
 
 

Hlavná kontrolórka mesta 
 

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

 v I. polroku 2012. 
 

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
podávam MsZ správu o vykonanej kontrole, ktorá bola vykonaná v súlade s plánom 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2012.   
 
Kontrolný orgán:   Hlavná kontrolórka mesta 
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
Miesto a čas vykonania kontroly: pracovisko hlavnej kontrolórky  
     Od 26.11.2012 – 30.11. 2012 
 
Kontrolovaný subjekt:                        Rozpočtová organizácia- MŠ Komenského  
     Mestský úrad Sereď 
 
Vykonané kontroly v I. polroku 2012, pri ktorých bolo zistené porušenie 
VZPP:  
1. Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p./ďalej už len zákon/ v rozpočtovej organizácii 
MŠ Komenského.  
Prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených  hlavnou kontrolórkou na 
následnej finančnej kontrole dodržiavania a uplatňovania  zákona č. 211/2000 Z 
.z  o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p 
Kontrolné zistenie č. 1 
Kontrolou bolo zistené, že obsah vnútornej normy kontrolovaného subjektu v dotknutých častiach  
nie je v súlade s platným znením zákona o slobode informácii. 
Opatrenie č. 1.  
Vnútornú smernicu zosúladiť so zákonom o VO a zverejniť v súlade so zákonom č. 211/2000. 
Kontrolné zistenia v čl. I až VII. odstrániť . 
Termín : do 30.5.2012, Zodpovedný : Bc. Iveta Fraňová 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení dňa 26.11.2012, ktorá bola 
vykonaná kontrolou webovej stránky kontrolovaného subjektu konštatujem:  
Kontrolné zistenie: 
Kontrolovaný subjekt má ku dňu ukončenia kontroly dňa 28.11.2012 na svojej webovej 
stránke zverejnenú smernicu o slobodnom prístupe k informáciám, tak ako pri kontrole 
vykonanej v dňoch 18.04.2012 – 28.04.2012. Kontrolné zistenia v čl. I až VIII. Smernice, 
ktorá bola predmetom kontroly stále pretrvávajú.  
V nadväznosti na vyššie uvedené v záujem zistenia, či skutočne kontrolovaný subjekt prijaté 
opatrenie splnil tak ako uvádza vo svojej správe, som požiadala o predloženie platnej 
„Smernice o slobodnom prístupe k informáciám“. Na základe kontroly predloženého 
dokumentu konštatujem: 
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt: 

-  nezosúladil „Smernicu“ s obsahom ďalších zmien a doplnkov zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám vykonaných predovšetkým zákonom  č. 546/2010 Z.z. 
(doplnenie §§ 5a,5b), a zákonom č. 382/2011, 



 
 

- Opakovane konštatujem zmätočne schválenú účinnosť smernice. Kontrolovaný 
subjekt na titulnej strane smernici uvádza nadobudnutie účinnosti od 01.01.2012, 
avšak v spoločných a záverečných ustanoveniach v Čl. IX bod 3. sa uvádza, že 
smernica nadobúda účinnosť dňom 10.01.2012.  

- Okrem iného smernica, ktorá bola na základe následnej finančnej kontroly 
vykonanej v dňoch 18.04.2012 – 28.04.2012 doplnená kontrolovaným subjektom na 
základe opatrení prijatých ku kontrole nemohla nadobudnúť účinnosti uvedené 
v smernici 01.01.2012, 10.01.2012.  

- V čl. I. ods. 2 je stále ponechaná odvolávka na neplatný zákon č. 52/1988 Z.z. 
o ochrane osobných údajoch v informačných systémoch.  

- Lehoty na vybavenie, kontrolovaný subjekt zmenil nezakomponoval do svojej vnútornej 
smernice v súlade s § 17 ods. 1, § zákona  č. 211/2000 Z.z.   

- Doplnená vnútorná smernica, obsahuje úhradu nákladov za sprístupnenie informácií 
a však táto informácia nie je ku dňu ukončenia kontroly zverejnená v súlade s § 5 ods. 
1 písm. f. 

Kontrolné zistenie:  
Z uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt nezosúladil vnútornú smernicu zo zákonom 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v termíne do 30.05.2012 tak ako 
uvádza v oznámení o plnení opatrení zo dňa 27.09.2012 . 
 
