
Správa 
 
z následnej finančnej kontroly čerpania všetkých kapitálových finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta v roku 2013, zaradenie dokončených investičných akcií do majetku mesta, resp. zverenie 
majetku do správy za účelom zabezpečenia predmetu činnosti podľa zriaďovacej listiny resp. 
zakladateľskej listiny, zaúčtovanie rozostavaných, nedokončených investičných akcií.    
 
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2014, ktorý bol schválený 
uznesením MsZ bola vykonaná kontrola vyššie uvedeného zamerania.  
Kontrolovaný subjekt:   Mestský úrad Sereď, SMS s.r.o., Sereď, rozpočtové organizácie zriadené 
Mestom Sereď.  
 
Kontrolný orgán:   Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
 
Kontrolované obdobie: 2013 
 
kontrola vykonaná v čase od: 16.04.2014  
 
Cieľ kontroly:  
- hospodárne, účelné a efektívne nakladenie s verejnými finančnými prostriedkami  
- dodržiavanie platných právnych predpisov 
 
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 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Strategický dokument Mesta Sereď – PHSR 2004 – 2013.  
Metodické usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky 
k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 
Opatrenie MF SR  zo dňa 16.04.2003, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia 
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007,ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie 
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky 
 
V platnom obehu účtovných dokladov, ktorý nadobudol účinnosť v roku 2004 je uvedené:  
„Pri zaraďovaní  do užívania hmotného majetku charakteru budov a stavieb sa vyhotovuje 
protokol o zaradení hmotného majetku do používania. Vyhotovuje ho zamestnanec 
majetkového oddelenia zodpovedný za evidenciu majetku mesta v dvoch vyhotoveniach na 
základe žiadosti  o zaradenie vyhotovenej  investičným oddelením (nové budovy a stavby, 
modernizácie a rekonštrukcie, prístavby, nadstavby)  príp. majetkovým oddelením (pri 
ostatných prírastkoch majetku) do 10 dní od kolaudácie, vkladu  do katastra nehnuteľností, 



príp. od ukončenia stavebných prác, ktoré nepodliehajú kolaudačnému konaniu“.  
Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti musí byť:  
fotokópie kolaudačného rozhodnutia a zodpovedajúcich  faktúr, fotokópia kúpnej zmluvy, 
uvedenie celkovej hodnoty zaraďovaného majetku v nasledovnej štruktúre: 
cena projektovej dokumentácie, hodnota prípravných prác, realizačné práce a ostatné súvisiace 
výdavky, dátum vystavenia, podpisy osôb, ktoré žiadosť vystavili príp. schválili.  
 
Stavebný zákon v prípade stavby v § 76 ustanovuje, že dokončenú stavbu, prípadne jej časť 
spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo 
udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na 
základe kolaudačného rozhodnutia. To znamená, že stavba sa môže uviesť do užívania 
a zaúčtovať na účet 021 – Stavby až po kolaudácii.   
        
V roku 2013 predstavoval úhrn čerpaných kapitálových výdavkov 1 406 228 € nasledovne. 

- Kapitálové výdavky - investičné akcie, ktoré zabezpečovali zamestnanci MsÚ /výber 
investora, uzatvorenie  zmluvy resp., vypísanie objednávky fakturácie, zaradenie do 
majetku mesta atď/  boli  celkom v hodnote 789 479 €.  

 
- Kapitálový transfer účelovo určený vo výške 425 000 € bol poskytnutý SMS s.r.o Sereď na 

financovanie rozpočtovaných investičných akcií /umelý trávnik, vstupné dvere do Kina 
Nova/. Tieto investičné akcie v plnej miere zabezpečovala SMS s.r.o. Sereď.  

 
- Kapitálové výdavky vo výške 191 749 €, ktoré boli účelovo určené  boli poskytnuté 

rozpočtovým organizáciám Domu kultúry, MŠ Komenského ul. ZUŠ J. F. Kvetoňa 
 
Vzhľadom na skutočnosť, že finančné prostriedky boli čerpané aj v iných subjektoch, bol 
výkon kontroly rozšírený na rozpočtové organizácie zriadené mestom a SMS s.r.o založenú 
mestom.  
 
Vykonanou kontrolou bolo zistené nasledovné: 
Kapitálové výdavky vo výške 789 479 € predstavujú:  
1. - pol. 01.1.1.6. výdavky verejnej správy  
Zemné práce, vývoz zeminy, navezenie drte - 1 188 € 
Práce boli vykonané na základe objednávky, ktorá bola zverejnená v súlade so zákonom. Čiastka 
1 188 € je zaúčtovaná na položke 042 nedokončené investície. Zaradená bude do majetku mesta 
po ukončení investičnej akcie „Rozšírenie chodníka Komenského, Jesenského ul.“ V súlade 
s plánom investičných akcií bude vykonaná v roku 2014.  
 
Rekonštrukcia a havarijná oprava strešnej izolácie na objekte DK 7 896 € 
Stavebné práce boli vykonané na základe objednávky zo dňa 24.09.2013. Objednávka bola 
zverejnená v súlade s platnou právnou úpravou dňa 25.09.2013. Stavebné práce boli pre 
kontrolovaný subjekt vykonané a dodané dňa 30.09.2013. K zaradenie do evidencie majetku 
mesta prišlo dňa 29.11.2013.  
Kontrolné zistenie:  
Pri zaradení do evidencie majetku mesta prišlo k porušeniu obehu účtovných dokladov.  



