
Hlavná kontrolórka mesta 
Správa 

o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich príčin 
zistených pri vykonaných kontrolách v I. polroku 2014 /ďalej len kontrola plnenia prijatých 

opatrení/. 
 

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
podávam MsZ správu o vykonanej kontrole, ktorá bola vykonaná v súlade s plánom 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2014   
Kontrolný orgán:   Hlavná kontrolórka mesta 
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
 
Vykonané kontroly, pri ktorých bolo zistené porušenie VZPP:  
I.  
Následná finančná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami. 
Kontrolované obdobie:                      rok  2012, 2013,  od 22.01.2014 – 30.01.2014 
Kontrolovaný subjekt:                        Rozpočtová organizácia- ZUŠ J. F. Kvetoňa Sereď  
Správa o kontrole, ktorá bola predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 18.02.2014 
konštatovala:  
Kontrolné zistenie č. 1: 
Kontrolovaný subjekt nemá v čase výkonu kontroly zverejnené informácie uvedené pod bodmi a) – f). 
Konštatujem porušenie § 5 ods. 1 písm. a - f) zákona č. 2011/2000 Z. z. ako aj porušenie čl. 3 ods. 1 Smernice č. 
001/2012 o slobodnom prístupe k informáciám.   
Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení ku kontrolnému zisteniu č. 1 
konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt zverejnil na svojej webovej stránke informácie v zmysle §  ods. 1 písm. 
a - f v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.  
 
Kontrolné zistenie č. 2:  
Porušenie § 18 Výnosu MF SR č. 312/2010 a § 4 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií. 
Kontrolné zistenie č. 3:  
Porušenie § 5b ods. 1 písm. a) bod. 3 zák. č. 211/2000 Z. z. , Porušenie čl. 3 ods. 1 Smernice č. 001/2012 
o slobodnom prístupe k informáciám a § 18 Výnosu MF SR č. 312/2010 a § 4 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobode informácií /  
Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení ku kontrolnému zisteniu č.  2, č. 3 
konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt splnil prijaté  opatrenia na odstránenie nedostatkov citovaných 
v Správe o kontrole.  
Kontrolné zistenie č. 4:  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem: Zverejnením povinne zverejňovaných informácií spôsobom, že osoby 
so zmyslovým postihnutím v zmysle § 4 ods. 5 zákona majú k tejto informácii znemožnení prístup je porušenie §6 
ods.1 zákona /zabezpečenie hromadného prístupu k informáciám/, ako aj porušenie § 18 Výnosu MF SR č. 
312/2010.  
Kontrolné zistenie č. 5:  
Porušenie § 7 ods. 9 cit. zákona. 245/2008 Z. z školský zákon.  Kontrolovaný subjekt nemá v čase výkonu 
kontroly zverejnený školský vzdelávací program v zmysle vyššie uvedeného.   
Kontrolné zistenie č. 6:  
Porušenie § 5 ods. 5 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z.  
Kontrolné zistenie č. 7:  
Konštatujem porušenie  § 9 písm. a) zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.  
Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení ku kontrolným zisteniam č. 4-7 



konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt splnil opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin v termíne 
určenom riaditeľkou kontrolovaného subjektu.  
 
II. 
Následná finančná kontrola hospodárenia a nakladania  s verejnými finančnými 
prostriedkami na položke 610 Mzdy, a na položke 620, Poistné a príspevok do poisťovní 
vykonanej na Mestskej polícii v Seredi. 
Kontrolovaný subjekt:   Mestská polícia Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavný kontrolór mesta, v termíne od 
22.09.2003 do 20.12.2013. 
Revidované obdobie:  rok 2012, 2013 
Správa o kontrole, ktorá bola predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 18.02.2014 
konštatovala:  
Kontrolné zistenie č. 1.  
Ku kontrole predložený poriadok odmeňovania MsP obsahuje ustanovenia, ktoré sú v rozpore so zákonníkom 
práce v časti II. oddiel Príplatky k zmluvnej mzde, v časti III. oddiel Odmena, priemerný zárobok a úprava 
mzdy/.  
Na základe uvedeného bolo náčelníkovi MsP uložené aktualizovať Poriadok odmeňovania vypustením 
ustanovení, ktoré sú v rozpore so Zákonníkom práce a predložiť MsZ na schválenie. 
Kontrolou plnenia prijatých opatrení bolo zistené: Poriadok odmeňovania bol 
aktualizovaný v súlade s platnou právnou úpravou zákonníka práce.  
 