Kontrolné zistenie č.2 
Zmluvy zverejnené  na webovej stránke školy nie sú v súlade s § 18 Výnosom MF SR č. 312/2010 
Zverejnením povinne zverejňovaných informácií spôsobom, že osoby so zmyslovým postihnutím v 
zmysle § 4 ods. 5 zákona majú k tejto informácii znemožnení prístup je porušenie §6 ods.1 zákona 
/zabezpečenie hromadného prístupu k informáciám/, ako aj porušenie § 18 Výnosu MF SR č. 
312/2010. Kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia neprijal ani jedno podanie v zmysle 
zákona a jeho vnútornej smernice.  
Opatrenie č. 2 
Zmluvy zverejňovať na webovej stránke školy v súlade s § 18 Výnosom MF SR č. 312/2010 v textovom 
formáte pdf. 
Termín : do 30.6.2012,  Zodpovedná : ekonómka školy Eva Mudrochová 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt na svojej webovej stránke zverejňuje zmluvy v súlade s § 18 Výnosom 
MF SR č. 312/2010 v textovom formáte pdf. 
Kontrolné zistenie č.3 
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt má vlastné webové sídlo, informácie o organizácii a 
povinne zverejňované dokumenty sú zverejnené na webovom sídle 
http://mskomenskehosered.webnode.sk/.  
3.1.1./ Kontrola zverejnenia  informácií podľa § 5 zákona o slobode informácií. 
Kontrolovaný subjekt zverejnil v roku 2011 povinne zverejňované dokumenty čiastočne a ku dňu 
začatia výkonu kontroly mal zverejnené dokumenty v roku 2012 čiastočne.  Na základe vykonanej 
kontroly konštatujem porušenie ust. § 5 ods.1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.   
Opatrenie č.3 
Zverejniť na webovej  stránke informácie v zmysle § 5 ods zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k 
informáciám 
Termín odstránenia : 30.6.2012,  Zodpovedná : Bc. Iveta Fraňová 

Súčasťou kontrolného zistenia bol aj Čl. VIII. – Úhrada nákladov – internej 
smernice. Kontrolné zistenie bolo konštatované nasledovne: sadzobník tvoriaci prílohu 
k smernici neobsahuje ceny - sadzby na úhradu nákladov v súvislosti s poskytovaním 
informácií v zmysle zákona.  Zverejnený sadzobník nemá žiadne opodstatnenie a nezodpovedá 
zákonnému zneniu.  



 
 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt nemá na svojej webovej stránke, zverejnené všetky povinne 
zverejňované informácie, čo úzko súvisí s kontrolným zistením č. 1. Povinne zverejňovanou 
informáciou je v zmysle § 5 ods. 1 písm. f) sadzobník správnych poplatkov a povinností 
fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k sprístupňovaniu informácií. V oznámení 
o plnení prijatých opatrení k 27.09.2012 sa uvádza, že kontrolné zistenie je odstránené 
k 30.06.2012 
 
Kontrolné zistenie č. 4 
 Kontrola zverejnených informácií podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z /povinné zverejňovanie  
Z celkového počtu 14 Zmlúv, bolo uzatvorených 13 Kúpnych zmlúv a 1 Zmluva o dielo. Kontrolovaný 
subjekt uzatvoril 9 Kúpnych Zmlúv na strane kupujúceho s neexistujúcou osobou /FO, PO/ za 
kupujúceho je uvedený /Školská Jedáleň MŠ Komenského, so sídlom na MŠ Komenského alebo ŠJ pri 
MŠ, elokované pracovisko Podzámska 2660/1.... atď./  
Na základe uvedeného konštatujem,  
- samostatný právny subjekt, ktorý je oprávnený uzatvárať zmluvy je MŠ Komenského. ŠJ nemá 
právnu subjektivitu čo znamená, že subjektu ŠJ nie je platným právom priznaná a garantovaná 
možnosť byť nositeľom práv a právnych povinností,  
Uzatvorené zmluvy i napriek ich zverejneniu sú neplatné, resp. neprišlo vôbec k uzatvoreniu zmluvy. 
Opatrenia č.4  
1. V zmysle zákona  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov urobiť 
verejné obstarávanie na potravinárske tovary  pre školskú jedáleň. 
2.  pri verejnom obstarávaní  pre školskú jedáleň sa riadiť Smernicou č. 8/2011 mesta Sereď a 
Vnútorným predpisom 1/20111  o postupe obstarávateľa pri realizácii zákona č. 25/2006 Z.z.  
Termín odstránenia : 30.9.2012, Zodpovedná : Vedúca Školskej jedálne Jana Adamčová.  
 Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril nové zmluvy na dodávku potravín v súlade s vnútornou 
smernicou pre VO /zákazka s nízkou hodnotou/.  Prijaté opatrenie je splnené v stanovenom 
termíne do 30.09.2012 
 
