
Správa o výsledku kontroly 
 

V súlade s  Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2015 
schváleného MsZ ako i v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bola 
vykonaná kontrola následná finančná kontrola:  

 
 Použitia a zúčtovania účelovo určených finančných prostriedkov poskytnutých 

z rozpočtu mesta Sereď na základe:  
Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov.  

 
 Dodržiavania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými 

prostriedkami v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Dodržiavanie platných právnych predpisov súvisiacich s výkonom kontroly.  

 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Správa majetku Sereď s.r.o. /ďalej SMS s.r.o/ zastúpená konateľom 
Ing. Tiborom Krajčovičom 
 
Kontrolované obdobie: rok 2013, 2014 
Termín začatia kontroly: 02.03.2015 

 
Cieľ: 
Spôsob nakladania s verejnými finančnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu Mesta 
Sereď.   
 
 Platné právne predpisy:  

- zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
 
Kontrola bola vykonaná v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.  

 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov MsZ v Seredi na svojom zasadnutí dňa 02.11.2011 prerokovalo 
návrh, založilo obchodnú spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom  Správa 
majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, ktorej jediným 
spoločníkom so 100% majetkovou účasťou je Mesto Sereď, so zámerom realizovať činnosti 
spojené so správou majetku, ktorý nebol zverený do správy rozpočtových  organizácií 
zriadených mestom ( prevádzka, údržba, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba ) 
prostredníctvom obchodnej spoločnosti. 
 
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je 
obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia 
obce.  
Mesto Sereď poskytlo SMS s.r.o. v revidovanom období finančné prostriedky na základe 
Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov.  



Kontrolné zistenie:  
Finančné prostriedky – dotácie boli poskytnuté v súlad s § 7 ods. 2 zák. 583/2004 Z.z.  
 
Finančné prostriedky z rozpočtu mesta Sereď boli kontrolovanému subjektu poskytnuté  
na základe:  

- Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov na úhradu bežných výdavkov /súvisiacich 
s prevádzkovaním objektov bližšie identifikovaných v nižšie uvedených zmluvách 
a kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a modernizáciu objektov rovnako bližšie 
identifikovaných v nižšie uvedených zmluvách 

 
1/ V roku 2013 boli medzi mestom Sereď ako poskytovateľom a Správou majetku Sereď 
s.r.o. uzatvorené Zmluvy o poskytnutí účelovo viazaných finančných príspevkov v zmysle § 
7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.  nasledovne:  
 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v celkovej výške 122 487 € na úhradu bežných  
výdavkov zo dňa 21.12.2012, súvisiacich  s prevádzkou objektu MsKs NOVA a Domu Kultúry.  
V zmysle uvedenej zmluvy bol Poberateľ príspevku povinný zúčtovať finančné prostriedky 
Poskytovateľovi  nasledovane: 
Za I. polrok do 31.07.2013 
Za II. polrok do 31.01.2014  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

• Kontrolovaný subjekt dočerpal finančné prostriedky v súlade s §4 ods. 2 zák. č. 
583/2004 Z.z. v termíne do 31.12.2013.  

• Kontrolovaný subjekt predložil zúčtovanie finančných prostriedkov v súlade so 
zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov 

• Kontrolovaný subjekt predložil zúčtovanie - na úhradu bežných výdavkov vo výške  
139 487 € .  

Na prevádzku Domu kultúry bolo z dotácie vyčerpaných 82 309,22 €. Na prevádzku MsKs 
Nova bolo vyčerpaných celkom 57 180,10 €.  
Z vyššie uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt použil okrem dotácie poskytnutej 
z rozpočtu mesta Sereď na prevádzku MsKs NOVA a Domu Kultúry vlastné finančné zdroje 
vo výške 17 000 €.  
 
 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v celkovej výške 25 000 € na úhradu bežných  
výdavkov zo dňa 21.12.2012, súvisiacich  s prevádzkou objektu Futbalového štadióna v kat. 
území Sereď a kat. území Horný Čepeň.   
V zmysle uvedenej zmluvy bol Poberateľ príspevku povinný zúčtovať finančné prostriedky 
Poskytovateľovi  nasledovane: 
I. polrok 2013 do 31.07.2013 
II. polrok 2013 do 31.01.2014 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

• Kontrolovaný subjekt dočerpal finančné prostriedky v súlade s §4 ods. 2 zák. č. 
583/2004 Z.z. v termíne do 31.12.2013.  

