
Hlavná kontrolórka mesta 

 

Správa  o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  
nedostatkov a ich príčin, zistených pri vykonaných kontrolách  

v I. polroku 2011. 
 

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
podávam MsZ na jeho zasadnutí správu o vykonanej kontrole, ktorá bola vykonaná v súlade s 
plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2011.   

Kontrolný orgán:   Hlavná kontrolórka mesta 
Použité právne predpisy: 
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
 

Následná finančná kontrola pri ktorej bolo zistené porušenie VZPP:  

1. Kontrola čerpania finančných prostriedkov z kapitoly 04.4.3 – Výstavba: 
položka č. 716 - prípravná a projektová dokumentácia – na 
vypracovanie projektov položka č. 717-  realizácia stavieb a ich 
technické zhodnotenie , v rokoch 2003 – 2010.  

Cieľ kontroly:  
- hospodárne, účelné a efektívne nakladenie s verejnými finančnými prostriedkami  
 
Na základe vykonanej kontroly vyššie uvedených projektových dokumentácií  a výsledkov 
inventarizácie za rok 2010 na položke nedokončených investícií /042 1 – projekty/, 
odporúčam:  
1/ Projekty z rokov 2002 a skôr, ktoré neboli predmetom kontroly, odpísať z položky 0421, ak 
ich nie je možné priradiť k žiadnej investičnej akcii a nie je predpoklad ich ďalšieho využitia, 
2/ zabezpečiť dôslednosť a vyššiu mieru zodpovednosti a spolupráce jednotlivých subjektov 
v rámci mesta, pri zaraďovaní ukončených investičných akcií do majetku mesta.  Projekt je 
v zmysle „Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia  súčasťou 
realizovanej stavby alebo technického zhodnotenia. Z vykonanej kontroly vyplýva, že nie 
všetky projekty boli zaradené do majetku mesta súčasne s ukončenou investičnou akciou.   
Na základe vykonanej kontroly kontrolovaný subjekt prijal nasledovné opatrenia: 
Vznik zistených nedostatkov bol ovplyvnený roztrieštenou a nedostatočnou adresnosťou výdavkov v  
predchádzajúcich rokoch.  Po prerokovaní  s Ing. Florišovou navrhujeme nasledovné opatrenia k 
záverečným odporúčaniam kontrolórky: 

 k bodu 1/  Projekty, ktoré boli využité na realizáciu, dodatočne priradiť k zrealizovaným stavbám  ako 
zhodnotenie stavby. Nevyužiteľné odpísať z položky nedokončených investícií na úkor hospodárskeho 
výsledku  Termín: 30.11.2011, Zodpovedný: Ing. Práznovský 



k bodu 2/ Pri otváraní každej investičnej akcie zabezpečiť pridelenie čísla, pod ktorým sa 
bude investícia a všetky s ňou súvisiace investičné výdavky  evidovať v analytickej účtovnej evidencii 
mesta až do jej realizácie a zaradenia do majetku mesta. Termín: Ihneď, Zodpovedná: Ing.Florišová 

         Ing. Tibor Krajčovič 
         Prednosta MsÚ  

Vykonanou kontrolou plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov 
konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt, každej investičnej akcii nie len investičným akciám financovaných 
z eurofondov prideľuje samostatné číslo napr: /chodníky cesty – 0421 5 36, nájomné byty 
Dolnomajerská 0421 5 3, stanovištia pre kontajnery 0421 5 14, rekonštrukcia nám. Slobody 
0421 6 8, parkovisko Perlovka 0421 8 1 atď/. V takomto prípade sa nemôže stať, že by 
projektová dokumentácia po ukončení investičnej akcii nebola priradená do majetku mesta, 
tak ako to bolo konštatované v kontrole. 
Kontrolovaný subjekt ku dňu ukončenia tejto kontroly plnenia prijatých opatrení, odúčtoval 
z položky 0421 - nedokončené investície – spracované projekty celkom vo výške 4989,46 € 
a túto hodnotu priradil k dokončeným investičným akciám čo znamená, že projekty boli 
zaradené do majetku mesta.  
Kontrolovaný subjekt k 31.12.2011 bude odúčtovávať z položky nedokončené investície a do 
majetku zaraďovať vypracované projekty celkom v hodnote 34.726,15 €.  
Kontrolovaný subjekt do konca roku 2011 bude odpisovať z účtu nedokončené investície na úkor 

hospodárskeho výsledku finančnú čiastku celkom vo výške 8020,40 € .  