III. 
Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania VZZP   
Kontrolované obdobie:                   rok  2012, 2013 
Miesto a čas vykonania kontroly: pracovisko kontrolovaného subjektu a hlavnej 
kontrolórky od 04.02.2014 – 10.03.2014 
Kontrolovaný subjekt:  Rozpočtová organizácia - ZŠ J. A. Komenského Sereď  
Správa o kontrole, ktorá bola predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 15.04.2014 
konštatovala:  

Porušenie § 52 zákona č. 71/1963 Zb. o správnom konaní   
Z väčšiny rozhodnutí nie je zrejmé, kedy prišlo k oznámeniu, teda nedá sa stanoviť deň rozhodný pre plynutie 15-
dňovej lehoty na odvolanie, čo je nevyhnutné pre určenie právoplatnosti rozhodnutia.  
Rozhodnutie je možné preskúmať súdom  tak ako sa uvádza v poučení rozhodnutia len v prípade ak nadobudlo 
právoplatnosť. /Predmetom kontroly boli vydané rozhodnutia pre prijatie žiaka na základnú školu/ 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: Na všetkých 
rozhodnutiach o prijatí resp. neprijatí žiaka na šk. rok 2014-2015 je uvedený deň, kedy bolo 
rozhodnutie doručené /dátum a podpis zákonného zástupcu žiaka/. Kontrolovaný subjekt 
vyznačil na každom rozhodnutí vydanom v zmysle zák. č. 71/1963 Zb.  deň, kedy nadobudlo 
právoplatnosť.  

 
Porušenie § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.   

Kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu očakávaných príjmov zo ŠR, čím neprichádza ku 
kontrole súladu pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom kontrolovaného subjektu.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt vykonáva predbežnú finančnú kontrolu očakávaných príjmov.    
 

Porušenie § 5 ods. 6 písm. c),  zák. č. 596/2003 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt nevydával „Rozhodnutia o  určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú 
úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení. v súlade s § 5ods. 6 písm. c).“ 
/ŠKD, CVČ, ŠJ/ 



Na základe vykonanej kontroly bolo zistené: Kontrolovaný subjekt v odôvodnení rozhodnutia 
o prijatí žiaka do školského zariadenia uvádza informáciu o výške poplatku zákonného 
zástupcu.  
Odôvodnenie, ktoré sa viaže k výroku rozhodnutia má predovšetkým účastníkov konania 
presvedčiť o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. Výroková 
časť rozhodnutia neobsahuje nič o čom hovorí odôvodnenie. 
Na základe vyššie uvedeného konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt opakovane nevydal rozhodnutie o  určení príspevku zákonného 
zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom 
zariadení v súlade s § 5ods. 6 písm. c) žiakom prijatým do školského zariadenia v školskom 
roku 2014/2015.  

Kontrolovaný subjekt nesplnil prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich 
príčin zistených pri kontrole.  
Na základe uvedeného odporúčam MsZ uložiť riaditeľovi kontrolovaného subjektu:  

- Zabezpečiť splnenie prijatého opatrenia v termíne do 15.12.2014.   
- Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči 

nim účinné opatrenia podľa osobitného predpisu. T: 15.12.2014 
 

Porušenie § 5 ods. 6 písm. a). zák. č. 596/2003 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt vydal jedno hromadné rozhodnutie o prijatí všetkých žiakov  do ŠJ,  prílohu ktorého tvorí 
zoznam prijatých žiakov. Kontrolovaný subjekt nedoručil vydané rozhodnutie ani jednému zákonnému zástupcovi 
prijatého žiaka.  
Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt vydal rozhodnutie o prijatí žiaka do zariadenia školského stravovania 
ŠJ pre každého žiaka jednotlivo v súlade s platnou právnou úpravou. Každé vydané 
rozhodnutie je preukazným spôsobom doručené zákonnému zástupcovi prijatého žiaka.   
 