 
Rekonštrukcia verejných WC – 5 515 € 
 Výber dodávateľa stavebných prác bol uskutočnený na základe prieskumu trhu v zmysle 
vnútornej smernice MsÚ. Objednávka bola zverejnená v súlade s platnou právnou úpravou 
zákona č. 211/2000 Z.z.  V zmysle objednávky mali byť práce vykonané a dodané 17.05.2013.  
Technické zhodnotenie majetku bolo vykonané zaradením do evidencie majetku mesta dňa 
29.11.2013. Majetok mesta bol zverený do správy rozpočtovej organizácii Domu Kultúry v zmysle 
uznesenia č. 22/2014. 
Kontrolné zistenie:  
K zaradeniu do evidencie majetku neprišlo v súlade s obehom účtovných dokladov.  
 
2. Chodník Vinárska ul. + projektová dokumentácia /PD/ - 60 711,47 €  - pol. 
04.5.1. Cestná doprava 
Kontrolovaný subjekt  na uskutočnenie prác uzatvoril  dňa 14.08.2012 Zmluvu o dielo so 
zhotoviteľom, ktorý bol víťazom verejného obstarávania na dodanie stavebných prác.   
Objednávateľ – Mesto Sereď na obstaranie tejto, zmluvy použil podprahový postup verejného 
obstarávania podľa § 99 a nasl. Zákona č. 25/2006 Z.z.  
Zmluva o dielo bola v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. zverejnená dňa 14.08.2012.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Zhotovené dielo bolo skolaudované a zaradené do 
majetku mesta v hodnote  60 711,47 €  v súlade so zákonom o účtovníctve ako aj obehom 
účtovných dokladov.   
 
3.  
Kontrolovaný subjekt na uskutočnenie  nižšie uvedených prác uzatvoril  dňa 30.04.2013 Zmluvu 
o dielo č. 151/2013 so zhotoviteľom, ktorý bol víťazom verejného obstarávania na dodanie 
stavebných prác.    
Objednávateľ – Mesto Sereď na obstaranie tejto, zmluvy použil podprahový postup verejného 
obstarávania podľa § 99 a nasl. Zákona č. 25/2006 Z.z.  
Zmluva o dielo bola zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. 
Turistická cyklotrasa pod cestným mostom + PD - 19 939,98 € pol. 04.5.1. Cestná 
doprava 
Práce boli ukončené dňa 14.10.2013, dielo bolo odovzdané dňa 15.10.2013. Dátum ukončenia 
prác v súlade so zmluvou o dielo bol 30.09.2013.  
Ukončené dielo – stavba bola do majetku mesta zaradená „cesty, chodníky“ dňa 19.11.2013 
v hodnote 19 939,98 €.  
Kontrolné zistenie:  

- Kontrolovaný subjekt začal s výstavbou Turistickej cyklotrasy pod cestným mostom bez 
právoplatného stavebného rozhodnutia. Stavebné rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť 
v čase začatia výkonu kontroly ani v čase ukončenia výkonu kontroly.  

- Kontrolovaný subjekt dal do užívanie a zaradil stavbu do majetku skôr ako bola 
skolaudovaná  /stavba bola zaradená do majetku mesta na základe protokolu o prevzatí 
stavby/, čím prišlo k porušeniu stavebného zákona, zákona o účtovníctve, obehu 
účtovných dokladov.   

 
 



MK Lúčna rekonštrukcia a modernizácia + PD - 35 280,33 €  - pol. 04.5.1. Cestná 
doprava 
Práce boli ukončené dňa 14.10.2013, dielo bolo odovzdané dňa 15.10.2013. Dátum ukončenia 
prác v súlade so zmluvou o dielo bol 30.08.2013.  
Ukončené dielo – stavba bola do majetku mesta zaradená „cesty, chodníky“ dňa 06.11.2013 
v súlade s platnou právnou úpravou celkom v hodnote 35 280,33 €.   
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt zaradil do majetku mesta stavbu v rozpore s obehom účtovných dokladov. 
 
Prístupová komunikácia ku kaštieľu a amfiteátru + PD - 36 958,44  €  
pol. 04.5.1. Cestná doprava 
Práce boli ukončené dňa 09.08.2013, dielo bolo odovzdané dňa 09.08.2013. Ukončené dielo – 
stavba bola do majetku mesta zaradená dňa 18.11.2013 celkom v hodnote 36 958,44 €.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt zaradil do majetku mesta stavbu v rozpore s obehom účtovných dokladov.  
Spevnená plocha pod Pergolou v Zámockom parku 2127,12 €  pol. 04.5.1. Cestná 
doprava 
Práce boli ukončené a odovzdané dňa 15.07.2013. Dátum ukončenia prác v súlade so zmluvou 
o dielo bol 15.06.2013.  
Dielo bolo do majetku mesta zaradené dňa 15.07.2013 
 
4. Rekonštrukcia autobusovej čakárne 11 862 - €  pol. 04.5.1. Cestná doprava 
Mesto Sereď ako kontrolovaný subjekt na uskutočnenie  uvedených prác uzatvorilo  dňa 
28.01.2013 Zmluvu o spolupráci a o Barterovom plnení s I.D.C. Holding, akciovou spoločnosťou.  
Zmluva bola zverejnená v súlade s platnou právnou úpravou dňa 05.02.2013.  
Rekonštrukcia čakárne podľa zmluvy mala byť vykonaná do 31.03.2013. Mesto Sereď prevzalo 
zrekonštruovanú čakáreň dňa 31.03.2013. Do majetku mesta bola zaradená 29.11.2013.  
Kontrolné zistenie  
Zaradenie majetku nebolo vykonané v súlade s obehom účtovných dokladov.  
 
