
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Záznam 
 

Z výkonu následnej finančnej kontroly dodržiavania podmienok VZN č. 6/2004 
o podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok z rozpočtu Mesta Sereď 
v rokoch  2010,2011,2012. 
 

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

Kontrolovaný subjekt:   Mesto Sereď 
Kontrolný orgán:   Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolované obdobie: rok 2010,2011,2012 
Kontrola vykonaná v čase od: 12.02.2013 – 28.02.13 
Cieľ kontroly:  
- overiť stav dodržiavania ustanovení VZN č. 6/2004 o podmienkach poskytovania 
jednorazových sociálnych dávok z rozpočtu Mesta Sereď v rokoch  2010,2011,2012. 
- vykonanie kontroly vydaných rozhodnutí o poskytnutí resp. neposkytnutí jednorazovej 
sociálnej dávky, stanovenie zmluvných podmienok a ich vecné plnenie v zmysle zákonných        
a všeobecne platných ustanovení a zmluvného dojednania,  
-  kontrola náležitostí, ktoré musí v zmysle príslušného VZN obsahovať žiadosť o poskytnutie 
jednorazovej sociálnej dávky.   
 
Použité právne normy a predpisy:  
Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole 
Zákon č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení 
VZN mesta č. 6/2004 o poskytovaní jednorazových sociálnych dávok  
Metodické usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky 
k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 
 
Vykonanou kontrolou bolo zistené nasledovné:  
Vykonaná kontrola nebola vykonaná náhodným výberom dokladom ale boli skontrolované 
všetky rozhodnutia  o poskytnutí resp. neposkytnutí jednorazových sociálnych dávok vydané 
v revidovanom období. 
Kontrolovaný subjekt poskytuje jednorazové sociálne dávky z rozpočtu mesta ako: 
 Jednorazové dávky v hmotnej núdzi v zmysle § 15 a § 24 zákona č. 599/2003 Z.z. 

občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi 
spoločne posudzujú. 

 Jednorazovú finančnú výpomoc v zmysle § 3 ods. 2 písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. 
 
V kontrolovanom období Mesto Sereď rozpočtovalo finančné prostriedky na poskytovanie 
vyššie uvedených dávok v súlade s Metodickým usmernením MF SR k č. MF/010175/2004-42 
zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. 



 
Rok 2010 
V roku 2010 Mesto Sereď vyčlenilo vo svojom rozpočte celkom 5 975.- € z toho:  
na jednorazovú dávku v hmotnej núdzi  4647.- €,  
na jednorazovú finančnú výpomoc 1 328.- €.  
V roku 2010 bolo vydaných celkom 93 rozhodnutí o  poskytnutí resp. neposkytnutí 
jednorazových sociálnych dávok. Z toho: 
 91 rozhodnutí bolo vydaných o priznaní resp. nepriznaní dávky v hmotnej núdzi   
 2  rozhodnutia o pridelení jednorazovej finančnej výpomoci celkom vo výške 300 €.  

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2010 bolo celkom vo výške 5 550.- €,  čo 
predstavuje čerpanie rozpočtu na 97,6%.  
 
 
Rok 2011 
V roku 2011 Mesto Sereď vyčlenilo vo svojom rozpočte celkom 6000.- €.  
V roku 2011 bolo vydaných celkom 113 rozhodnutí o poskytnutí resp. neposkytnutí 
jednorazových sociálnych dávok . Z toho: 
   106 rozhodnutí bolo vydaných o priznaní resp. nepriznaní dávky v hmotnej núdzi   
 7 rozhodnutí o pridelení jednorazovej finančnej výpomoci 

 
Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2011 bolo vo výške 5 354.- €, čo  predstavuje 
čerpanie rozpočtu na 89,2%. 
 
 
Rok 2012 
V roku 2012 Mesto Sereď vyčlenilo vo svojom rozpočte celkom 6000.- €.  
V roku 2012 bolo vydaných celkom 77 rozhodnutí o poskytnutí resp. neposkytnutí 
jednorazových sociálnych dávok . Z toho: 
   72 rozhodnutí bolo vydaných o priznaní resp. nepriznaní dávky v hmotnej núdzi   
 5 rozhodnutí o pridelení jednorazovej finančnej výpomoci 

 
Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2012 bolo vo výške 3 954.-  €, čo  predstavuje 
čerpanie rozpočtu na 66%.  
 
 
Na záver:  
VZN č. 6/2004 čl. 4 ods. 1 písm. e/ hovorí: „doklad o mimoriadnych výdavkoch, ktoré sa 
v rodine vyskytli a ktoré sú dôvodom podania si žiadosti o jednorazovú sociálnu dávku“.  
VZN č. 6/2004 čl. 2 ods. 3 hovorí: „Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje na 
úhradu mimoriadnych výdavkov na:  

a) Nevyhnutné ošatenie 
b) Základné vybavenie domácnosti 
c) Zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené deti 
d) Mimoriadne liečebné náklady 
e) Záujmovú činnosť dieťaťa 
f) Vybavenie dieťaťa do detského tábora, do školy v prírode, na lyžiarsky výcvikový kurz, 

na kúpeľnú liečbu.  
Na základe vykonanej kontroly predložených zúčtovacích dokladov, ktoré je povinný 
žiadateľ o poskytnutie jednorazovej sociálnej dávky predložiť v zmysle  VZN č. 6/2004 čl. 



4  ods. 1 písm. e) konštatujem: Nie všetky predložené doklady o mimoriadnych 
výdavkoch týkajúcich nevyhnutného ošatenia a mimoriadnych liečebných nákladov 
zodpovedajú charakteru, ktorý je v zákone zadefinovaný /nevyhnutné, mimoriadne/. 
Predložené  /vo väčšine prípadov pokladničné bloky/ majú charakter bežných výdavkov.   
 
Na základe vyššie uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu:  
-  zadefinovať vo VZN  pojmy „mimoriadne liečebné náklady a nevyhnutné ošatenie“, 
- určiť kritériá, kategórie a výšku jednorazovej sociálnej dávky na jednu osobu, čím 

sa urýchli a zjednoduší spôsob prideľovania dávok,   
- Zvážiť spôsob preukazovania mimoriadnych výdavkov pri podávaní žiadosti, 
- Pri zapracovaní kritérií, kategórií a výšky jednorazovej dávky na osobu do VZN, 

zvážiť potrebu schvaľovania jednotlivých dávok stálou komisiou.  
 
Všetky rozhodnutia spĺňajú náležitosti  v zmysle zák. č. 71/1967 Zb.  
 
Kontrolovaný subjekt v súlade so zák. 502/2001 § 9 ods. 1, 2, 3 zákon vykonal predbežnú 
finančnú kontrolu zo zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia 
verejných prostriedkov čím overil súlad pripravovanej finančnej operácie so schváleným 
rozpočtom a internými predpismi.  
 
Kontrolovaný subjekt vedie účtovníctvo v zmysle zák. č. 431/2002 § 8 správne, úplne, 
preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.  
 
 
 
Záznam z vykonanej kontroly bol kontrolovanému subjektu odovzdaný dňa 05.03.2013. 
 
 
 
 
V Seredi: 05.03.2013      Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
 

 