IV. 
Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania VZZP   
Kontrolované obdobie:                   rok  2012, 2013 
Miesto a čas vykonania kontroly: pracovisko kontrolovaného subjektu a hlavnej 
kontrolórky od 04.02.2014 – 10.03.2014 
Kontrolovaný subjekt:  Rozpočtová organizácia - ZŠ J. Fándlyho, Sereď  
Správa o kontrole, ktorá bola predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 15.04.2014 
konštatovala:  

 
Porušenie § 52 zákona č. 71/1963 Zb. o správnom konaní  

Ani z jedného rozhodnutia nie je zrejmé, kedy prišlo k oznámeniu, teda nedá sa stanoviť deň rozhodný pre 
plynutie 15-dňovej lehoty na odvolanie, čo je nevyhnutné pre určenie právoplatnosti rozhodnutia.  
Rozhodnutie je možné preskúmať súdom  tak ako sa uvádza v poučení rozhodnutia len v prípade ak nadobudlo 
právoplatnosť. /Rozhodnutia v zmysle správneho poriadku - o prijatí žiaka do školy/  
Na základe vykonanej kontroly  splnenia prijatých opatrení konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt doručil rozhodnutia o prijatí žiaka do ZŚ zákonným zástupcom 
preukazným spôsobom.  
Kontrolovaný subjekt nevyznačil na prvopise rozhodnutia o prijatí žiaka do prvého ročníka 
v školskom roku 2014/2015 deň nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  
Na základe vyššie uvedeného odporúčam MsZ uložiť riaditeľovi kontrolovaného subjektu: 

- Vyznačiť právoplatnosť na všetkých rozhodnutiach o prijatí žiaka, v prípade že 
márne uplynula  lehota na odvolanie alebo sa ten koho sa rozhodnutie týka vzdal 
odvolania.       Termín do 15.12. 2014.  

- Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči 
nim účinné opatrenia podľa osobitného predpisu. T: 15.12.2014. 



 
 
Porušenie § 9 zák. č. 502/2001 Z. z.   

Kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu očakávaných príjmov zo ŠR, čím neprichádza ku 
kontrole súladu pripravovanej finančnej operácie s rozpočtom kontrolovaného subjektu.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Kontrolovaný subjekt má vykonať predbežnú 
finančnú kontrolu  očakávaných príjmov po doručení rozpisu finančných prostriedkov 
poskytnutých od zriaďovateľa v januári príslušného roku, táto skutočnosť bude predmetom 
kontroly plnenia prijatých opatrení v januári 2015.  
 

Porušenie § 5 ods. 6 písm. c) zák. č. 596/2003 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt nevydával „Rozhodnutia o  určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú 
úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení. v súlade s § 5ods. 6 písm. c).“ 
/ŠKD, CVČ, ŠJ/ 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené: Kontrolovaný subjekt v odôvodnení rozhodnutia 
o prijatí žiaka do školského zariadenia uvádza informáciu o výške poplatku zákonného 
zástupcu. Odôvodnenie, ktoré sa viaže k výroku rozhodnutia má predovšetkým účastníkov 
konania presvedčiť o správnosti postupu správneho orgánu a o zákonnosti jeho rozhodnutia. 
Výroková časť rozhodnutia neobsahuje nič o čom hovorí odôvodnenie. 
Na základe vyššie uvedeného konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt opakovane nevydal rozhodnutie o  určení príspevku zákonného 
zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom 
zariadení v súlade s § 5ods. 6 písm. c) žiakom prijatým do školského zariadenia v školskom 
roku 2014/2015.  
Kontrolovaný subjekt nesplnil prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
zistených pri kontrole .  
Na základe vyššie uvedeného odporúčam MsZ uložiť riaditeľovi kontrolovaného subjektu:  

- Zabezpečiť splnenie prijatého opatrenia v termíne do 15.12.2014.   
- Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči 

nim účinné opatrenia podľa osobitného predpisu. T: 15.12.2014 
 
Porušenie § 5 ods. 6 písm. a).  

