
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Správa 
z následnej finančnej kontroly dodržiavania hospodárnosti, účinnosti 

a efektívnosti hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami tak 
v príjmovej časti rozpočtu -  položka 212 003 ako aj výdavkovej časti rozpočtu - 

položka 04.1.2   týkajúcich sa areálu „Kasárne Váh“. 
 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013, ktorý bol 
schválený uznesením MsZ bola vykonaná  následná finančná kontrola vyššie uvedeného 
zamerania.  

Kontrolovaný subjekt:   Mesto Sereď 
Kontrolný orgán:   Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolované obdobie: rok 2011,2012, január – február 2013 
Kontrola vykonaná v čase od: 11.03.2013 – 20.03.2013 
Cieľ kontroly:  
- hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami 
tak v príjmovej časti rozpočtu -  položka 212 003 ako aj výdavkovej časti rozpočtu - položka 
04.1.2   týkajúcich sa areálu „Kasárne Váh“.  
 
Použité právne normy a predpisy:  
Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole 
Zákon č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
 

Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  

Kontrolovaný subjekt bol v oznámení o kontrole vyzvaný v  záujme efektívneho a plynulého 
výkonu kontroly poskytnúť súčinnosti a predložiť materiály týkajúcich sa predmetu výkonu 
kontroly ku dňu začatia kontroly. 
Ku kontrole boli predložené všetky účtovné doklady súvisiace s príjmami aj výdavkami, ktoré 
sa týkajú predmetu kontroly.  

Dňa 10.03.2011, Správa katastra v Galante povolila rozhodnutím  č. 2215/2011 vklad do 
katastra nehnuteľností, ktorých sa Mesto Sereď stalo vlastníkom v objekte Kasárne Váh: 
jednej budovy so súp. číslom, ostatných budov, skladov a tescobarákov bez súpisných čísel 
spolu s príslušenstvom k týmto stavbám (komunikácie, oplotenie, inžinierske siete) na základe 
darovacej zmluvy od Slovenskej republiky – správcu Ministerstva obrany SR. Predmetom 
darovacej zmluvy neboli pozemky. 
 
 
Rok 2011 
MsZ na svojom zasadnutí dňa:  
- 20.04.2011 uznesením č. 51/2011 schválilo zámer mesta prenajať časť nehnuteľného 

majetku uplatnením výnimočného postupu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
dôvodom ktorého bolo minimalizovanie finančných prostriedkov mesta vynaložených na 



opravu, údržbu, stráženie objektu.  
- 19.05.2011 uzneseniami č. 81-88/2011 schválilo prenájom nehnuteľného majetku 

ôsmim žiadateľom na dobu určitú 10 rokov z dôvodu potreby /tak ako uvádza dôvodová 
správa v materiály č. 3 na prerokovanie v MsZ dňa 19.05.2011/ investovania finančných 
prostriedkov do nehnuteľností s možnosťou odpisovania nákladov /na zavedenie 
podružných meračov, el energie a ďalšie/.  

- 13.09.2011 uznesením  č. 164/2011 schválilo zámer predať časť nehnuteľného majetku 
formou obchodnej verejnej súťaže:  časť objektu bývalých „kasární Váh“ z dôvodu 
zastaviť neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov mesta do prenajatých 
nehnuteľností a  získať finančné prostriedky na vybudovanie voľnočasových aktivít pre 
občanov mesta z financií získaných prevodom majetku. 

- 02.11.2011uznesením schválilo podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj 
nehnuteľného majetku časť objektu bývalých „kasární Váh“. 

 
Bežné príjmy: 

- z prenájmu nehnuteľného majetku v roku 2011 predstavovali celkom 17 750 €, 
 
Kapitálové príjmy: 
Predajom časti objektu  bývalých „Kasární Váh“ bolo na účet mesta dňa 22.12.2011 
pripísaných 42 000 €.  
 
Bežné  výdavky  

- na mzdy, odvody a stravné zamestnancov mesta – vrátnikov v objekte Kasárne Váh 
predstavovali celkom 31 484,97 €, 

- na elektrickú energiu 4 684,79 €, 
- vodné 96 €, 
- oprava verejného osvetlenia 678,34 €, 
- odvoz  konárov a drevnej hmoty 697 €, 
- vybavenie vrátnice, spotrebný tovar /čistiace prostriedky/, postreky na burinu, údržbu 

/krovinorez, benzín, olej atď./ celkom v hodnote 1 146,88 €, 
- vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 14.04.2011 ako podklad k zaradeniu 

ohodnocovaných nehnuteľností so súčasťami do majetku mesta 1 000 €. 
Bežné výdavky spolu v rámci predmetu kontroly z rozpočtu mesta  predstavovali 
39 787,88 €.  