5. Detské ihrisko v Zámockom parku Sereď,  Pergola so sedením v Zámockom 
Parku 
Mesto Sereď na uskutočnenie  nižšie uvedených prác uzatvorilo  dňa 12.04.2013 Zmluvu o dielo 
č. 169/2013 so zhotoviteľom, ktorý bol víťazom verejného obstarávania na dodanie stavebných 
prác – Miroslav Žikavský, Nové Zámky.  
Objednávateľ – Mesto Sereď na obstaranie tejto, zmluvy použil podprahový postup verejného 
obstarávania podľa § 99 a nasl. Zákona č. 25/2006 Z.z.  
Zmluva o dielo bola zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. 
Detské ihrisko v Zámockom parku Sereď- 20 739,83 € -  pol. 06.2.0 rozvoj obcí 

Práce boli ukončené a odovzdané v súlade so zmluvou o dielo dňa 17.05.2013. 
Odovzdané dielo bolo zaradené do majetku mesta ako Ihrisko detské v areáli kaštieľa dňa 
19.07.2013.  
Pergola so sedením v Zámockom Parku – 2 440 €   pol. 06.2.0 rozvoj obcí 

Práce boli ukončené a odovzdané v súlade so zmluvou o dielo dňa 17.05.2013. 
Odovzdané dielo bolo zaradené do majetku mesta ako Pergola so sedením v areáli kaštieľa  dňa 



15.07.2013.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolné zistenie:  
Zaradenie majetku nebolo vykonané v súlade s obehom účtovných dokladov.  
 
6. Ekologický a náučný chodník v Zámockom parku + PD – 7 008,02 €  pol. 06.2.0 
rozvoj obcí 
Mesto Sereď na uskutočnenie  uvedených prác uzatvorilo  dňa 25.09.2013 Zmluvu o dielo č. 
591/2013 so zhotoviteľom, ktorý bol víťazom verejného obstarávania na dodanie stavebných prác 
– Ing. Ľubomír Sedlaček, Šintava. Uzatvorená zmluva bola zverejnená v zmysle zákona č. 
211/2000 Z.z. Práce boli ukončené a dielo odovzdané v súlade so zmluvou o dielo dňa 
21.10.2013. Predmet zmluvy bol zaradený do majetku mesta dňa 28.11.2013 na základe žiadosti 
o zaradenie zo dňa 25.11.2013. 
Kontrolné zistenie:   
Zaradenie majetku nebolo vykonané v súlade s obehom účtovných dokladov.  
 
7. Verejné osvetlenie Dolnomajerská/Legionárska,  Železničná ul./A.Hlinku, 
Rozvádzač VO Družstevná, Fándlyho – 15 936 €.  pol. 06.4.0. verejné osvetlenie 
Práce boli vykonané na základe objednávky č. 195/2013 zo dňa 28.05.2013, dátum dodania prác 
bol dohodnutý do 31.08.2013. Výber dodávateľa prác bol urobený na základe prieskumu trhu. 
Objednávka bola zverejnená dňa 29.05.2013.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Práce boli ukončené v dohodnutom termíne. 
Zaradenie do majetku mesta bolo vykonané 05.09.2013 – v súlade s termínom uvedeným 
v obehu účtovných dokladov.  
 
8. Podlaha v kazemate bastióna Kaštieľa v Seredi – 9 876 €  pol.08.2.0.7 pamiatková 
starostlivosť 
Práce boli vykonané na základe objednávky č. 237/2013 zo dňa 25.06.2013, dátum dodania prác 
bol dohodnutý do 30.08.2013. Výber dodávateľa prác bol urobený na základe prieskumu trhu. 
Objednávka bola zverejnená dňa 26.06.2013. Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Práce 
boli ukončené v dohodnutom termíne do 30.08.2013. Zaradenie do majetku mesta bolo vykonané 
21.08.2013 – v súlade s termínom uvedeným v obehu účtovných dokladov.  
 
9. Drevené schodisko a rampa v bastióne kaštieľa – 5 124 € pol.08.2.0.7 pamiatková 
starostlivosť 
Práce boli vykonané na základe objednávky č. 238/2013 zo dňa 25.06.2013, dátum dodania prác 
bol dohodnutý do 30.08.2013. Výber dodávateľa prác bol urobený na základe prieskumu trhu. 
Objednávka bola zverejnená dňa 26.06.2013. Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolné zistenie: 
Z objektívnych dôvodov neboli práce ukončené v dohodnutom termíne do 30.08.2013. Práce 
súvisiace s výrobou schodiska, bolo treba zosúladiť  s archeologickým výskumom /výkopové 
práce/, v časti kaštieľa. Zaradenie do majetku mesta bolo vykonané 12.12.2013. 
 
10. Prístavba a prestavba MŠ Podzámska Sereď + PD – 31 540 €, pol. 09 
Vzdelávanie  
Mesto Sereď na uskutočnenie  nižšie uvedených prác uzatvorilo  dňa 17.06.2013 Zmluvu o dielo 



č. 263/2013 so zhotoviteľom, ktorý bol víťazom verejného obstarávania na dodanie stavebných 
prác. Objednávateľ – Mesto Sereď na obstaranie tejto, zmluvy použil podprahový postup 
verejného obstarávania podľa § 99 a nasl. Zákona č. 25/2006 Z.z.  
Zmluva o dielo bola zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. dňa 18.06.2013.  
Práce boli ukončené a dielo odovzdané v súlade so zmluvou o dielo. Stavba bola zaradená do 
majetku mesta dňa 16.10.2013. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 
17.10.2013. 
Kontrolné zistenie 
Zaradenie majetku nebolo vykonané v súlade s obehom účtovných dokladov.  
 