Ide o vypracované projektové dokumentácie, ktoré nie je možné prideliť k žiadnej 
investičnej akcii. V ani jednom prípade z týchto projektov nejde o nehospodárne nakladania 
s verejnými finančnými prostriedkami.     

Ako príklad uvádzam:  

• Projekt z roku 2005 „Urbanistická Štúdia Kapustniská IV. etapa“ v hodnote 1580,03€. 

• Projekt z roku 2006 „Urbanistická Štúdia Kapustniská IV. etapa“ v hodnote 2370.05€.  
Urbanistické štúdie neboli vypracované bezdôvodne, ale Mesto vyšlo v ústrety záujmom 
občanov v danom čase. V tomto prípade išlo o účelne vynaložené verejné finančné 
prostriedky. 
Dôvod prečo boli vypracované Urbanistické štúdie: 
Mesto Sereď, ako príslušný orgán územného plánovania v zmysle §16 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, pristúpilo k  
obstaraniu urbanistickej štúdie  „Obytný súbor IBV Kapustniská, IV. etapa“ vyhlásením 
súťaže  na dodanie diela v septembri 2005. Platná územnoplánovacia dokumentácia určuje 
funkciu predmetného územia na bytovú výstavbu – nízkopodlažná zástavba, rodinné domy – 
mestské formy. K obstaraniu urbanistickej štúdie mesto pristúpilo  za účelom spodrobnenia 
územného plánu mesta v zmysle záväzných zásad a regulatívov funkčného a priestorového 
využívania územia a to na základe požiadaviek vlastníkov pozemkov, ktorí chceli v tejto 
lokalite realizovať výstavbu rodinných domov. Urbanistická štúdia je podklad, ktorý určí 
spôsob zástavby rodinných domov a nevyhnutnej technickej infraštruktúry. Schválená 
urbanistická štúdia bude podkladom pre stavebný úrad v konaní o umiestňovaní  
a povoľovaní stavieb.  Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku na 03.10.2005 
zvolalo všetkých vlastníkov pozemkov za účelom prerokovania požiadaviek a  určenie 
podmienok a  regulatívov zástavby. Na tomto stretnutí boli vlastníci zároveň oboznámení 
o ďalšom postupe prípravy stavieb a ich realizácie. Mesto Sereď obstará urbanistickú štúdiu 



a ďalšie nevyhnute potrebné podklady k povoleniu stavieb technickej infraštruktúry ako aj jej 
realizáciu zabezpečia vlastníci pozemkov. 
Urbanistické štúdie Kapustniská IV. - jedná sa o investičnú akciu, ktorá po dokončení nebude 
zhodnoteným majetkom mesta, ale majetkom súkromných vlastníkov, nie je dôvod projektové 
dokumentácie viesť na účte nedokončené investície. Urbanistické štúdie však budú 
plnohodnotne slúžiť stavebnému orgánu ako podklad pri vydávaní stavebného povolenia.  

• Projekt z roku 2006„PD kanalizácia a vodovod Strednočepenská“  v hodnote  
1726,08 €. 

Rovnako je to aj pri projekte kanalizácie, ktorej investorom stavby bola spoločnosť ZsVS a.s. , 
ktorá je zároveň jej vlastníkom, projekt Mesto Sereď vypracovalo na vlastné náklady po 
dohode so ZsVS a.s.  

Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že kontrolovaný subjekt, odstránil 
nedostatky zistené vykonanou kontrolou a prijatými opatreniami zabezpečuje zosúladenie 
stavu skutkového so stavom právnym.  
 
2.Kontrola vybraných účtovných dokladov MŠ Dionýza Štúra v Seredi 
zameraná na formálnu a vecnú správnosť /dodržiavanie náležitostí účtovného 
dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy ... v zmysle zákona NR SR č. 
431/2002 o účtovníctve 
Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o 
účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov: 
Cieľ kontroly:  
- Zistenie objektívneho stavu dodržiavania VZPP, dodržiavanie zákona č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite pri hospodárení s verejnými prostriedkami.   
Kontrolné zistenie  
Príjmové a výdavkové pokladničné doklady  
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že 8 cestovných príkazov v roku 2010, a 18 cestovných 
príkazov z roku 2009 nebolo /v časti 8. Výdavkový – príjmový pokladničný doklad/ 
podpísané štatutárom kontrolovaného subjektu ale iba pokladníkom. V zmysle pretlače ako aj 
platného obehu účtovných dokladov kontrolovaného subjektu, pokladník podpisuje cestovný 
príkaz na mieste kde je predtlačené – /dátum a podpis pokladníka/, podpis do časti - /schválil 
– dátum a podpis/ je určený pre riaditeľa organizácie resp. jeho zástupcu, ktorý schvaľuje 
účtovnú operáciu.   
Dodávateľské faktúry:  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem, že evidencia účtovných dokladov 
/dodávateľských faktúr je vedená neprehľadným spôsobom/, /faktúry nie sú označené 
prezentačnou pečiatkou, nie sú zakladané chronologicky v poradí tak ako prišli, duplicitné 
číslovanie/, čo značne časovo predĺžilo a sťažilo spätný výkon následnej finančnej kontroly. 
/Denník faktúr účtovnej firmy nekorešponduje so u fyzicky uloženými faktúrami/.  

