
Hlavná kontrolórka mesta 
Správa z vykonanej kontroly 

 
  V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2013, 
schváleného Mestským zastupiteľstvom, bola vykonaná 

 
následná finančná kontrola  

hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami použitými na zabezpečenie  XIV. 
ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto podujatia.  

 
Kontrolovaný subjekt:     Mestský úrad , Dom kultúry 
Kontrolný orgán:             Hlavná kontrolórka mesta 
Kontrolované obdobie:    rok 2013 
 
Použité právne predpisy a interné  podklady ku kontrole. 
VZN č. 9/2013 ktorým sa mení ktorým sa mení Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď  
č. 1/2005 Trhový poriadok –o podmienkach predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhovom mieste príležitostný trh  Seredský hodový jarmok zo dňa 
01.03.2005 v znení  neskorších  dodatkov 
VZN č. 1/2005 – Trhový poriadok  o podmienkach predaja výrobkov  poskytovania služieb na 
trhovom mieste v platnom znení 
Zákon č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve 
Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite 
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Rekapitulácia nákladov a príjmov Domu kultúry  
 

Primátor mesta zvolal celkom 3 pracovné stretnutia , na ktorých boli rozdelené úlohy 
pri zabezpečovaní prípravy a  priebehu SHJ.  Za prípravu a priebeh SHJ zodpovedal: Mgr. 
František Čavojský, riaditeľ Domu Kultúry. 
 
Priebeh XIV. SHJ konaného v dňoch 21.06. - 23.06.2013  

XIV. ročníka SHJ sa podľa predložených podkladov ku kontrole zúčastnilo 121 
predajcov, ktorým bolo pridelených 183. V roku 2012 sa zúčastnilo SHJ 116 predajcov, 
ktorým bolo pridelených 173 predajných miest. Z uvedeného vyplýva, že v roku 2013 počet 
predajcov vzrástol o 5 a počet predajných miest o 10.  
 
Príjmy a výdavky z rozpočtu Mesta Sereď 
Vykonanou kontrolou bolo zistené: 
A/ Príjmy do rozpočtu Mesta Sereď:  
Rozpočet Mesta Sereď na rok 2013  predpokladal daňový príjem za užívanie verejného 
priestranstva počas SHJ  23 000 €, tento predpoklad vychádzal z dosiahnutých príjmov v roku 
2011 /22 967.- €/. V roku 2012 príjem zo SHJ do rozpočtu mesta predstavoval 18 560 € .    
 
Nájomné zmluvy,  povolenia k predaju počas konania SHJ 
Nájomné zmluvy na prenájom predajných miest vydával a podpisoval riaditeľ  Domu Kultúry 
na základe splnomocnenia primátora Mesta Sereď zo dňa 11.06.2013. Hotovosť za výber 
miestnej dane bola odovzdaná do pokladni MsÚ alebo priamou platbou na účet mesta. Výška 
nájomného za predajné plochy bola stanovená v zmysle VZN č. 1/2005 v platnom znení. 



Príjem z nájmu do rozpočtu Mesta Sereď počas konania predstavoval čiastku 22 967 €, čo 
prestavuje plnenie rozpočtu na 99,85%.   
Napriek skutočnosti, že rozpočet nebol naplnený na 100% pozitívne hodnotím skutočnosť,  že 
oproti roku 2012 bol príjem do rozpočtu mesta vyšší o 4 305 € a to pri porovnateľnom 
množstve predajcov a prenajatých predajných plôch. K zvýšeniu príjmov prišlo z dôvodu 
realizácii odporúčania z minulého roku /zvýšiť nájomné za predajné miesta pri vybraných 
sortimentoch predaja/.   
Nájomné za prenajatú plochu počas konania Seredského hodového jarmoku sa určuje podľa  
prílohy č. 1 VZN č. 9/2013 v platnom znení tohto nariadenia v nájomnej zmluve. 
 
Na základe vykonanej kontroly nájomných zmlúv konštatujem:  
Zmluvy obsahujú všetky podstatné náležitosti a v zmysle § 5a) zák. č. 211/2000 Z.z. sú ako 
povinne zverejňované zmluvy zverejnené na web. stránke mesta Sereď. 
 
Príjem z pokút:  
Za nedodržanie podmienok predaja v zmysle VZN č. 1/2005 uložila hliadka MsP predajcom 
v troch prípadoch blokovú pokutu celkom vo výške 25 €. 
 