11. Stavebné úpravy sociálnych zariadení ZŠ Fándlyho + PD – 90 829,92 €. pol. 
09 Vzdelávanie  

Kontrolovaný subjekt  na uskutočnenie prác uzatvoril dňa 26.06.2013 Zmluvu o dielo č. 
277/2013 so zhotoviteľom, ktorý bol víťazom verejného obstarávania na dodanie stavebných 
prác. Objednávateľ – Mesto Sereď na obstaranie tejto, zmluvy použil podprahový postup 
verejného obstarávania podľa § 99 a nasl. Zákona č. 25/2006 Z.z.  
Zmluva o dielo bola zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. dňa 27.06.2013.  
V zmysle zmluvy o dielo mali byť stavebné práce ukončené do 31.08.2013. 
Dňa 06.09.2013 bol podpísaný protokol o odovzdaní a prevzatí stavby, v ktorom sa uvádza, že 
práce budú ukončené do 13.09.2013.  
Vykonávané stavebné práce na základe zmluvy o dielo nepodliehali kolaudačnému rozhodnutiu, 
preto v zmysle obehu účtovných dokladov malo  byť technické zhodnotenie zaradené do majetku 
mesta do 10 dní od ukončenia stavebných prác. Predmet zmluvy bol do majetku mesta zaradený 
dňa 21.10.2013.  Dňa 29.11.2013 bola zverejnená v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Zmluva – 
Protokol o zverení  vyššie uvedeného majetku mesta do správy ZŠ J.Fándlyho za účelom 
zabezpečenia predmetu činnosti podľa zriaďovacej listiny.  
Kontrolné zistenie:  
Zaradenie majetku nebolo vykonané v súlade s obehom účtovných dokladov.  
 
12. Vykurovanie Telocvične pri ZŠ J.A.Komenského v Seredi + PD – 31 445 €. 
pol. 09 Vzdelávanie  
Kontrolovaný subjekt  na uskutočnenie prác uzatvoril dňa 26.07.2013 Zmluvu o dielo č. 462/2013 
so zhotoviteľom, ktorý bol víťazom verejného obstarávania na dodanie stavebných prác. 
Objednávateľ – Mesto Sereď na obstaranie tejto, zmluvy použil podprahový postup verejného 
obstarávania podľa § 99 a nasl. Zákona č. 25/2006 Z.z.  
Zmluva o dielo bola zverejnená v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. dňa 30.07.2013. V zmysle 
zmluvy mali byť stavebné práce ukončené v lehote do jedného mesiaca od zadania zákazky. 
Zákazka bola zhotoviteľovi zadaná dňom podpísania zmluvy.  
Stavba bola zaradená do majetku mesta dňa 21.10.2013 na základe žiadosti zo dňa 16.10.2013. 
Kontrolné zistenie:  
Zaradenie majetku nebolo vykonané v súlade s obehom účtovných dokladov.  
Majetok bol následne od 01.12.2013 zverený do Správy Protokolom o zverení majetku mesta 
za účelom zabezpečenia predmetu činnosti podľa zriaďovacej listiny ZŠ J.A.Komenského. 
Protokol o zverení majetku bol zverejnený dňa 30.11.2013.  
 
13. Výstavba nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici – obytný súbor II. – 



196 052 € -  pol. 06.6.0 bývanie a občianska vybavenosť 
Z rozpočtu mesta bolo čerpaných za revidované obdobie 11 483 €. Finančné prostriedky 

sú zaúčtované na účte 042.1.53 nedokončené investície.  
Zo ŠFRB sa vyčerpali finančné prostriedky vo výške 184 596 €.  Finančné prostriedky sú 
zaúčtované na účte 042.1.53 nedokončené investície.  
Do majetku mesta budú vynaložené finančné prostriedky zaradené ako technické zhodnotenie 
po kolaudácii stavby.  
 
14. Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií vrátane odvodnenia 
MK – 75 370,25  €  pol. 04.5.1. Cestná doprava.  
 Na základe predložených dokladov ku kontrole konštatujem: Za vyššie uvedené finančné 
prostriedky boli zrekonštruované ulice: Dionýza Štúra, Čepeňská, rekonštrukcia a modernizácia 
chodníka v Zámockom parku, Novomestská ulica, Spádová ulica, Cukrovarská ulica, 
Priemyselná ulica, Rekonštrukcia chodníka na ulici D.Štúra pri OSBD Sereď, Autobusová 
čakáreň – Trnavská ulica.  
Po ukončení investičných akcií bolo v súlade s obehom účtovných dokladov technické 
zhodnotenie zaradené do majetku mesta. 
 