Faktúry uhradené po lehote splatnosti: 
Platobný poukaz: 

- neobsahuje dátum jeho vyhotovenia, účtovnou firmou 
- nie je opatrený prezentačnou pečiatkou došlej pošty kontrolovaného subjektu 
- je na ňom uvedený iba dátum samotného zaúčtovania faktúry /ktoré sa vykoná, až keď 

kontrolovaný subjekt účtovnej firme odovzdá doklad o tom že finančná operácia bola 
uskutočnená/. 



Vykonanou kontrolou na základe  predložených kníh dodávateľských faktúr účtovnou firmou 
bolo zistené, že v roku 2009 bolo uhradených po lehote splatnosti celkom 236 faktúr z toho 52 
faktúr po lehote splatnosti viac ako jeden mesiac.  
V roku 2010 bolo po termíne splatnosti viac ako jeden mesiac uhradených cca. 80 faktúr. 
Celkom po termíne splatnosti bolo uhradených cca. 200 faktúr.  
 
Na základe vykonanej kontroly kontrolovaný subjekt prijal nasledovné opatrenia: 
Vec : Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri výkone kontroly.  

Na základe vykonanej kontroly, v zmysle záverečného prejednania Správy o kontrole prijímam 
nasledovné opatrenia, ktoré zabránia v budúcnosti opakovaniu sa zistených nedostatkov  uvedených  
v Správe o výsledku finančnej  kontroly v MŠ zo dňa 09.05.2011: 

- Dodržiavať ustanovenie čl. 4 ods. 2 Registratúrneho poriadku: 
zaviesť prehľadný systém pri prijímaní všetkých účtovných dokladov a dokladov s nimi úzko 
súvisiacich /platobné poukazy/, 
                                                                T: ihneď 

Z:  Magdaléna Ščevíková 
- vyznačovať vykonanie predbežnej finančnej kontroly na platobných poukazoch a nie priamo 

na origináloch faktúr, 
T: ihneď  
Z:  Magdaléna Ščevíková 
     Anna Túrociová 

- upozorniť účtovnú firmu na nedodržiavanie „Zmluvy o vedení účtovnej evidencie“. 
T: ihneď 
Z: Anna Túrociová 

Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 
konštatujem:  

- Vyššie uvedené prijaté opatrenia boli zavedené do praxe ihneď po ich prijatí. 
Kontrolovaný subjekt každú faktúru označí prezentačnou pečiatkou v zmysle čl. 4 ods. 
2 „Registratúrneho poriadku“.  

- Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva a dáva súhlas na uskutočnenie finančnej 
operácie v súlade s rozpočtom pri predložení platobného poukazu.  

- Kontrolovaný subjekt účtovné doklady /cestovné príkazy/, vypisuje podľa predtlače, 
a v časti 8 cestovného príkazu „schvaľuje“ – podpisuje riaditeľka MŠ Dionýza Štúra 
a nie pokladník.  

- Kontrolovaný subjekt bude od 01.01.2012 faktúry číslovať v poradí tak ako prišli, 
nebude duplicitne označovať faktúry. Tento nedostatok sa dá odstrániť až od nového 
roku, pretože účtovná firma si založila na základe takého číslovanie 5 elektronických 
kníh došlých faktúr na rok 2011.  

- Kontrolovaný subjekt dodržiava termíny uhradenia faktúr, čo znamená, že faktúry 
uhrádza riadne a včas.  

Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že kontrolovaný subjekt, odstránil nedostatky 
zistené vykonanou kontrolou a prijatými opatreniami zabezpečil zosúladenie stavu 
skutkového so stavom právnym.  
 