Predbežná finančná kontrola v zmysle § 9 zák. č.  502/2001 Z. z. o Finančnej kontrole 
a vnútornom audite. 
Konštatujem, že pred uzatvorením nájomných zmlúv bola vykonaná predbežná finančná 
kontrola v zmysle ods. 1 písm. a) § 9 citovaného zákona. „Predbežnou finančnou kontrolou sa 
so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov 
overuje súlad pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom orgánu verejnej správy“ 
  
Vykonanou kontrolou účtovných dokladov, nebolo zistené pri výbere poplatkov porušenie 
ustanovení §§ 10,11 zákona č. 431/2002 Zb. o Účtovníctve.  
 
Na záver: Predkladám prehľad príjmov do rozpočtu mesta Sereď za obdobie 2009 – 2013.  
Príjmy do rozpočtu mesta Rozpočet v tis. € Skutočnosť v tis. € 
2009 13 277 18 909,20 
2010 14 940 20 145 
2011 20 100 21 968 
2012 21 900 18 560 
2013 23 000 22 967 
 
 

  
B/ Výdavky z rozpočtu Mesta Sereď 
V rozpočet mesta na rok 2013 v jeho  výdavkovej časti  na položke 08.6.0 sú schválené 
predpokladané finančné prostriedky vo výške 11.000 € /bežné výdavky na SHJ, vianočné trhy, 
čo oproti roku 2012 predstavuje zvýšenie výdavkov o 200.- €.  
Skutočné výdavky vynaložené na priebeh XIV. ročníka SHJ: 
Práce a služby:  
Vynútené náklady = práce zabezpečované odd. investičnej výstavby a odd. životného 
prostredia na základe zmlúv a objednávok: 
Spotreba el. energie celkom v hodnote 411,51 € - za tri odberné miesta. Jedno odberné miesto 
– na základe zmluvy o združenej dodávke elektriny so ZSE Energia, a.s..  
Ing. Himpán – nákup v hotovosti  42,29 € /spray na označenie predajných miest/ 
Práce k SHJ na základe objednávky  



TECOM Sereď, s.r.o. – komplexné technické a materiálne zabezpečenie SHJ 2013 celkom 
v hodnote 2 176,74 €       / 
SITA Slovensko a.s. - odvoz  dovoz kontajnerov, výmena plných kontajnerov za prázdne, zvoz 
komunálneho odpadu: 67,50   €   
Komplex – odpadová spoločnosť, s.r.o. Pusté Sady - Uloženie odpadu 61,73 €    
Ekotoalety s.r.o  - Prenájom ekotoaliet:  329,70 € 
Fabo Štefan – ELFA – kontrola rozvádzačov k SHJ – 180 € 
Správa majetku Sereď s.r.o. – zabezpečenie jarmoku – materiál, práca, pracovná pohotovosť 
elektrikára počas SHJ – 1471,79 € 
Práce, náklady dočasného charakteru, predstavujú:  
Dohody o vykonaní práce   
Dve dohody o vykonaní práce – protipožiarna, technická hliadka.  
Vo finančnom vyjadrení predstavujú dohody o vykonaní práce výdavky z rozpočtu mesta 
celkom 308,80  €. 
Prikázaná práca nadčas počas SHJ štyroch zamestnancov MsÚ, ktorí zabezpečovali technické 
zabezpečenie, čistenie verejného priestranstva, vo finančnom vyjadrení predstavuje výdavky 
vo výške 939,30 € .  
 
Ostatné náklady:   
Prenájom pozemku: 201  € 
Marián Majerník - Občerstvenie pre zamestnancov mesta, cigánska pečienka + kofola 
v r.2013 -  402,50 €  /2012 - 629,30 €   
Roman Matuška - Občerstvenie - minerálna voda –  462 € -  
 
Výdavky z rozpočtu Mesta Sereď v roku 2013  na SHJ v čase ukončenia kontroly – /došlé 
faktúry predstavovali celkom 7 054,86 €, čo v porovnaní s minulým rokom  /2012 - 7.721,92 
€/  predstavuje výdavky nižšie o 667,06 €. 
 
Na základe predložených dokladov ku kontrole vykonanej na  mestskom úrade konštatujem:  
Výdavky z rozpočtu mesta majú porovnateľnú resp. klesajúcu tendenciu s rokmi 2009 - 
2012. Najvyššie výdavky z rozpočtu Mesta boli vynaložené v roku 2010. Viď tabuľka -  
porovnanie výdavkov od roku 2009 - 2013. Z nižšie uvedenej tabuľky je zrejmé, že mesto 
vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie nevyhnutných a základných potrieb SHJ. 
 