Na základe uvedeného konštatujem, že bežné  príjmy predstavovali 44,61% bežných 
výdavkov.   
 
Rok 2012 
MsZ na svojom zasadnutí dňa: 

- 14.02.2012 uznesením schválilo zámer predať časť objektu bývalých „Kasární Váh“ 
ako aj spôsob predaja obchodno-verejnou súťažou z dôvodu zastaviť neefektívne 
vynakladanie finančných prostriedkov  mesta do prenajatých nehnuteľností a získať 
finančné prostriedky do rozvojových aktivít mesta.  

 
Bežné príjmy 

- z prenájmu nehnuteľného majetku predstavovali celkom 5 523  €, 
- z faktúr za elektrickú energiu vyfakturovanú nájomníkom od 01.06.2011 – 

30.05.2012, 15.06.2012 a vlastníkom nehnuteľností od 01.06.2012 do 31.12.2012 
/ONE TRADE s.r.o/ od 01.07.2012 do 31.12.2012 /Jaroslav Krajča/ na základe 



spotreby nameranej na podružných meračoch za revidované obdobie celkom 
v hodnote 1 585,05 €. 

Bežné príjmy v roku 2012 predstavovali celkom: 7 108,05 
 
Kapitálové príjmy: 
Predajom časti objektov bývalých „Kasární Váh“ bolo na účet mesta v mesiaci máj 
pripísaných 40 500 €.  
 
Bežné výdavky 

- na mzdy, odvody a stravné zamestnancov mesta – vrátnikov v objekte Kasárne Váh 
predstavovali celkom 40 231,90 € 

- na elektrickú energiu 5 858,49 €, 
- vodné 107,09 € 
- vybavenie vrátnice, spotrebný tovar celkom v hodnote 1 017,11 €, 

Bežné výdavky  v rámci predmetu kontroly z rozpočtu mesta  predstavovali v roku 2012 
celkom 47 214,59 €. 
Na základe uvedeného konštatujem, že bežné  príjmy predstavovali 15% bežných výdavkov.   
 
Rok 2013 január, február 
 
Skutočné bežné príjmy a predpokladané bežné príjmy 
V roku 2013 majú uzatvorené nájomné zmluvy traja nájomcovia:  

1. Viliam Balónik – PIKVIK na dobu určitú do 30.06.2013.  
Cena nájmu je 180 €/mesiac a v prípade pripojenia elektrických rozvodov sa nájomca 
zaviazal uhrádzať náklady spojené s nájmom na základe faktúry vystavenej mestom 
Sereď /prenajímateľom/ 30 € /štvrťrok.  

2. Slovenský rybársky zväz na dobu určitú 10 rokov od 01.07.2011. Cena nájmu je 50 
€/mesiac + 15 €/štvrťrok zálohová platba za dodávku elektrickej energie. 

3. Jozef Váry – Autoškola BB, Peter Mánik – MI-MA, súkromná autoškola, na dobu 
určitú 10 rokov od 01.07.2011. Cena nájmu u každého predstavuje 40 €/mesiac 
zvýšená každoročne o mieru inflácie vyhlásenú ŠÚ SR za predchádzajúci rok.  

Výška nájomného za kontrolované obdobie roku 2013 / január, február/ predstavuje do 
rozpočtu mesta bežný príjem celkom 566,86 €. 
 
Bežné výdavky január, február 2013:  

- na mzdy, odvody a stravné zamestnancov mesta – vrátnikov v objekte Kasárne Váh 
predstavovali celkom 6000 € 

- na elektrickú energiu 1892,72 €, 
- vybavenie vrátnice, spotrebný tovar celkom v hodnote 46,22 €, 

Bežné výdavky  v rámci predmetu kontroly z rozpočtu mesta  predstavujú v mesiaci január, 
február roku 2013 celkom 7938,94 €. 
Na základe uvedeného konštatujem, že bežné  príjmy  v mesiacoch január, február 2013 
predstavovali 7% bežných výdavkov.   
 
 
Predpokladané bežné príjmy k 30.06.2013 

Výška nájomného k 30.06.2013 za predpokladu trvania uzatvorených nájomných 
zmlúv s nájomcami uvedenými pod bodmi 1,2,3 predstavuje do rozpočtu mesta bežný príjem 
1959, 32 €. 

- z faktúr za elektrickú energiu vyfakturovanú nájomníkom a vlastníkom podľa 



skutočnej spotreby 330 €. 
Predpokladaný bežný príjem spolu 2 282,32.  
 
