
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

 

Správa  

 
z následnej finančnej kontroly vykonanej za účelom zistenia dodržiavania ustanovení 

zákona č. 131/2010  Z.z. o pohrebníctve, ako aj napĺňanie príjmovej položky č. 212 003 / 

príjmy z prenajatých budov, priestorov, objektov – v tom prenájom hrobových miest/ 

v rozpočte Mesta Sereď.  

 
Kontrola vyššie uvedeného zamerania bola vykonaná v súlade so zameraním kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014, schváleného Mestským zastupiteľstvom,  

Kontrolovaný subjekt:  
1.Mesto Sereď – Mestský úrad Sereď 

2.Prevádzkovateľ pohrebísk v kat. území Sereď a kat. území Horný Čepeň – Ján Sojka –

Memoria .  

Kontrolný orgán:      Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

Revidované  obdobie:  rok 2012 -2014 

Použité právne predpisy:  

Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 

Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  

VZN č. 3/2012 – Prevádzkový poriadok pohrebísk v mesta Sereď 

VZN č. 19/2012, ktorým sa mení VZN č. 3/2012 

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  

 

Kontrola bola vykonaná na základe všetkých dokladov, ktoré kontrolované subjekty 

predložili ku kontrole /Zmluvy, faktúry, plnenie rozpočtu podľa funkčnej, ekonomickej 

klasifikácie, prehľady o počte hrobových miest atď.../.  

I. Mandátna zmluva, Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď - neboli 

zistené žiadne nedostatky 

II. Nájomné zmluvy /nehnuteľné a hnuteľné veci/ 
Na základe vykonanej kontroly nájomnej zmluvy konštatujem: 

Rok 2012, 2013 

Kontrolné zistenie č. 1:  

porušenie čl. V ods. 4 nájomnej zmluvy.  

III. Nájomné zmluvy na hrobové miesta 
Prevádzkovateľ pohrebísk uzatvára nájomné zmluvy na základe splnomocnenia primátora 

mesta.  

Rok 2012 

Ku kontrole bolo prevádzkovateľom pohrebísk predložených za rok 2012 celkom 379 

nájomných zmlúv na prenájom hrobového miesta. Všetky predložené zmluvy sú v zmysle 

zákona uzatvorené na dobu neurčitú. Príjem z prenájmu hrobových miest  bol v roku 2012 

rozpočtovaný v návrhu rozpočtu sumou 5 500 €. Skutočný príjem predstavoval  do rozpočtu 

mesta k 31.12.2012 celkom 7669,16 € 

Kontrolné zistenie č. 1:  

Ani jedna zmluva nemá uvedenú cenu za prenájom hrobového miesta. Cena je 

podstatnou náležitosťou nájomnej zmluvy. Výška nájomného sa určuje pevnou sumou, resp. 



určí sa spôsob výpočtu nájmu. Zmluvy o nájme hrobového miesta odkazujú v čl. III. Nájomné, 

na cenník, ktorý je súčasťou VZN bez uvedenia jeho čísla.  

Účelom zákona č. 211/2000 Z.z. je kontrola hospodárenia s verejnými finančnými 

prostriedkami širokou verejnosťou. Uzatvorené nájomné zmluvy nemajú žiadnu vypovedaciu 

hodnotu o príjme verejných finančných prostriedkov do rozpočtu mesta.  

V prípade uzatvárania zmlúv spôsobom bez uvedenia výšky nájomného s odkazom na 

cenník, ktorý je súčasťou VZN má byť cenník neoddeliteľnou súčasťou každej uzatvorenej 

nájomnej zmluvy.  

Kontrolné zistenie č. 2:  

Porušenie § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.  

Kontrolné zistenie č. 3: 

Porušenie § 9 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. 

Rok 2013 

Ku kontrole bolo prevádzkovateľom pohrebísk predložených celkom 225 uzatvorených 

zmlúv o nájme hrobového miesta. Príjem z nájmu za hrobové miesta bol rozpočtovaný 

v návrhu rozpočtu pre rok 2013 sumou 5 500 €. Skutočný príjem za rok 2013 predstavoval 

celkom 6 135,13 €.  

Kontrolné zistenie č. 1 - totožné s kontrolným zistením nájomných zmlúv v roku 2012 

Kontrolné zistenie č. 2:  

porušenie  § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.  

Rok 2014 

 Prevádzkovateľ pohrebísk predložil ku kontrole 91 uzatvorených zmlúv o nájme 

hrobových miest. Príjem z nájmu za hrobové miesta ku dňu ukončenia kontroly predstavoval 

2229,75 €.  

Kontrolné zistenie č. 1:  

Kontrolné zistenie je totožné s kontrolným zistením č. 1  pri nájomných zmluvách v roku 2012 

a 2013.  

IV. Výber nájomného  
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk výber nájomného má prevádzkovateľ 

uskutočňovať na potvrdenky vydané mestom Sereď a poukazovať vybraté nájomné za hrobové 

miesta do pokladne Mestského úradu v Seredi mesačne, najneskôr do 15 dňa nasledujúceho 

mesiaca.  

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil všetky príjmové pokladničné doklady /výber 

nájomného/.  

Na základe vykonanej kontroly nebolo zistené žiadne porušenie platných predpisov.   
 

Na záver:  

Príjem do rozpočtu mesta súvisiaci s úhradou nájomného za prenájom nehnuteľných 

a hnuteľných vecí a úhradou nájomného za hrobové miesta, za kontrolované obdobie do 

ukončenia následnej finančnej kontroly  predstavoval celkom 17 280,36 €.  

Výdavky z rozpočtu mesta Sereď súvisiace s prevádzkovaním pohrebísk predstavujú za 

kontrolované obdobie spolu 8 892,35 €.   

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt mesto Sereď vynakladalo  finančné prostriedky z rozpočtu mesta 

hospodárne, účinne a efektívne v súlade so schváleným rozpočtom v príslušných rokoch, ktoré 

boli  predmetom tejto kontroly. 

 

 

V Seredi: 21.07.2014        Mgr. Zuzana Horváthová 

         Hlavná kontrolórka mesta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