 

3. Následná finančná kontrola príjmov z nájomných zmlúv a následného 
čerpania finančných prostriedkov investovaných do nehnuteľného majetku 
mesta Sereď.  
Cieľ kontroly:  
- hospodárne, účelné a efektívne nakladenie s verejnými finančnými prostriedkami  



 / nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke, inak využívaný majetok/ v rokoch 2003-2010: 
 -  príjem do rozpočtu mesta z týchto nehnuteľností,  
- náklady vynaložené Mestom Sereď na majetok /v zmysle § 7 ods. 2 „Orgány obce 

a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať“/ počas revidovaného 
obdobia, 
- predpokladané náklady, ktoré je potrebné investovať do nehnuteľností v nasledujúcich 
rokoch.  
 
Na základe vykonanej kontroly kontrolovaný subjekt prijal nasledovné opatrenia: 

Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou  
Predmet kontroly: Následná finančná kontrola príjmov z nájomných zmlúv a následného čerpania 
finančných prostriedkov investovaných do nehnuteľného majetku mesta Sereď /nebytové priestory/.  
Prijaté opatrenie:  

1. Zosúladiť dodatkom, Zmluvu o výpožičke medzi Mestom Sereď a ŠKF tak, aby stav právny 
zodpovedal stavu skutkovému t.z. aby rozpočtovanie finančných prostriedkov v rámci 
rozpočtu mesta  neodporovalo Zmluve o výpožičke. 

        Zodpovedný: JUDr. Pastuchová 
        T: 30.06.2011 

2. Vyčísliť náklady na vykonanie opatrení vyplývajúcich z vypracovaného energetického auditu 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta a následne ich predložiť poslancom MsZ. 

        Zodpovedný: Ing. Prázdnovský 
      Pôvodný T: 30.06.2011       Nový T: 30.09.2011 

3. Vypracovať harmonogram realizácie opatrení a na jeho základe do rozpočtu mesta zapracovať 
do výdavkovej časti rozpočtu na položku 04.4.3 Výstavba, okrem plánu opravy a údržby MK 
a chodníkov aj opravu a údržbu budov vo vlastníctve mesta.  

        Zodpovedný: Ing. Prázdnovský 
      Pôvodný T: 30.09.2011        Nový T: 31.12.2011  

 
 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem:  
K opatreniu č. 1 prechdázalo kontrolné zistenie:  
Zmluva o výpožičke medzi Mestom Sereď a ŠKF Sereď v  bode d/ hovorí „náklady spojené 
s užívaním objektu /mimo energií/ bude hradiť vypožičiavateľ z vlastných zdrojov“ 
Mesto Sereď vo svojom rozpočte na príslušnej položke zahŕňa  finančné prostriedky na údržbu, správu 
štadiónu, čo nekorešponduje s písm. d/ čl. III. Zmluvy o výpožičke uzatvorenej dňa 29.04.2003 
schválenej uznesením MsZ č. 53/2002.   
Náklady na údržbu /96.842.- €/ a správcu /25.429,50,- €/ objektu štadióna spojené s užívaním objektu 
ŠKF predstavujú celkom za revidované obdobie 122.271,50,-€ 
K prijatému opatreniu č. 1  
Návrh zmluvy o výpožičke bol vypracovaný v určenom termíne. Návrh zmluvy o výpožičke tak 
ako pôvodná zmluva o výpožičke nezahŕňa opravy a údržbu,  upratovanie, poplatok za 
komunálny odpad, ale na rozdiel od pôvodnej definuje maximálne limity spotreby el. 
energie, plynu a vodného stočného, ktorých výška bola určená priemerom za posledné 4 
roky. Limity sú stavené v merných jednotkách. V prípade, že spotreba bude vyššia ako 
stanovené limity zmluva zakotvuje povinnosť ŠKF uhradiť rozdiel Mestu Sereď.   
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
V rozpočte Mesta Sereď na rok 2012 sa nerozpočtujú finančné prostriedky nad rámec Zmluvy 
o výpožičke, čo odstránilo vyššie uvedené kontrolné zistenie konštatované vo vykonanej 
kontrole v I. polroku 2011.  
 