Predpokladané bežné výdavky k 30.06.2013 
Pracovné zmluvy zamestnancov v objekte „kasárne Váh“ sú uzatvorené do 30.06.2013. 
V rozpočte mesta na rok 2013 je na mzdy, odvody, stravovanie k 30.06.2013 vyčlenená 
čiastka 27 270 €. 
Energie, voda, komunikácie sú v rozpočte rozpočtované na celý rok vo výške 6 570 €. 
Predpokladané náklady k 30.06.2013 možno odhadovať na 3 285 €. 
Materiál je v rozpočte mesta rozpočtovaný na celý rok vo výške 1 961 €. Predpokladané 
náklady k 30.06.2013 predstavujú cca 980 €. 
Predpokladané bežné výdavky k 30.06.2013 predstavujú celkom 31 535 €. 

Na základe uvedeného konštatujem, že predpokladané bežné  príjmy  k 30.06.2013 
budú dosahovať 7% bežných výdavkov.   
 
Predpokladané bežné príjmy k 31.12.2013 
 

Výška nájomného k 30.12.2013 za predpokladu trvania uzatvorených nájomných 
zmlúv s nájomcami uvedenými pod bodmi 1,2,3 predstavuje do rozpočtu mesta bežný príjem 
2800 €. 

- z faktúr za elektrickú energiu vyfakturovanú nájomníkom a vlastníkom podľa 
skutočnej spotreby cca 800 €. 

Predpokladaný bežný príjem k 30.12.2013 predstavuje 3 600 €. 
 
Predpokladané bežné výdavky k 31.12.2013 
Pracovné zmluvy zamestnancov v objekte „kasárne Váh“ sú uzatvorené do 30.06.2013. 
V prípade, že by pracovné pomery pokračovali do 31.12.2013 budú  náklady na mzdy, odvody 
a stravovanie predstavovať celkom 54 540 €.  
Energie, voda, komunikácie sú v rozpočte rozpočtované na celý rok vo výške 6 570 €.  
Materiál je v rozpočte mesta rozpočtovaný na celý rok vo výške 1 961 €.  
Predpokladané bežné výdavky k 30.12.2013 predstavujú celkom 63 071  €. 
 

Na základe uvedeného konštatujem, že predpokladané bežné  príjmy k 30.12.2013 
budú dosahovať 5% bežných výdavkov.   
 
Záver: 
Bežné výdavky za: 
Kontrolované obdobie r. 2011,2012, január, február 2013 predstavujú celkom: 94 941.- €. 
Predpokladané náklady celkom k 30.06.2013 predstavujú cca 126 476.- €. 
Predpokladané náklady celkom k 30.12.2013 predstavujú cca 158 011.- €. 
 
 Zámer prenajať pozemky z dôvodu minimalizovania bežných výdavkov mesta 

vynaložených na opravu, údržbu a stráženie objektu sa na základe uzatvorenia 
nájomných zmlúv na 10 rokov s časti naplnil v roku 2011, kde bežné príjmy získané na 
základe nájomných zmlúv od nájomcov tvorili 44,61% bežných výdavkov.   

 
 Odpredaním nehnuteľností /stavieb bez súpisného čísla/ v roku 2011 /december/ 

a v roku 2012 sa zrušili nájomné zmluvy uzatvorené na 10 rokov.  
Zo zrušených nájomných zmlúv odpredajom nehnuteľností, bol v roku 2011 príjem z nájmu 
do rozpočtu mesta 16 130 € z celkového príjmu z nájmu  17 750 €.  



Z uvedeného vyplýva, že odpredajom nehnuteľností stratilo opodstatnenie uznesenie č. 
51/2011 minimalizovanie finančných prostriedkov mesta vynaložených na opravu, údržbu, 
stráženie objektu získaním príjmu z nájmu.  
Odpredaním nehnuteľností neprišlo zo strany kontrolovaného subjektu k adekvátnemu 
zníženiu bežných výdavkov vynakladaných na opravu, údržbu a stráženie v objekte bývalých 
kasární Váh, ale naopak  k zvýšeniu bežných výdavkov, čo preukazuje výsledok kontroly. 
Táto skutočnosť  je v rozpore s uznesením č. 164/2011, v ktorom sa uvádza, že dôvodom 
predaja nehnuteľností je zastaviť neefektívne vynakladanie finančných prostriedkov  mesta 
do prenajatých nehnuteľností a získať finančné prostriedky do rozvojových aktivít mesta.  
 
 V uzneseniach MsZ sa uvádza slovné spojenie stráženie objektu. Zamestnanci mesta, 

ktorých pracovisko je v objekte bývalých Kasární Váh sú v zmysle pracovnej zmluvy 
„robotníci zabezpečujúci úlohy vrátnika a údržbu priestorov areálu bývalých Kasární 
Váh“. Títo zamestnanci nevykonávajú strážnu službu v zmysle zákona  č. 473/2005 
Z.z. o súkromnej bezpečnosti. Bezpečnostnú službu, ktorej súčasťou je strážna služba 
možno prevádzkovať na základe licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby. 
V prípade poškodenia, straty nehnuteľného a hnuteľného majetku nemožno voči 
zamestnancom vyvodiť žiadnu zodpovednosť.  