15. MŠ Dionýza Štúra a jej elokovaných pracovísk - 27 914 €  v tom: pol. 09 
Vzdelávanie   

Nižšie uvedené práce boli objednané u spoločnosti SMS s.r.o Sereď,   vykonané  
a odovzdané boli nasledovne:  
Rekonštrukcia osvetlenia  
Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia MŠ D. Štúra elokované pracovisko na Pažitnej ulici dňa 
06.09.2013. Zaradenie do majetku mesta bolo vykonané 16.10.2013.  
Modernizácia a rekonštrukcia osvetlenia MŠ D.Štúra – elokované pracoviská na Fándlyho ul., 
a Pažitnej ulici odovzdané dňa 13.08.2013. Zaradenie do majetku mesta bolo vykonané 
16.10.2013.  
Modernizácia a rekonštrukcia osvetlenia miestnosti na MŠ D.Štúra – a jej elokovaného 
pracoviska na Cukrovarskej ul. odovzdané dňa 06.09.2013. Zaradenie do majetku mesta bolo 
vykonané 16.10.2013.  
Rekonštrukcia  a montáž stropov MŠ Dionýza Štúra – elokované pracovisko Cukrovarská ul.    
Vyššie uvedené práce boli objednané u spoločnosti SMS s.r.o, Sereď. Práce boli ukončené 
a odovzdané 15.08.2013, zaradené do majetku mesta 16.10.2013. 
Všetok majetok uvedený pod bodom 15 tejto kontroly  bol následne od 01.12.2013 zverený  
v súlade s uznesením MsZ č. 241/2013 do Správy Protokolom o zverení majetku mesta za účelom 
zabezpečenia predmetu činnosti podľa zriaďovacej listiny MŠ Dionýza Štúra. Protokol o zverení 
majetku bol zverejnený dňa 30.11.2013.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt nezaradil stavby do majetku mesta v súlade s obehom účtovných dokladov / 
do 10 dní od ukončenia stavebných prác, ktoré nepodliehajú kolaudácii/.   
 
16. Rekonštrukcia podláh odborných učební na ZŠ J. Fándlyho. – 4005 €  pol. 09 
Vzdelávanie   
 Stavebné práce boli vykonané na základe objednávky zo dňa 19.12.2013, ukončenie prác 
bolo dňa 27.12.2013. Objednávka je zverejnená v zmysle platnej právnej úpravy zákona č. 



211/2001 Z.z. Uhradená faktúra je zaúčtovaná na účte nedokončené investície 042 11 18.  
Kontrolné zistenie:  
Stavebné práce prebiehajú počas roku 2014 po ich ukončení bude celá stavba zaradená do 
majetku mesta ako technické zhodnotenie. 
 
17. Interaktívne tabule pre MŠ Komenského, Dionýta Štúra 17 550 €. 

Kontrolovaný subjekt  na  dodávku tovaru uzatvoril dňa 18.03.2013 Kúpnu zmluvu  č. 
126/2013 s predávajúcim, ktorý sa stal víťazom  verejného obstarávania –podprahovej zákazky 
podľa § 99 a nasl. Zákona č. 25/2006 Z.z.. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Tovar bol dodaný dňa 10.04.2013, zaradený do majetku mesta 31.05.2013. Majetok – 
interaktívne tabule sa zverili do správy rozpočtovým organizáciám MŠ Komenského a MŠ 
Dionýza Štúra na základe protokolu od 01.12.2013, ktorý bol zverejnený dňa 30.11.2013. 
.   
18. Traktor TORO DH 210 – 2 628,30 €  
Traktor bol zakúpený na základe prieskumu trhu 29.01.2013. Dňa 29.01.2013 bol zaradený do 
majetku mesta v súlade s obehom účtovných dokladov. 
 
 
19. Územno-plánovacia dokumentácia, prípravná a projektová dokumentácia – 
65 492 €. 
V roku 2013 bola vyhotovená: 
etapa Koncept  ÚPN-M Sereď celkom vo výške 22 023 €. Vynaložené finančné prostriedky budú 
zaradené do majetku po schválení celého územného plánu. Finančné prostriedky sú zaúčtované 
na položke 042 Nedokončené investície.  
 
Prípravná a projektová dokumentácia celkom v hodnote 43 469 €. Projektové dokumentácie vo 
výške 9 955 € boli zaradené s vyššie uvedenými investíciami v bodoch 2-12 tejto Správy 
o kontrole.  
 
Do majetku mesta boli k 31.12.2013 zaradené aj  projektové dokumentácie ako nehmotný 
majetok podľa príslušných účtovných položiek:  
Digitálna ortofotomapa územia mesta vo výške 1 782 €. 
Dokument starostlivosti o dreviny vo výške 5 163,17 € 
 
Na položke 042 nedokončené investície sú  v čase vykonania kontroly zaúčtované projekty 
v celkom v hodnote 26 569 € , ktoré boli vypracované počas revidovaného obdobia:  
 
Dopracovanie riešenia bezbariérového bytu pri stavbe OS Dolnomajerská - 10 930,33 €. 
Dopracovanie rozpočtu stavby OS Dolnomajerská - 10 583,99 €.  
Oba vyššie uvedené projekty budú do majetku mesta zaradené ako technické zhodnotenie po 
kolaudácii stavby.   
 
PD MŠ Cukorvarská vykurovanie – elektroinštalácia 504 € 
PD Realizácie výmena kotla MŠ Cukrovarská 696 € 
 Oba projekty budú zaradené do majetku mesta po ukončení  celej investičnej akcie, ktorá bude 



ukončená v roku 2014. 
 
Realizačná a statická PD pre oporný múr na štadióne 240 € 
Zamerania pre PD Stavebné úpravy ihriska 720 € 
Realizačný projekt Stavebné úpravy ihriska 2 040 € 
K vyššie uvedeným projektom zaúčtovaným na účte 042 nedokončené investície uvádzam 
nasledovné:  
Kontrolné zistenie:  
Investorom týchto stavebných prác je SMS spol. s.r.o, nie mesto Sereď, preto si ich nebude môcť 
zaradiť do svojho majetku. Pre kontrolovaný subjekt Mesto Sereď sa tieto projekty stali 
nepoužiteľným a prebytočným majetkom.  
Nie je dôvod finančné prostriedky evidovať na účte nedokončené investície.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu postupovať v súlade s § 17 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Sereď. 
 