K prijatému opatreniu č. 2 predchádzalo kontrolné zistenie: 
Kontrolovaný subjekt v nedostatočnej miere zabezpečuje ustanovenia zákona č. 138/1991  ako 
aj VZN č. 1/2006 týkajúce sa udržiavania, zveľaďovania, zhodnocovania a chránenia 
majetku, ktorý tvoril predmet kontroly, vzhľadom na pomer získaných a vynaložených 
finančných prostriedkov.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení bolo zistené: 
Kontrolovaný subjekt v súlade s prijatým opatrením vypracoval pasportizáciu všetkých 
nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Sereď okrem budov, ktoré sú zverené do správy 
rozpočtovým organizáciám. Pasportizáciu predkladám poslancom MsZ na jeho najbližšom 
zasadnutí od jej vypracovania prílohu č. 2 k bodu č. 3 tejto kontroly. Príloha č. 2 bude pre 
veľký objem dát predložená ako samostatné súbory v samostatnom priečinku na USB kľúči 
pod názvom „Pasportizácia nehnuteľností“. Pasportizácia obsahuje: popis skutkového stavu 
nehnuteľností vrátane fotodokumentácie s technickým popisom, súčasťou ktorého sú 
navrhnuté opatrenia na zníženie energetických nákladov. Ako prílohu č. 1 k bodu č. 3 tejto 
kontroly predkladám prehľad spotreby energií, jednotlivých nehnuteľností /nebytové 
priestory/ktoré hradí Mesto Sereď priamo dodávateľom služieb.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Príloha č.1 k bodu 3  
 

Odber             

v   m
3

Záloha                  
v    €

Vyúčtovan
ie  v €

Odber             

v   m
3

Vyúčtovan
ie v €

Odber               
v    kW

Záloha                
v    €

Vyúčtovan
ie v €

Denné centrum č. 1 
(klub dôchodcov), 
Jesenského ulica

2888 1265,00 447,14 32,00 72,53 291,00 216,62 73,47 2074,76

Denné centrum č. 2 
(klub dôchodcov)  
Námestie Slobody 

4129 1404,00 761,25 35,00 64,57 545,00 249,72 89,67 2569,21

Mestská polícia 
budova + garáž na 
Poštovej ulici

3290 1313,00 404,04 90,00 8065,00 1314,41 -504,16 2527,29

Budova MsÚ 
historická čať 
Mestský úrad 

51 234 19692,00 6381,15 682,00 1198,49 15729,00 3071,98 176,12 30519,74

Budova MsÚ 
prístavba                 
Mestský úrad 

39310,00 5389,52 2139,85 7529,37

Budova múzeum 4601,00 1400,59 -15,09 1385,50

Mestské hodiny

11703,00 1793,65 989,88 13531,73

18213,00 2617,87 1174,20 3792,07

Budova + areál 
štadióna v Hornom 
Čepeni

17,00 19,94 9769,00 665,24 1096,55 1781,73

Zberný dvor 40,00 83,95 18129,00 3446,86 -359,51 3171,30

Budov na 
Kasárenskej ulici 
Dom smútku  

151,00 176,94 5122,00 636,10 413,23 1226,27

70108,97

Centárlny odber pre kotolňu, 
spoločná platba pre celú budovu

Centrálny odber, 
spoločná platba pre 

celú budovu 

Prehľad odberu a platby za energie rok 2010

Odberné miesto 

PLYN                                                         
všetky zmluvy sú do 1.9.2012

VODA          všetky 
zmluvy sú na dobu 

neurčitú

ELEKTRINA                                        
všetky zmluvy sú do 31.12.2012 Celkové 

náklady v 
€

Paušálna platba elektrickej energie za 1 rok                            189,61€

Športový štadión           
na Športovej ulici

19 888 6033,00 4293,80 202,00 421,40

Bez odberu plynu

Bez odberu plynu

Bez odberu plynu

Pri nehnuteľnostiach kde sú uzavreté nájomné zmluvy  Mestu Sereď nevznikli žiadne náklady spojené s 
platbou faktúr za čerpanie energií nakoľko v zmysle nájomných zmlúv nájomca hradí všetky náklady 

Športový štadión na Športovej ulici má na odber elektrickej energie dve odberné miesta.                                                                        
Západoslovenské vodárne a kanalizácie neúčtujú zálohové faktúri, ale len vyúčtovacie.                                                                     

 
 
 
 
 
 
 



