31. dec 2016 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 8. apr 2017 
Celý deň Sukromna akcia (Mandik) 
so 8. apr 2017 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 15. apr 2017 
Celý deň Sukromna akcia (Kocsis G.) 
so 15. apr 2017 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

po 8. máj 2017 
09:00 - 14:00 Brigada 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 13. máj 2017 
Celý deň Sukromna akcia (Joba G.) 
so 13. máj 2017 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

07:00 - 15:00 Sukromna akcia (x-shop) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

pi 19. máj 2017 
15:00 - 19:00 Brigada 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 20. máj 2017 
Celý deň Okresny prebor 
so 20. máj 2017 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

št 1. jún 2017 
Celý deň Sukromna akcia (Zachranna sluzba NZ) 
št 1. jún 2017 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 
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strelnicazemne@gmail.com 
so 10. jún 2017 
Celý deň Sukromna akcia (x-shop) 
so 10. jún 2017 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

pi 23. jún 2017 
Celý deň Sukromna akcia (Joba Attila) 
pi 23. jún 2017 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 1. júl 2017 
14:00 - 23:55 Sukromna akcia (Kocsis T.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 29. júl 2017 
17:00 - 23:55 Sukromna akcia (Csoka D.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 2. sep 2017 
16:00 - 23:00 Sukromna akcia (Takacs Adam) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

št 14. sep 2017 
Celý deň Sukromna akcia MPNZ 
št 14. sep 2017 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 16. sep 2017 
12:00 - 23:00 Sukromna akcia (Pepes) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 14. okt 2017 
Celý deň Sukromna akcia (Balogh P. "Nacelnik") 
so 14. okt 2017 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 12. máj 2018 
Celý deň Sukromna akcia (Kocsis) 
so 12. máj 2018 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

strelnicazemne@gmail.com 
so 29. sep 2018 
Celý deň Rotary Club 
so 29. sep 2018 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 6. okt 2018 
08:00 - 18:00 X-shot strelby na trap 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 13. okt 2018 
Celý deň (Sukromna akcia) PZ Banov 
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so 13. okt 2018 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

ne 21. okt 2018 
08:00 - 18:00 X-shot strelby , kratke zbrane 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 17. nov 2018 
Celý deň Sukromna akcia (Pinter) 
so 17. nov 2018 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 24. nov 2018 
16:00 - 23:55 Sukromna akcia (Kacsinecz Sz.) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

po 31. dec 2018 
Celý deň Sukromna akcia (Czigle) 
po 31. dec 2018 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 

so 27. apr 2019 
16:00 - 23:00 Erdei Mario (sukromna akcia) 
Kalendár: Strelnica Zemné 

Autor: Jozef Illés 