PD Zameranie hospodárskej budovy v záhradníctve pri zámockom parku 290 € 
Riešenie protipožiarnej bezpečnosti hospodárskej budovy v záhradníctve 120 € 
Projektové dokumentácie budú do majetku mesta zaradené po ukončení plánovanej investičnej 
akcii pozrieť v uznesení MsZ – schválený zámer.  
 
Projekt umenie bez hraníc 360 €  
Čerpanie finančných prostriedkov je zaúčtované na účte 042 nedokončené investície.  Projektová 
dokumentácia je vypracovaná na obnovu a rekonštrukciu amfiteátra v Seredi. Projekt je v čase 
výkonu  kontroly na schvaľovacom procese  na MVaRR. Po ukončení investičnej akcii budú 
finančné prostriedky vynaložené na PD súčasťou technického zhodnotenia majetku mesta Sereď.  
 
PD riešenie protipožiarnej ochrany  MK Vonkajší rad – parkovisko 84 €  
Čerpanie finančných prostriedkov je zaúčtované na účte 042 nedokončené investície. Projektová 
dokumentácia bola vypracovaná na základe požiadavky občanov o vybudovanie parkovacích 
miest. Po vypracovaní PD prišla zo strany občanov petícia, ktorou bol vyjadrený nesúhlas 
s budovaním parkovacích miest.  
PD je vypracovaná k investičnej akcii parkovisko, ak sa v budúcnosti bude realizovať súčasťou 
zhodnotenia majetku mesta /parkovisko/  bude aj PD. 
 
Všetky projektové dokumentácie boli vypracované na základe objednávok. Objednávky na ich 
vypracovanie ako aj faktúry sú v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. zverejnené na web. stránke 
mesta Sereď. Projektové a prípravné dokumentácie kontrolovaný subjekt objednával v súlade so 
schváleným plánom investičných akcií, a v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2013-2015.  
 
20. Softvéry + výpočtová technika 14 820,04€ -   pol. 01.1,1,6 výdavky verejnej správy 
V kontrolovanom období boli zakúpené:  

- Bezpečnostný SW + Výpočtová technika  8270,04 € boli zakúpené na základe objednávky, 
ktorá bola zverejnená dňa 27.06.2013 v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 
211/2000Z.z. Faktúra bola uhradená dňa 26.07.2013 a zverejnená dňa 27.07.2013. 
K zaradeniu do majetku mesta prišlo dňa 30.11.2013.  

Kontrolné zistenie: 



K zaradeniu do majetku mesta neprišlo v súlade s obehom účtovných dokladov. 
 

- Nový Oracle server pre ISS  na základe požiadaviek firmy Cora Geo – 3600 €, bol 
zakúpený na základe objednávky, ktorá bola zverejnená 11.12.2013.  

Tovar bol dodaný v mesiaci apríl 2014 a následne zaradený do majetku mesta v súlade 
s obehom účtovných dokladov. 
 

- Licencie KERBER  45 ks – 2 950 €. Zakúpené na základe objednávky zverejnenej dňa 
25.01.2013. Faktúra bola uhradená dňa 28.02.2013.  

Do majetku mesta boli licencie zaradené dňa 28.02.2013 v súlade s obehom účtovných 
dokladov.   
K vyššie uvedeným softvérom a licenciám, konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt pri výbere dodávateľa postupoval v súlade so  zákonom o verejnom 
obstarávaní.  
 
 
21. Kapitálový grant poskytnutý Slovenskou Sporiteľnou Bratislava 1600 € - pol. 
08.1.0.rekreačné a športové služby.  
Grant bol poskytnutý na zakúpenie svetelnej tabule do športovej haly Sokolovňa. Svetelná tabuľa 
bola do majetku mesta zaradená dňa 20.05.2013.  Dňa 20.05.2013 bola uzatvorená Zmluva 
o výpožičke, ktorou dal kontrolovaný subjekt svetelnú tabuľu do užívania SMS s.r.o. Sereď.  
Kontrolovaný subjekt postupoval v súlade s platnou právnou úpravou. 
 
22. Nákup dodanie a rekonštrukcia kamerového systému 7 448,50 € – pol.03.1.0. 
Kontrolovaný subjekt na dodanie tovaru -  kamerového systému postupoval v súlade so zákonom 
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní – zákazka s nízkou hodnotou. 

- rekonštrukcia kamerového systému - 1541,10 €.  
Objednávka s faktúrou sú zverejnené v zmysle platnej právnej úpravy. Kamerový systém bol 
podľa faktúry dodaný dňa 13.09.2013. Do majetku mesta bol zaradený dňa 30.11.2013 
Kontrolné zistenie:  
K zaradeniu do majetku mesta neprišlo v súlade s obehom účtovných dokladov. 
 

- Dodanie a montáž pevnej kamery na budove MsKS Nova, dodanie a montáž kamery 
v priestore umelého ihriska na štadióne ŠKF a ich pripojenie do existujúceho systému – 
2899 €. 

Objednávka s faktúrou sú zverejnené v zmysle platnej právnej úpravy.  Tovar bol dodaný a práce 
vykonané dňa 28.11.2013. Do majetku mesta bol zaradený dňa 30.11.2013 
Majetok bol zaradený do účtovnej evidencie na účet 02 stavby v súlade s obehom účtovných 
dokladov. 
 