Kontrolné zistenie č.5 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril na pranie bielizne „Zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka § 
536 ods. 2 na dobu neurčitú“.  
Konštatujem, že uzatvorená zmluva nie je uzatvorená v súlade ale v rozpore s § 536 ods. 2 
Obchodného zákonníka. Uzatvorená zmluva je svojim obsahom zmluva o poskytovaní služieb. 
§ 536 ods. 2 hovorí „   
Pranie bielizne je služba, ktorú poskytovateľ poskytuje objednávateľovi, táto služba nie je údržba v 
zmysle citovaného §-vého znenia. Kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ mal uzatvoriť na 
základe zákona o VO zmluvu o poskytovaní služieb.  
Opatrenia č. 5  
V zmysle zákona  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov urobiť 
verejné obstarávanie na čistenie bielizne  
2.  pri verejnom obstarávaní  sa riadiť Smernicou č. 8/2011 mesta Sereď a Vnútorným predpisom 
1/20111  o postupe obstarávateľa pri realizácii zákona č. 25/2006 Z.z. 
Termín odstránenia : 30.8.2012, Zodpovedná : zástupkyňa riaditeľky Daniela Andrisová 
Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril zmluvu o poskytovaní služieb /pranie bielizne/. Prijaté 
opatrenie je splnené v stanovenom termíne do 30.09.2012.  
 
 



 
 
Kontrolné zistenie č. 6  
Kontrolovaný subjekt porušil povinnosť v zmysle § 102 ods. 4  a to zverejniť raz štvrťročne na 
webovom sídle verejného obstarávateľa alebo v periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia 
súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur, v ktorej pre každú 
zákazku uvedie najmä  
 a) hodnotu zákazky,  
 b) predmet zákazky,  
 c) identifikáciu úspešného uchádzača.  
Opatrenie č. 6 
V zmysle § 102 ods. 4  zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle verejného obstarávateľa súhrnnú 
správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 eur, v ktorej pre každú zákazku 
uvedie najmä  
 a) hodnotu zákazky,  
 b) predmet zákazky,  
 c) identifikáciu úspešného uchádzača. 
 Termín odstránenia : 30.6.2012 
Zodpovedná :  Jana Adamčová za školskú jedáleň 
                          Eva Mudrochová 
Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt nemá ku dňu vykonania kontroly /26.11.2012/ na svojej webovej 
stránke v samostatnom priečinku „Verejné obstarávanie“ zverejnené žiadne informácie 
v zmysle § 102 ods.4. Súčasťou priečinku „verejného obstarávania“ sú výzvy na 
predloženie ponúk, dodávky potravín do ŠJ. Ani jedna výzva nespĺňa minimálne požiadavky  
§ 102 ods.4. Výzva na predloženie ponúk nie je súhrnná správa v zmysle citovaného 
ustanovenia.. 
Kontrolovaný subjekt neodstránil kontrolné zistenie v termíne do 30.09.2012. Kontrolovaný 
subjekt v oznámení o plnení opatrení k 27.09.2012 uvádza, že nedostatok bol odstránený 
k 30.09.2012.  

 
Kontrolné zistenie č. 7 
Kontrolovaný subjekt v zmysle § 5b zákona 211/2000 Z.z. nezverejnil informáciu o žiadnej 
objednávke.  
Kontrolovaný subjekt v čase začatia výkonu kontroly o faktúrach nemal na svojej webovej stránke 
zverejnené informácie. Počas výkonu kontroly kontrolovaný subjekt zverejnil informáciu o faktúrach 
od začiatku roku 2012 po lehote určenej zákonom.   
Opatrenie č. 7 
Zverejňovať  faktúry na svojom webovom sídle v zmysle § 18 Výnosu MF SR č. 312/2010. 
V  zmysle § 5b zákona 211/2000 Z.z. nezverejňovať  informáciu o objednávkach. 
Termín : 30.6.2012 
Zodpovedná : Jana Adamčová za školskú jedáleň 
                          Eva Mudrochová 
Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt zverejňuje informácie o faktúrach zákonom ustanoveným spôsobom. 
Informácie o objednávkach  týkajúce sa tovarov a služieb MŠ a jej elokovaných pracovísk 
nezverejňuje v súlade s § 5b zák.č. 211/2000 Z.z.. Kontrolovaný subjekt zverejňuje iba 
objednávky týkajúce sa dodávky potravín do ŠJ.  Objednávky na potraviny pre školské jedálne 
nie je potrebné zverejňovať v zmysle § 5b ods. 2 – povinná osoba nemusí zverejňovať 
objednávku ak súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa 
zákona. 
Kontrolovaný subjekt neodstránil nedostatky v termíne do 30.06.2012, tak ako uvádza 
v oznámení o plnení opatrení zo dňa 27.09.2012. 



 
 
Záver : 
Riaditeľka MŠ  určila zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou 
kontrolou. Zamestnanci boli poučení  o dôslednom plnení pracovných povinností a neboli voči nim 
vykonané žiadne opatrenia .                              
V Seredi dňa 23.5.2012                                                    Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ               
 
Na záver vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 
z vykonanej kontroly  v MŠ Komenského konštatujem:  

- Kontrolovaný subjekt opatrenia na odstránenie nedostatkov ku dňu vykonanej 
kontroly splnil čiastočne, čo je v rozpore s oznámením o plnení opatrení zo dňa 27. 
09. 2012 

- kontrolovaný subjekt  nezosúladil skutkový stav zo stavom právnym a protiprávny 
stav pretrváva.   

