
Správa o výsledku kontroly 
 
 Následná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s  plánom kontrolnej činnosti na 
II. polrok 2011, ktorý bol schválený uznesením MsZ.  
 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď, Mestský úrad, Sereď 
 
Kontrolované obdobie: 
Všetky „Rozhodnutia o určení, zrušení súpisného čísla“: rok 2009, 2010,  
Vybrané účtovné doklady -  faktúry, objednávky : rok 2011 
 
Výkon následnej finančnej kontroly bol zameraný na:  

- vybrané účtovné doklady – faktúry, objednávky /dodržiavanie zákona o účtovníctve, 
zákona o finančnej kontrole a účtovnom audite, dodržiavanie zákona 211/2000 
o slobodnom prístupe k informáciám  - zverejňovanie vybraných účtovných dokladov/ 

- Vydávanie a evidencia rozhodnutí o určení súpisného, orientačného čísla 
/dodržiavanie príslušných platných právnych predpisov.  

-   
Termín začatia kontroly: 03.10.2011-18.10.2011  
 
Predmet kontroly:   
- Zistenie objektívneho stavu dodržiavania VZPP, dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite pri hospodárení s verejnými prostriedkami.   
 
Platné právne predpisy:  
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
- Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
-  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
-  Vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z., ktorou sa upravuje označovanie ulíc a iných 
verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 
-  Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností   
-  Vyhláška MV SR č. 33/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc 
a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb 
-  VZN č. 1/97 O označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev 
 
Vykonanou kontrolou, ktorá bola vykonaná v súlade s vyššie uvedenými právnymi 
predpismi bolo zistené nasledovné:   
 

1. Súpisné čísla a orientačné čísla:  
Zákon. č. 369/1990 Zb. § 2c ods. 1,2 
Kontrolovaný subjekt v súlade s ods. 1 citovaného zákona určuje stavbám súpisné 
a orientačné číslo, vedie ich evidenciu a udržiava ju v súlade so stavom skutočným.  
V súlade s ods. 2 cit. Zák.:  

-  Na vlastné náklady obstaráva tabuľky súpisných čísiel  rovnakého vzoru. 



- Mesto Sereď na základe odkazu v zákone  určilo v § 4 ods. 2 VZN č. 1/97 
„o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev“ vzor orientačných čísiel.  

VZN č. 1/97 , ktoré nadobudlo účinnosť dňa 02.04.1997, bolo prijaté v súlade so zákonom 
SNR Zb. č. 221/1996 o územnom a správnom usporiadaní SR.  
Kontrolné zistenie č. 1: 
V tom čase platný zákon č. 221/1996 v § 14 ods. 3 hovorí: „Tabuľky so súpisným číslom 
obstaráva obec na vlastné náklady; ich pripevnenie a údržbu zabezpečuje vlastník stavby. 
VZN v § 3 ods. 3 hovorí: „Tabuľky so súpisným číslom pre ich jednotnosť zabezpečuje mesto. 
Vlastník je povinný vyzdvihnúť si tabuľku so súp. číslom na mestskom úrade – oddelení 
výstavby, ÚP a ŽP za odplatu.  
Konštatujem že § 3 ods. 3  VZN č. 1/97 je v rozpore s ustanovením zákona č. 221/1996 Zb. 
v zmysle ktorého bolo VZN  prijaté ako  i v súčasnosti   platnou Vyhláškou MV SR č. 
31/2003 Z.z.. 
Kontrolné zistenie č. 2:  
V rámci kontroly bola vykonaná fyzická inventúra tabuliek s orientačným číslom: 
V archíve MsÚ je uložených celkom 54 nových orientačných čísiel, ktoré Mesto Sereď 
zaobstaralo pre stavebníkov, napriek tomu, že zákon č. 221/1996 v § 14 ods. 3 hovoril v čase 
prijímania VZN č. 1/97: „Tabuľku s orientačným číslom obstaráva vlastník stavby na 
vlastné náklady; zabezpečuje aj jej pripevnenie a údržbu.  
VZN č. 1/97 v § 4 hovorí: Tabuľku orientačného čísla zabezpečuje mestsky úrad. Vlastník 
stavby si orientačné číslo hradí z vlastných nákladov, zabezpečuje aj jej pripevnenie 
a údržbu.  
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt zabezpečoval pre stavebníkov 
orientačné čísla ale bez toho, aby si mesto zabezpečilo úhradu svojich výdavkov spojených 
s obstaraním orientačných čísiel u stavebníka.  
Vo VZN č. 1/97 v § 4 nie je zakotvená povinnosť vlastníka stavby vyzdvihnúť si tabuľku 
s orientačným číslom, tak ako v § 3 pri súpisnom čísle.  
Konštatujem porušenie § 4 VZN 1/97. Vlastníci stavieb si zaobstarané orientačné čísla 
neuhradili a kontrolovaný subjekt nekonal vo veci vymoženia si finančných prostriedkov 
vynaložených za orientačné čísla.  
Fyzickou inventúrou bolo ďalej zistené, že v archíve MsÚ je uložených aj 506 orientačných 
čísiel, ktoré boli pravdepodobne už použité, pretože ide o hrdzavé súpisné čísla.  
Mesto Sereď nemá evidované v majetku tabuľky s orientačnými číslami /nie sú založené 
evidenčné karty/, čo je logické zo zákonného ustanovenia, že vlastník stavby si orientačné 
čísla zaobstará na vlastné náklady.  
K 31.12.2010 bol účtovný stav za nákup domových čísiel 3001,41 €.  
V máji 2011 boli vyradené a zlikvidované domové čísla :  