- rekonštrukcia kamerového systému – 2 832 € . 
Objednávka s faktúrou sú zverejnené v zmysle platnej právnej úpravy. Kamerový systém bol 
podľa faktúry dodaný dňa 12.06.2013. Do majetku mesta bol zaradený dňa 30.11.2013 
Kontrolné zistenie:  
K zaradeniu do majetku mesta neprišlo v súlade s obehom účtovných dokladov. 
 



- Stožiar na kamerový systém  v areáli Kaštieľa - 176,40 € ako súčasť kamerového systému 
bol zaradený do majetku mesta dňa 10.06.2013.  

 
Kapitálový transfer účelovo určený vo výške 425 000 € bol 
poskytnutý SMS s.r.o Sereď  
Vybudovanie umelého trávnika 380 000 € 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Objednávateľ  SMS s.r.o. Sereď na obstaranie predmetu zmluvy  o dielo použil podlimitný postup 
verejného  obstarávania podľa § 91 a nasl. zákona NR SR č. 25/2006 Z .z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého 
víťazom sa stal zhotoviteľ. Zmluva bola zverejnená dňa  19.07.2013. Dielo malo byť ukončené a 
odovzdané do 19.10.2013.  

Ku dňu vykonania kontroly 14.05.2014 má spoločnosť SMS s.r.o. Sereď finančné 
prostriedky zaúčtované na účte 042 - obstaranie dlhodobého hmotného majetku resp. 
nedokončené investície.  
 Ku dňu ukončenia kontroly sú na webovej stránke spol. SMS s.r.o. Sereď zverejnené všetky 
faktúry týkajúce sa vybudovania umelého trávnika.  
Predmet zmluvy o dielo bude  do majetku spoločnosti zaradený po ukončení a prevzatí všetkých 
prác. 
 
Výmena okien a dverí  „Obchodné centrum NOVA“ 45 000  € 
Objednávateľ  SMS s.r.o. Sereď na obstaranie predmetu zmluvy  o dielo použil podlimitný postu 
verejného  obstarávania podľa § 91 a nasl. zákona NR SR č. 25/2006 Z .z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého 
víťazom sa stal zhotoviteľ. Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa 27.08.2013. V zmysle zmluvy 
o dielo  mali byť práce vykonané a dodané 10.11.2013.   
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Práce boli ukončené a odovzdané v zmysle zmluvy o dielo /v predstihu 1 mesiac/. Faktúra za 
vykonané dielo je zverejnená dňa 11.10.2013.   
Ukončené dielo bolo zaradené do majetku spoločnosti  SMS s.r.o. Sereď na účet 02 Stavby, 
budovy dňa 18.12.2013 

 
Kapitálové výdavky  transfery vo výške 191 749 €, ktoré boli 
účelovo určené  a poskytnuté rozpočtovým organizáciám 
Domu kultúry, MŠ Komenského ul. ZUŠ J. F. Kvetoňa 
Rekonštrukcia a modernizácia prístrojového vybavenia KINA NOVA 168 000 € - 
pol. 08.2.0.3 klubové a špeciálne kultúrne zariadenia.  
Objednávateľ  Dom Kultúry Sereď na obstaranie predmetu zmluvy  o dielo použil podlimitný 
postup verejného  obstarávania podľa § 91 a nasl. zákona NR SR č. 25/2006 Z .z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene  a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého 
víťazom sa stal zhotoviteľ. Zmluva bola podpísaná a zverejnená dňa  26.10.2012. Dielo malo byť 
ukončené a odovzdané do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy o dielo t.j. 26.12.2012. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Dielo bolo ukončené v termíne dohodnutom v zmluve o dielo. Faktúra bola vystavená dňa 



31.12.2012. Zaradenie do majetku DK ako hmotný majetok - stroje prístroje a zariadenia – do 
bolo vykonané dňa 14.02.2013.  
 
Vybudovanie parkoviska v areáli ZUŠ  s rekonštrukciou átria, oprava chodníka, 
posuvná brána - 13 000 € pol. č. 09 Kapitálové výdavky školských RO. 
 

Objednávateľ uzatvoril s víťazom prieskumu trhu na zákazku s nízkou hodnotou Zmluvu 
o dielo dňa 25.06.2013 na vykonanie diela - vybudovanie parkoviska v areáli ZUŠ  
s rekonštrukciou átria, oprava chodníka celkom v hodnote 11 413,39 €.. Údaje o objednávke 
a faktúre sú zverejnené na web. stránke ZUŠ v súlade s platnou právnou úpravou. Podľa zmluvy 
o dielo mali byť práce ukončené najneskôr do 21.07.2013. Ukončené dielo bolo zaradené do 
majetku ZUŠ ako stavba dňa 06.08.2013.  
 
 Na základe objednávky dal kontrolovaný subjekt vyhotoviť posuvnú bránu celkom 
v hodnote 1586,61 € . Údaje o objednávke a faktúre sú zverejnené v súlade s platnou právnou 
úpravou.  Do majetku ZUŠ bola posuvná brána zaradená ako drobná stavba dňa 31.10.2013. 
 
Rekonštrukcia kúpeľní na MŠ Komenského – elokované pracoviska Murgašova 
–  10 748,92 €   pol. č. 09 Kapitálové výdavky školských RO. 