 
 Odpredaním nehnuteľností získalo Mesto Sereď kapitálové príjmy vo výške 82 500 €, 

ktoré nemožno považovať za príjem, ktorým sa minimalizujú bežné výdavky.  
Kapitálové príjmy nie je možné použiť v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách na 
bežné výdavky. Kapitálové príjmy je možné použiť na investičné akcie, ktorými sa 
zhodnocuje majetok mesta /rekonštrukcia, modernizácia/.  

 
Účinnosťou sa na účely zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite rozumie vzťah 
medzi plánovaným výsledkom činnosti a skutočným výsledkom činnosti vzhľadom na 
použité verejné prostriedky.  
 
Z ustanovení uznesení MsZ ako pri nájme tak aj pri predaji majetku  je zrejmé, že zámerom 
bolo minimalizovanie bežných výdavkov nie ich zvyšovanie.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem neúčinné nakladanie s verejnými finančnými 
prostriedkami.  
Na základe vykonanej kontroly odporúčam MsZ:  
odpredať stavbu so súpisným číslom a ostatné stavby bez súpisného čísla, ktoré sú súčasťou 
objektu  vzhľadom na skutočnosť, že mesto Sereď nevlastní pozemky a tak zamedziť 
akémukoľvek vynakladaniu bežných výdavkov na opravy, údržbu a stráženie do objektu 
bývalých Kasární Váh. 
 

V súlade s § 13 ods.2 písm. d/ Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a 
vnútornom audite sú zodpovední zamestnanci oprávnení podať písomné vyjadrenie ku 
kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórke do 28.03.2013 
Správa o výsledku kontroly bola prednostovi mestského úradu odovzdaná dňa 22.03.2013, čo  
potvrdzuje svojim podpisom.  
 
 
 

V Seredi: 22.03.2013       Mgr. Zuzana Horváthová 

        Hlavná kontrolórka mesta 



 
 
 
 
Na vedomie:  
Ing. Martin Tomčnányi 
Primátor mesta 

 
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 

 
Zápisnica 

zo záverečného prerokovania „Správy“ o výsledkoch kontroly 
 
 V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.. polrok 2013, 
schváleného mestským zastupiteľstvom bola hlavnou kontrolórkou vykonaná následná 
finančná kontrola zameraná na hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť hospodárenia 
s verejnými finančnými prostriedkami tak v príjmovej  časti rozpočtu - položka 212 003 ako aj 
výdavkovej časti rozpočtu - položka 04.1.2  týkajúcich sa areálu „Kasárne Váh“.  
 
 
Na prerokovaní správy o výsledkoch kontroly sa zúčastnili:  
 
Ing. Tibor Krajčovič 
Prednosta MsÚ   ____________________________ 
 
Mgr. Zuzana Horváthová,  
hlavná kontrolórka mesta                 ____________________________ 
 
 
 Zástupca kontrolovaného subjektu bol v potrebnom rozsahu oboznámený so Správou o 
výsledku kontroly dňa 22.03.2013. K správe o výsledku kontroly,  kontrolovaný subjekt nemal 
žiadne námietky, preto výsledok kontroly zostáva nezmenený.  
 
Záver: 
Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly sa ukladá prednostovi 
MsÚ 
a/ prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na 
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej kontrolórke mesta. 
        T: 08.04.2013  
b/ predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich príčin 
hlavnej kontrolórke mesta 
         T: 30.06.2013  
c/ Určiť zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou 
a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.  

T: 30.06.2013  
 
V Seredi dňa 02.04.2013 
 
Na vedomie: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta  



 
 

 
Prijaté opatrenia prednostu MsÚ ku kontrolným zisteniam.  

 

Všetci zamestnanci „kasární Váh“ majú zmluvu na dobu určitú – do 30.6.2013 – kedy sme 
predpokladali ukončenie investičných akcií v súvislosti s revitalizáciou Námestia Slobody, 
cyklotrasy, opráv vstupných ciest a chodníkov do Zámockého parku ako aj iných investícií. 
Priestory kasární nám do 30.6.201 slúžili na uchovanie a stráženie materiálu na tieto akcie a aj 
kým nebolo hotové Nám. Slobody – spoločenské podujatie. 

Ďalej tam boli dočasne umiestnené: 

 Zimný posypový materiál 
 Vianočná výzdoba 
 Dopravné značenia 
 Majetok získaný darmi od SLSP či z predaných budov. 

Po 30.6.nie je dôvod na ďalšie zotrvanie zamestnancov v pracovnom pomere. 

 

 

V Seredi: 08.04.2013                  Ing. Tibor Krajčovič 
          Prednosta úradu 