- súpisné čísla v počte 720 ks á 619,20 € 
- orientačné čísla v počte 546 ks á 398,58 € /likvidáciou prišlo mesto o úhradu 

výdavkov na ich obstaranie/ 
Ku dňu ukončenia kontroly je účtovný stav spolu za súpisné a orientačné čísla 1939,92 €.  
V účtovníctve nie je zavedený analytika, ktorá by umožňovala vyčítať finančné náklady 
vynaložené na obstaranie súpisných čísiel a zvlášť orientačných čísiel.  
Pri orientačných číslach je to dôležité z dôvodu určenia výšky nákladov, ktoré by mali byť 
kontrolovanému subjektu vrátené vlastníkmi stavieb, tak v zmysle VZN č. 1/97 ako 
i v zmysle Vyhlášky MV č. 31/2003 Z.z.  
 
 
 
 



2. Rozhodnutia o určení súpisného čísla. 
Zákon č. 162/1995 Z.z. § 20 ods. 1   
V zmysle § 20 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z. sú obce povinné zasielať správam katastra svoje 
rozhodnutia o nehnuteľnostiach a o právach k nehnuteľnostiam do 30 dní odo dňa ich 
vydania a listiny týkajúce sa nehnuteľností a práv k nehnuteľnostiam, ako aj ich údaje 
súvisiace s evidovaním nehnuteľností  a práv viažucich sa k nim do 30 dní od ich 
vyhotovenia; 
na podnet správy katastra opravia chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti 
v týchto rozhodnutiach a listinách.  

VZN č. 1/97 v §5 ods. 6 ukladá vlastníkovi stavby, ktorému bolo vydané „Rozhodnutie 
o pridelení súpisného a orientačného čísla“ povinnosť predložiť toto rozhodnutie príslušnej 
správe katastra.  
Kontrolné zistenie č. 3: 
Konštatujem, že ustanovenie §5 ods. 6 VZN č.1/97 je prijaté v rozpore so zákonom č. 
162/1995 Z.z. Kontrolovaný subjekt Mesto Sereď povinnosť uloženú zákonom prijatím 
VZN prenieslo na občana. O povinnosť obce zaslať súpisné alebo orientačné číslo 
príslušnej správe katastra hovorí aj v súčasnosti platná vyhláška MV SR č. 31/2003 Z.z.  

V roku 2009 bolo vydaných celkom 83 Rozhodnutí o určení /zrušení/ súpisného 
a orientačného čísla /ďalej už len rozhodnutí/. Správe katastra bolo rozhodnutie zo strany 
kontrolovaného subjektu zaslané celkom 3 krát.  