 

 

2. Následná finančná  kontrola hospodárneho a efektívneho  nakladania 
s verejnými finančnými prostriedkami v oblasti životného prostredia, 
konkrétne na úseku verejnej zelene.  V rozpočte mesta Sereď kapitola 06.2.0 - 
Rozvoj obcí.  
Na základe vykonanej kontroly v dňoch 14.05.2012 – 23.05.2012 bolo konštatované kontrolné 
zistenie:    
Mesto Sereď v roku 2010 nevykonalo primeranú náhradnú výsadbu drevín, čím prišlo 
k porušeniu zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Vyrúbaným 62 stromov 
nezodpovedá vysadenie 4 stromov. Kontrolovaný subjekt na podpoložke 635 v roku 2010 
nedočerpal finančné prostriedky vo výške 36.293 €. Tieto prostriedky mali byť použité na 
primeranú náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy. Šetrenie finančných prostriedkov na úkor 
porušovania zákona nemožno považovať za hospodárne nakladanie s verejnými finančnými 
prostriedkami. Na jednej strane Mesto Sereď ako orgán ochrany prírody a krajiny vydal 
rozhodnutia na výrub a nariadil FO a PO primeranú náhradnú výsadbu, ktoré kontroloval 
a na strane druhej porušoval zákon tým že sám nevykonal primeranú náhradnú výsadbu. 
Prednosta MsÚ prijal opatrenie na základe finančnej kontroly hospodárenia na úseku 
verejnej zelene vykonanej Hlavnou kontrolórkou mesta Sereď. 
Vzhľadom na skutočnosť, že v r. 2010 bolo vyrúbaných  62 ks stromov a náhradná výsadba bola 
zrealizovaná v počte 498 ks  kríkov a 4 ks stromov, prednosta MsÚ ukladá oddeleniu rozvoja 
mesta Sereď zabezpečiť v termíne do 31.10.2013 náhradnú výsadbu vzrastlých stromov na 
verejných priestranstvách mesta Sereď v počte 20 ks (primeraná náhradná výsadba za 1 ks 
vyrúbaného stromu je riešená výsadbou 2 ks nových stromov alebo 10 ks kríkov).  
Predpokladané náklady na nákup a výsadbu 20 ks vzrastlých stromov, ktoré treba zahrnúť do 
rozpočtu mesta na rok 2013:  
Stromy: 2000 € 
Materiál na ukotvenie (drevené koly, zavlažovacie hadice, popruhy, mulčovacia kôra): 350 € 
Dopravné náklady: 150 €  
Spolu cca: 2 500 € 
Zodpovedný: Ing. Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta: Termín:  do 31.10.2013 
V Seredi: 21.05.2012.       Ing. Tibor Krajčovič 
         Prednosta MsÚ Sereď 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem:  



 
 
Kontrolovaný subjekt vysadil 20 ks listnatých stromov ako náhradnú výsadbu za vyrúbané 
stromy v roku 2010 už v roku 2012. Prijaté opatrenie na odstránenie nedostatku bolo 
splnené v celom rozsahu, pričom vzniknuté náklady boli nižšie ako sa predpokladalo.   
Sortiment vysadených stromov a lokalita výsadby: 

1) Tilia cordata Rancho – 4 ks:  ul. D. Štúra 
2) Liriodendron tulipifera – 3 ks:  ul. D. Štúra 
3) Crataegus laevigata Paulus Scarlet – 1 ks:  Spádová ul. 
4) Prunus fruticosa Globosa – 11 ks: Hornomajerská ul. (5 ks), areál MŠ Pažitná ul. (5 ks), 

Nám. Slobody (1 ks) 
5) Acer campestre Red Shine – 1 ks: Novomestská ul. 

Celkové náklady na výsadbu boli cca 1700 €. 
 
 

3. V dňoch od 07.03.2012 do 20.03.2012 bola v kontrolovanom subjekt 
vykonaná následná finančná kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 
Z.z.  

Kontrola plnenia prijatých opatrení je súčasťou kontroly, ktorá je predložená MsZ dňa 
11.12.2012 pod názvom: 
 

Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č.:  
- 211/2000 Z .z  o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v oblasti zverejňovania 

zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa dodávky potravín pre školskú jedáleň, ktoré 
neboli predložené hlavnej kontrolórke ku kontrole dňa  

- 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Kontrola plnenia prijatých opatrení kontrolovaného subjektu na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie ich príčin a ich vzniku.  

 
  
Správu vypracovala:  
 
V Seredi dňa 28.11.2012     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 

 

 
 


	Opatrenie č. 1.