Výdavky mesta Sereď/rok Rozpočet v tis € Skutočnosť v tis. € 
2009 6 915 13 551,53  /7389,71 / 
2010 8 900 10 236 
2011 10 800  7 721,92 
2012 10 800 9 268,48 
2013 11 000 /vrátane vian. trhov/ 7 054,86 
 

- Pozn. v roku 2009 – zakúpenie 3 ks elektrických rozvádzačov, kábel 220 bm celkom 
v hodnote 6161,82 €. Elektrické rozvádzače a káble sú zaradené do majetku mesta 
a v zmysle zákona o účtovníctve sa odpisujú. Ide o investíciu do majetku, ktorý bude 
dlhodobo slúžiť na zabezpečovanie SHJ ako aj zabezpečenie osvetlenia vianočných 
trhov.  

 
 

 



Výdavky z rozpočtu Domu kultúry – rozpočtovej organizácii Mesta Sereď na 
SHJ 2013 ako aj príjmy z tohto podujatia .  
 
A/ Mimorozpočtové príjmy Domu kultúry zo SHJ: 

- Z prenájmu sály na hodovú zábavu    150  € 
- šírenie reklamy       300  € 

Príjmy celkom:        450 €. 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy, boli finančné prostriedky zaslané na účet zriaďovateľa. Zriaďovateľ 
Domu Kultúry /Mesto Sereď/ následne poukázalo finančné prostriedky na výdavkový účet 
Domu Kultúry na úhradu výdavkov.   
 
Výdavky Domu kultúry na SHJ. 
Na položke 632007 rozpočtoval Dom kultúry na kultúrne podujatia a kultúrno-spoločenský 
život vo svojom rozpočte výdavky na rok 2013 celkom vo výške 56 400 €, z toho výdavky na 
SHJ 20 000 €.  
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov kontrolovaného subjektu konštatujem 
že  skutočné výdavky predstavovali:  
A/ Kultúrny program:      14 360    
B/ Práce a služby celkom v tom:     4 020,20  
C/ Reprezentačné výdavky:        188,79  
D/ Mzdové výdavky :                 1 363,33  
Výdavky celkom:       19 932, 32   
        
Finančné prostriedky schválené v rozpočte Domu kultúry a vyčlenené na kultúrne podujatia 
počas SHJ na rok 2013 boli čerpané na 99,66 %.  
Predkladám prehľad výdavkov, spracovaný kontrolovaným subjektom. Všetky doklady 
súvisiace s nižšie uvedenými výdavkami, boli predmetom následnej finančnej kontroly.  
 
Služby a tovary v € Spolu v € 

 Kultúrny program s p o l u :   14360,00 
  v tom honoráre:     
 Seredský Big Band 500,00   
 Kaliber 300,00   
 Martin Bies Flamnco Clan 610,00   
 Brasil Samba duo 300,00   
 Chinaski 4000,00   
 Hrnčarovanka DH 200,00   
 D.O.T.S. 150,00   
 Blues Mother in Law 200,00   
 Karpatské Horké 250,00   
 Iné Kafe 5000,00   
 Vespa 250,00   
 Mindstorm 150,00   
 Certainly 600,00   
 Seredský Dixieland 700,00   
 Laco Deczi Celula New York 900,00   
 



moderovanie Stanislava Janegová 250,00   
 Práce a služby  s p o l u :   4020,20 
 oprava banera SHJ - Foreko 43,20   
 plagáty  Pictus 300,00   
 technické zabezpečenie 60,00   
 ozvučenie SHJ (Dvoran Miroslav) 3048,00   
 montáž a demontáž tribúny 200,00   
 ubytovanie Chinaski 255,00   
 ubytovanie L.Deczi 114,00   
 Reprezentačné výdavky  s p o l u :   188,79 
 občerstvenie účinkujúcich 188,79   
 Mzdové výdaje + odvody do poisťovní spolu:   1363,33 
 vyplatenie nadčasov 1010,25   
 odvody za nadčasy 353,08   
 Výdaje hradené z rozpočtu DK S P O L U :   19932,32 
 Ostatné príjmy 350,00   
 Príjem za prenájom sály na SHJ zábavu 150,00   
 Jazyková škola - reklama 200,00   
       
       
 Príjmy DK spolu:   350,00 
  

Zároveň predkladám poslancom MsZ tabuľkový prehľad výdavkov za obdobie rokov 2009-
2013. 
 