Objednávateľ uzatvoril s víťazom prieskumu trhu na zákazku s nízkou hodnotou Zmluvu 
o dielo dňa 25.06.2013 na vykonanie diela – rekonštrukcia kúpeľní  v priestoroch elokovaného 
pracoviska na Murgašovej ul. celkom v hodnote  10 748,92  €.  V zmysle zmluvy malo byť dielo 
ukončené do 31.07.2013.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Dielo bolo ukončené a odovzdané v zmysle Zmluvy o dielo dňa 29.07.2013 a  zaradené do 
majetku MŠ Komenského bolo dňa 05.08.2013. 
 
Na záver:  
Napriek vyššie uvedeným kontrolným zisteniam, ktoré poukazujú na porušenie interných 
predpisov bez vplyvu na  rozpočet mesta konštatujem:  

- Hospodárne, účelné , účinné a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov.   
- Kontrolovaný subjekt má v rámci konsolidovanej účtovnej závierky majetok, ktorý bol 

predmetom kontroly zaúčtovaný v zmysle platnej právnej úpravy.  
- Kapitálové výdavky boli použité v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2013.  
- Finančné prostriedky vo výške 1 406 228 €, ktoré boli predmetom tejto kontroly sú 

riadne zaúčtované na príslušných účtoch, podľa výsledku ukončenia resp. neukončenia 
investičnej akcie vo všetkých kontrolovaných subjektoch.  

- Ukončené investičné akcie sú zaradené v majetku mesta, v majetku rozpočtových 
organizácií ako aj obchodnej spoločnosti. Neukončené investičné akcie sú účtované na 
účtoch, 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a účtoch 041 – obstaranie 
dlhodobého nehmotného majetku v zmysle Metodického usmernenia MF SR k č. 
MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii 
rozpočtovej klasifikácie. 

- Kontrolovaný subjekt vykonal predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 
502/2001 Z.z. pred každou úhradou faktúr.   

- Odporúčam kontrolovanému subjektu aktualizovať obeh účtovných dokladov.  



 
Zástupca kontrolovaného subjektu bol v potrebnom rozsahu oboznámený so Správou o výsledku 
kontroly dňa 16.05.2014.  K správe o výsledku kontroly,  kontrolovaný subjekt nepodal písomné 
vyjadrenie v určenom termíne, ktoré by malo formu námietok.  

Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na odstránenie príčin ich 
vzniku prijaté prednostom MsÚ tvoria prílohu č. 1 tejto kontroly.  
 
V Seredi: 16.05.2014      Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Príloha č. 1 

Opatrenia prednostu MsÚ na odstránenie zistených nedostatkov.  
Na základe  výsledkov následnej finančnej kontroly, ukončenej dňa 16.05.2014 zameranej na:  
- čerpanie kapitálových finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v roku 2013,  
- zaradenie dokončených investičných akcií do majetku mesta, resp. zverenie majetku do správy 
za účelom zabezpečenia predmetu činnosti podľa zriaďovacej listiny resp. zakladateľskej listiny, 
zaúčtovanie rozostavaných, nedokončených investičných akcií.    
 
Prijímam nasledovné opatrenia ku kontrolným zisteniam:  
 
1/ Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt začal s výstavbou Turistickej cyklotrasy pod cestným mostom bez právoplatného 
stavebného rozhodnutia. Stavebné rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť v čase začatia výkonu 
kontroly ani v čase ukončenia výkonu kontroly.  
Kontrolovaný subjekt dal do užívanie a zaradil stavbu do majetku skôr ako bola skolaudovaná  /stavba 
bola zaradená do majetku mesta na základe protokolu o prevzatí stavby/, čím prišlo k porušeniu 
stavebného zákona, zákona o účtovníctve, obehu účtovných dokladov 
Prijaté opatrenie: 
Dodržiavať  všeobecne záväzné právne predpisy /VZPP/ ako aj  upozorňovať na dodržiavanie 
VZPP v zmysle  
Termín: trvalý 
Zodpovední:  
Vedúci zamestnanci zodpovední za výkon svojej činnosti v kontrolovanej oblasti.  
 
2/ Kontrolné zistenie:  
Investorom týchto stavebných prác je SMS spol. s.r.o, nie mesto Sereď, preto si ich nebude môcť zaradiť 
do svojho majetku. Pre kontrolovaný subjekt Mesto Sereď sa tieto projekty stali nepoužiteľným 
a prebytočným majetkom. Nie je dôvod finančné prostriedky evidovať na účte nedokončené investície.  
Prijaté opatrenie:  
Z účtu nedokončené investície odúčtovať  finančné prostriedky vynaložené na projektové 
dokumentácie v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď.  
Realizačná a statická PD pre oporný múr na štadióne 240 € 
Zamerania pre PD Stavebné úpravy ihriska 720 € 
Realizačný projekt Stavebné úpravy ihriska 2 040 € 
Termín: do 15.06.2014 
Zodpovední:  
Ing.  Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta 
Ing. Eva Florišová, vedúca finančného oddelenia 
 
 



 
Na základe výsledkov kontroly ďalej ukladám:    

- všetkým  zamestnancom opakovane sa oboznámiť s Jednotným obehom účtovných 
dokladov v termíne do 15.06.2014  

- vedúcim oddelení  prehodnotiť doteraz platný obeh účtovných dokladov a predložiť 
prednostovi MsÚ  pripomienky resp. návrhy na jeho zmenu v termíne do 30.09.2014.  

 
Zodpovední: vedúci oddelení  
 
 

 
 

 
Dňa 27.05.2014     Ing. Tibor Krajčovič 
       Prednosta MsÚ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 