V roku 2010 bolo vydaných celkom 82 rozhodnutí z toho správe katastra kontrolovaný 
subjekt zaslal v zmysle zákona 11 rozhodnutí.  
Kontrolné zistenie č. 4: 
Katastrálny úrad prerušil zápis verejnej listiny /rozhodnutia/  evidovanej pod Z 2704/2010 
a oznámil dňa 03.08.2010 kontrolovanému subjektu /Mestu Sereď/, že je potrebné listinu 
/rozhodnutie/ evidovanú pod spisovou značkou 3005/2010 opraviť.  
Kontrolovaný subjekt nekonal v zmysle zákona č. 162/1995 Z.z, neopravil.  
Konštatujem porušenie § 20 ods. 1 zák. č. 162/1995 Z.z., a zároveň  nečinnosť 
kontrolovaného subjektu, čo je dôvod na podanie opodstatnenej sťažnosti  v zmysle zákona 
č. 9/2010 Z.z o sťažnostiach zo strany vlastníka stavby. 
 

3. Účtovné doklady /Dodávateľské faktúry, objednávky/ 
Kontrola vyššie uvedených dokladov bola vykonaná náhodným výberom. Skontrolované boli 
všetky dodávateľské faktúry od čísla: 552 – 850. Skontrolovaných bolo celkom 298 faktúr 
v období od júla  do septembra 2011. 
Kontrolné zistenie č. 5: 

- Všetky skontrolované účtovné doklady obsahujú náležitosti v zmysle ods. 1 § 10 
zákona č. 431/2002 Z. z..   

- Účtovného doklady sú pred zaúčtovaním kvalifikovane preverené po vecnej aj 
formálnej stránke a riadne zaúčtované.  

- Faktúry sú zoradené chronologicky.  
- Každej finančnej operácii prechádzala predbežná finančná kontrola v zmysle zákona 

502/2001 Z.z. 
- Všetky skontrolované faktúry ako aj s nimi súvisiace objednávky boli zverejnené 

v zmysle § 5 b ods. 1,2 zákona č. 211/2000 Z.z. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: evidencia skontrolovaných účtovných dokladov 
je vedená prehľadným spôsobom, v zmysle platných právnych predpisov. Pri kontrole 
účtovných dokladov neboli zistené žiadne porušenie zákona.  
 
 



Správa o výsledku kontroly bola prednostovi MsÚ odovzdaná dňa 18.10.2011. Prednosta 
MsÚ prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin, ktoré tvoria prílohu č. 1 tejto 
Správy o kontrole. 
 
         Mgr. Zuzana Horváthová 
         Hlavná kontrolórka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

Kontrola agendy súpisných a orientačných čísel 

– prijaté opatrenia 
 
 
Prednosta úradu, na základe výsledkov kontroly agendy súpisných a orientačných čísel, ktorá 
bola vykonaná hlavnou kontrolórkou mesta Mgr. Zuzanou Horváthovou v dňoch 3.10. – 
18.10.2011, prijal nasledovné opatrenia:  
 
 
Súpisné a orientačné čísla:  
 
1. Pre žiadateľov o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu zabezpečovať tabuľku 
orientačného čísla iba na základe písomnej požiadavky vlastníka stavby, v ktorej bude 
uvedené aj prehlásenie vlastníka, že si objednanú tabuľku s orientačným číslom prevezme 
a náklady na jej obstaranie zaplatí v pokladni MsÚ (príp. na účet). 
 
 Zodpovedná: PhDr.Adamčíková – vedúca org.odd.      Termín: ihneď 
 
 

 

Rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla 
 
2. V zmysle platnej právnej úpravy zasielať rozhodnutia o určení /zrušení súpisného 
a orientačného čísla na Správu katastra  v Galante. 
  
Zodpovedná: PhDr.Adamčíková – vedúca org.odd.     Termín: ihneď 
 
3. Vykonať opravu rozhodnutia evidovaného pod spisovou značkou 3005/2010, nakoľko 
Správa katastra v Galante prerušila zápis verejnej listiny s tým, že je rozhodnutie potrebné 
opraviť, čo sa doposiaľ nestalo. Po oprave bude rozhodnutie zaslané na opätovný zápis do 
katastra nehnuteľností. 
 
Zodpovedná: PhDr.Adamčíková – vedúca org.odd.    Termín: ihneď 

 

 

 

 

 
V Seredi, dňa 4.11.2011 
 
                                                                                       Ing. Tibor Krajčovič    

                                                                                           prednosta úradu 

 
 