Výdavky Domu Kultúry Rozpočet v tis. Skutočnosť v tis.  
2009 9 500 8 100 
2010 8 300 9 479,33 
2011 6 364 16 438,90 
2012 20 000 20 186,37 
2013 20 000 19 932,32 

 Z tabuliek preukazujúcich príjmy a výdavky vynakladané z rozpočtu mesta a rozpočtu Domu 
kultúry je zrejmé nasledovné:  
V roku 2009 a 2010 boli príjmy z nájmu za predajné miesta spolu cca 40 000 €. Výdavky  
v týchto rokoch na kultúrny program z rozpočtu Domu kultúry predstavovali spolu necelých 
19 000 €. Po odrátaní výdavkov, z rozpočtu mesta na zabezpečenie nevyhnutných 
a základných potrieb SHJ bol na základe výsledkov kontroly v tom čase konštatovaný zisk.  
Od roku 2011 sa položka na kultúrny program – z rozpočtu Domu kultúry zvýšila cca 
trojnásobne, pričom príjmy zostali približne na úrovni rokov 2009-2010 ako aj výdavky 
z rozpočtu mesta.  
Na základe vykonanej kontroly výdavkov Domu kultúry konštatujem:  

1. Kontrolovaný subjekt vyčerpal finančné prostriedky s príslušnej položky výdavkovej 
časti rozpočtu v súlade so schváleným rozpočtom.   

Kontrolné zistenie:  
2. Konštatujem porušenie § 5b ods. 1 písm. b) zák. č. 211/2000 Z.z.  

Kontrolovaný subjekt nezverejnil povinne zverejňované údaje o faktúre, ktorú má 
zaevidovanú pod číslom 379/2013. 



3. Kontrolovaný subjekt vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle § 9zák. č. 
502/2001 Z.z.    

 
 
Na záver:  
Príjmy kontrolovaných subjektov počas priebehu SHJ predstavujú /vrátane blokových pokút 
25 €, ktoré uložila počas priebehu SHJ MsP / celkom 23 442 €. 
Výdavky kontrolovaných subjektov počas prípravy a priebehu SHJ predstavujú 26 997,18 €.  
Rozdiel v príjmoch a výdavkoch predstavuje -3 555,18 € .  V roku 2012 bola vykázaná strata 
7 427.- €.  V prípade, že by nájomné za predajné miesta zostalo bezo zmeny, strata by aj tento 
rok predstavovala vyše 7 000 €.  

Na základe výsledkov kontroly odporúčam MsZ  z dôvodu hospodárneho 
a efektívneho nakladania s verejnými finančnými prostriedkami zvážiť pri schvaľovaní 
rozpočtu výdavky Domu kultúry na zabezpečenie kultúrneho programu počas SHJ.  

Na zabezpečenie celého kultúrneho programu bolo vynaložených celkom 14 360 € 
z toho dom kultúry uhradil trom hudobným telesám za ich hodinové vystúpenie 10 269 €.  

Dávam MsZ do pozornosti, že pre občanov mesta sa organizujú bezplatne kultúrne 
podujatia počas celého roku, na ktoré sa vynakladajú nemalé finančné prostriedky z rozpočtu 
Domu kultúry a mesta /kultúrne leto -  Bažant kinematograf,  vystúpenia hudobných telies – 
Seredské korzo, rôzne koncerty, ukončenie leta, október – mesiac úcty k starším, december – 
Vianočné trhy./  
 

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 
k predloženej správe hlavnej kontrolórke najneskôr do 27.08.2013 

Správa o výsledku kontroly bola dňa 22.08.2013 vypracovaná a prednostovi MsÚ, 
riaditeľovi DK riaditeľovi odovzdaná,  čo potvrdzujú svojim podpisom.  
Záznam z vykonanej kontroly bol kontrolovanému subjektu odovzdaný dňa 22.08.2013. 
Záverečné prerokovanie Správy o výsledkoch kontroly bolo 27.08.2013.  
 
 
Na základe Správy z vykonanej finančnej kontroly vyjadril riaditeľ domu kultúry ku 
kontrolnému zisteniu nasledovné stanovisko: 
  
Faktúra zaevidovaná pod číslom 379/2013 bola zverejnená po zistení nedostatku. 
 
 
 
V Seredi dňa 22.08.2013     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 