4. Následná finančná kontrola čerpania finančných prostriedkov na 
nehnuteľný majetok mesta, ktorý správca nevyužíva pre svoje potreby  
Následná finančná kontrol príjmov z nájomných zmlúv a následného čerpania 

finančných prostriedkov investovaných do nehnuteľného majetku mesta Sereď, ktorý bol 
zverený „zmluvami o zverení majetku správy“ Domu Kultúry.  
-  príjem do rozpočtu Domu kultúry - kontrolovaného subjektu z týchto nehnuteľností,  
- náklady vynaložené Domu Kultúry na majetok počas revidovaného obdobia , v zmysle § 5 
ods. 2 VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Sereď,  
- predpokladané náklady, ktoré je potrebné investovať do nehnuteľností v nasledujúcich 
rokoch.  
Kontrolné zistenie  
Kontrolovaný subjekt vo všetkých nájomných zmluvách podpísaných po zápise Zmluvy 
o prevode majetku do katastra nehnuteľností ako i dodatkoch k nájomným zmluvám 
uzatvorených pred zverením majetku do správy identifikuje nehnuteľnosti na nesprávnom 
LV č. 591 na ktorom sa predmet zmluvy nenachádza.  
Nehnuteľnosti sú v právnom stave evidované na LV č. 4284 k.ú. Sereď.  
Kontrolné zistenie  

Kontrolovaný subjekt vo všetkých nájomných zmluvách v časti „Prenajímateľ“, 
nesprávne uvádza súpisné číslo. Rozhodnutím Mesta Sereď evidované pod číslom 936/92 
bolo domu kultúry pridelené súpisné číslo 118. Kontrolovaný subjekt uvádza na všetkých 
nájomných zmluvách ako i dodatkoch súpisné číslo 1.  
Kontrolné zistenie  
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nemá vypracovaný energetický  
certifikát v zmysle vyššie uvedeného. V zmysle § 12 ods. 1 písm. a) citovaného zákona  sa 
priestupku dopustí vlastník budovy tým, že neobstará energetický certifikát, hoci je na to podľa tohto 
zákona povinný.  
Kontrolné zistenie 
Na záver vykonanej kontroly konštatujem, že kontrolovaný subjekt z dôvodu vysokých 
prevádzkových nákladov nevynakladá dostatok fin. prostriedkov na opravy a údržbu 
zvereného majetku a nemá dostatok fin. prostriedkov na vlastnú kultúrnu činnosť.  

 
Prijatie opatrení ku kontrolným zisteniam uvedených pod jednotlivými bodmi Správy o výsledku 
kontroly zo dňa 07.07.2011. 
Bod 1. 
Ku kontrolnému zisteniu č.1, 2. 
V nájomných zmluvách a ich dodatkoch uvádzať súpisné číslo a číslo listu vlastníctva podľa 
aktuálneho stavu zapísaného do KN – Správa katastra Galanta.  

Zodpovedný: Mgr. František Čavojský 
Termín: ihneď 

Bod  2. 
Vypracovať energetický certifikát v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.  
      Zodpovedný: Mgr. František Čavojský  
      Termín: 31.12.2011 
Bod 3.  
Problematiku nedostatočnej opravy a údržba riešiť pri schvaľovaní návrhu rozpočtu Domu Kultúry na 
rok 2012 a to konkrétne: Navýšením položky oprava a údržba z doterajších 2000.- €/ rok,  minimálne 
na 6000 €/rok. 
      Zodpovedný: Mgr. František Čavojský 
      Termín: 30.11.2011 



Vypracoval: Mgr. František Čavojský, Riaditeľ Domu kultúry 
V Seredi: 22.07.2011 

 
Na základe výsledkov kontroly plnenia opatrení konštatujem:  
K prijatému opatreniu č. 1. 
Rozpočtová organizácia – Dom kultúry ako správca nehnuteľností, ktoré sú majetkom Mesta 
Sereď od ukončenia kontroly 07.07.2011 v uzatvorených nájomných zmluvách definuje 
predmet nájmu tak, ako je skutočne zapísané na Správe katastra v Galante.  
K prijatému opatreniu č. 2. 
Do rozpočtu Domu kultúry bola na rok 2012 zapracovaná čiastka 2000.- € na vypracovanie 
energetických auditov pre obe nehnuteľnosti zverené do správy Domu kultúry. Energetický 
audit bude vypracovaný v mesiaci január 2012.  
K prijatému opatreniu č. 3.  
Dom kultúry vyčlenil v návrhu rozpočtu na rok 2012 na položke oprava a údržba budov 
čiastku  6000.- €. Táto čiastka však nebude stačiť na to, aby sa spravili opatrenia na zníženie 
veľmi vysokých prevádzkových nákladov.  
 
Na záver vykonanej kontroly konštatujem: Kontrolované subjekty splnili a plnia priebežne 
opatrenia, ktoré boli prijaté zodpovednými zamestnancami na základe výsledku kontrol 
vykonaných v I. polroku 2011. 
 
 
 V Seredi: 09.11.2011     Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka 
 
 
 

 
 
 
 
 