Kontrolovaný subjekt vydal jedno hromadné rozhodnutie o prijatí všetkých žiakov  do ŠJ,  prílohu ktorého tvorí 
zoznam prijatých žiakov. Kontrolovaný subjekt nedoručil vydané rozhodnutie ani jednému zákonnému zástupcovi 
prijatého žiaka.  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Kontrolovaný subjekt vydal rozhodnutie 
o prijatí žiaka do zariadenia školského stravovania ŠJ pre každého žiaka jednotlivo v súlade 
s platnou právnou úpravou, ktoré preukazným spôsobom bolo prevzaté zákonným 
zástupcom žiaka.  
 
V. 
Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania VZZP   
Kontrolované obdobie:                   rok  2012, 2013 
Miesto a čas vykonania kontroly: pracovisko kontrolovaného subjektu a hlavnej 
kontrolórky Od 04.02.2014 – 10.03.2014 
Kontrolovaný subjekt: Rozpočtová organizácia- MŠ Dionýza Štúra 
Správa o kontrole, ktorá bola predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 15.04.2014 
konštatovala:  

Porušenie § 9 zákona č. 502/2001 Z. z – kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu 
očakávaných príjmov 

Porušenie § 5 ods. 6 písm. c) zák. č. 596/2003 Z. z. – Kontrovaný subjekt neurčil rozhodnutím výšku 
príspevku zákonného zástupcu.....v školskom zariadení  



Porušenie  § 5 ods. 14 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. – kontrolovaný subjekt neučil rozhodnutím výšku 
príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov spojených .............s predprimárnym vzdelávaním. 
Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 
konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt pre školský rok 2014/2015 vydal všetky rozhodnutia pre prijaté deti 
v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
 
VI. 
Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania VZZP   
Kontrolované obdobie:                   rok  2012, 2013 
Miesto a čas vykonania kontroly: pracovisko kontrolovaného subjektu a hlavnej 
kontrolórky od 04.02.2014 – 10.03.2014 
Kontrolovaný subjekt: Rozpočtová organizácia - MŠ Komenského 
Správa o kontrole, ktorá bola predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 15.04.2014 
konštatovala:  

Porušenie § 9 zákona č. 502/2001 Z. z – kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu 
očakávaných príjmov 

Porušenie § 5 ods. 6 písm. c) zák. č. 596/2003 Z. z. – Kontrovaný subjekt neurčil rozhodnutím výšku 
príspevku zákonného zástupcu.....v školskom zariadení  

Porušenie  § 5 ods. 14 písm. d) zák. č. 596/2003 Z. z. – kontrolovaný subjekt neučil rozhodnutím výšku 
príspevku zákonného zástupcu na úhradu nákladov spojených .............s predprimárnym vzdelávaním. 
Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov 
konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt pre školský rok 2014/2015 vydal všetky rozhodnutia pre prijaté deti 
v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
 
VII. 
Následná finančná kontrola inventarizácie majetku – pohľadávky, ku dňu riadnej účtovnej 
závierky k 31.12.2012 v podmienkach mestskej samosprávy – pohľadávky fyzických osôb 
/FO/, FO - podnikateľov a právnických osôb /PO/  za komunálny odpad za roky 2007-2012. 

Správa o kontrole, ktorá bola predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 15.04.2014 
konštatovala:  
Kontrolné zistenie č. 1 – Sankcie, pokuty 
Vyrubovať sankcie za nesplnenie povinnosti uloženú rozhodnutím správcu poplatku v zmysle platnej právnej 
úpravy – prijaté opatrenie na odstránenie nedostatkov zistených vykonanou kontrolou prednostom MsÚ.  

Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení som v apríli 2014 konštatovala, že 
kontrolovaný subjekt ku dňu ukončenia kontroly plnenia prijatých opatrení nevyrubil sankciu v zmysle zákona 
ani jednému dlžníkovi. Kontrolovaný subjekt s cieľom zmierniť dopad vynakladania finančných prostriedkov pre 
FO a PO postupoval voči neplatičom spôsobom doručenia výzvy na úhradu nedoplatku. Opakovane 
upozorňujem, že uloženie sankcie je povinnosť, ktorú zákon ukladá správcovi dane v § 156 zákona č. 563/2009 
Z.z. Daňový poriadok , nie je to  možnosť.  
Na základe uvedeného kontrolného zistenia bolo v záverečnom prerokovaní správy o kontrole prednostovi  MsÚ 
uložené:  

Zabezpečiť vydanie rozhodnutí, v ktorých bude poplatok za komunálny odpad zvýšený o sankciu 
v zmysle zákona, všetkým poplatníkom, ktorým bola v roku 2013 zaslaná výzva na úhradu poplatku a túto 
povinnosť si v určenej lehote nesplnili.   T: do 30.06.2014.  
Kontrola plnenia prijatých opatrení bola  MsZ predložená dňa 15.04.2014.  

Dňa 04.09.2014 som vykonala opakovane kontrolu splnenia prijatých opatrení 
a konštatujem.  



Prednosta MsÚ na pracovnej porade konanej v apríli 2014 z objektívnych dôvodov /PN 
zodpovedného zamestnanca, dovolenkové obdobie počas letných mesiacov/  predĺžil termín na 
odstránenie nedostatkov do 31.10.2014.   
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem:  
Sankcie – úroky z omeškania boli vyrubené všetkým dlžníkom v zmysle zákona t.j. štyri roky 
spätne čo znamená za roky 2010 – 2013 v termíne do 09.09.2014 celkom v sume 8 729,10 €.   
 
Kontrolné zistenie č. 2 - Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia 
Zabezpečiť opravu nesprávne vyznačenej  právoplatnosti a vykonateľnosti na  rozhodnutiach - prijaté opatrenie 
na odstránenie nedostatkov zistených vykonanou kontrolou prednostom MsÚ.  T: do 28.02.2014 , Z: Ing. 
Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta. 

Na základe vykonanej kontroly plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov som 
v apríli 2014 konštatovala že opatrenie nebolo splnené v stanovenom termíne, oprava 
prebieha ešte počas výkonu kontroly plnenia prijatého opatrenia.  
Na základe uvedeného ukladám prednostovi MsÚ:  

- Zabezpečiť splnenie prijatého opatrenia v termíne do 15.04.2014.   
- Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim účinné opatrenia 

podľa osobitného predpisu.                        T: 30.04.2014 
Dňa 04.09.2014 som vykonala opakovane kontrolu splnenia prijatých opatrení 

a konštatujem:  
Nedostatky – vyznačenie právoplatnosti a vykonateľnosti na rozhodnutiach boli odstránené 
v uloženom termíne. Prednosta MsÚ určil zamestnancov zodpovedných za nedostatky 
zistené kontrolou a uplatnil voči nim účinné opatrenia podľa osobitného predpisu 
v termíne uloženom hlavnou kontrolórkou mesta.                        

 
VIII.  
Následná finančná kontrola 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.    

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: 

Pri zaradení do evidencie majetku mesta prišlo k porušeniu obehu účtovných dokladov – interný doklad 
schválený primátorom mesta.  
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 prednostom mestského úradu: 
Dodržiavať  všeobecne záväzné právne predpisy /VZPP/ ako aj  upozorňovať na dodržiavanie VZPP Termín: 
trvalý 
Zodpovední: Vedúci zamestnanci zodpovední za výkon svojej činnosti v kontrolovanej oblasti.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: Kolaudačné 
rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.09.2014.  
 
V Seredi dňa: 14.10.2014     
 Mgr. Zuzana Horváthová 
           Hlavná kontrolórka mesta 