• Kontrolovaný subjekt predložil zúčtovanie finančných prostriedkov v súlade so 
zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov 

 
 



Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v celkovej výške 380.000 € na úhradu 
kapitálových výdavkov zo dňa 24.04.2013, ktoré súviseli s realizáciou umelej trávnatej plochy 
v areáli futbalového štadióna na Športovej ulici.  
V zmysle uvedenej zmluvy bol Poberateľ príspevku povinný vyúčtovanie finančného príspevku 
predložiť Poskytovateľovi do 30. 11. 2013 alebo najneskôr do ukončenia investičnej akcie.  
Kontrolovaný subjekt v zmysle § 13 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. požiadal o povolenie výnimky 
z časového použitia poskytnutej dotácie, dočerpať dotáciu do 20.09.2014.   
Mesto Sereď povolilo výnimku z časového použitia finančných prostriedkov dňa 30.11.2013 
a to: zvyšok nedočerpanej dotácie vo výške  243.060 € dočerpať do 20.09.2014.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

• Kontrolovaný subjekt zúčtoval dotáciu poskytovateľovi dotácie dňa  20.09.2014.   
 
 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  v celkovej výške 45 000 € na úhradu 
kapitálových výdavkov zo dňa 25.10.2013 súvisiacich  s modernizáciou okien a dverí /nové 
protipožiarne dvere a okná s vyššou tepelnou izoláciou objektu mestského kultúrneho 
strediska /MsKs/ NOVA.  
Vyúčtovanie finančného príspevku bol Poberateľ povinný predložiť Poskytovateľovi do 
31.12.2013. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

• Kontrolovaný subjekt zúčtoval finančné prostriedky v súlade s §4 ods. 2 zák. č. 
583/2004 Z.z. v termíne do 31.12.2013.  

 
 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  v celkovej výške 33 900 € na úhradu bežných  
výdavkov  zo dňa 28.11.2013 súvisiacich  s prevádzkou objektu MsKs NOVA a Domu Kultúry.  
Vyúčtovanie finančného príspevku bol Poberateľ povinný predložiť Poskytovateľovi do 
15.01.2014. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 

• Kontrolovaný subjekt v zmysle § 13 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. požiadal o povolenie 
výnimky z časového použitia poskytnutej dotácie, dočerpať dotáciu do 31.01.2014 

• Mesto Sereď povolilo výnimku z časového použitia finančných prostriedkov dňa 
30.12.2013 a to: zvyšok nedočerpanej dotácie vo výške  6 603,17 €  dočerpať do 
30.01.2014.  

• Kontrolovaný subjekt zúčtoval finančné prostriedky do 30.01.2014.  
 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  v celkovej výške 8 800 € na úhradu bežných  
výdavkov zo dňa 29.10.2013 súvisiacich  na úhradu bežných výdavkov, ktoré súviseli s 
vydávaním „Seredských noviniek“ v roku 2013.  
Finančné prostriedky bol kontrolovaný subjekt povinný vyčerpať do konca roka 2013.  
Vyúčtovanie finančného príspevku poskytnutého na rok 2013 bol  Poberateľ povinný predložiť 
Poskytovateľovi:  
za I. polrok 2013 do 30.11.2013,  
za II. polrok 2013 do 31. 01. 2014.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

• Poskytnutý príspevok vyčerpal kontrolovaný subjekt do 31.12.2014 v súlade s platnou 
právnou úpravou zák. č. 583/2004 Z.z. a v súlade so zmluvou o poskytnutí finančných 
prostriedkov.  

• Zúčtovanie finančných prostriedkov za I. a II. polrok bolo vykonané v súlade so 
zmluvou.  



 
2. V roku 2014 boli medzi mestom Sereď ako poskytovateľom a Správou majetku Sereď 
s.r.o. uzatvorené Zmluvy o poskytnutí účelovo viazaných finančných príspevkov v zmysle §7 
ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.  nasledovne:  
 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  v celkovej výške 30 000 € na úhradu 
kapitálových výdavkov zo dňa 14.01.2014,  ktoré súvisia s vybudovaním ubytovne v objekte so 
súp. č. 2997 postavenom na parcele registra „C“ evidovanej na katastrálnej mape č. 3055 v 
k.ú. Sereď. Vyúčtovanie finančného príspevku bol Poberateľ povinný predložiť 
Poskytovateľovi: do 31.12.2014. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 

• Kontrolovaný subjekt zúčtoval finančné prostriedky v súlade s §4 ods. 2 zák. č. 
583/2004 Z.z. a v súlade so zmluvou  v termíne do 31.12.2014.  

 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v celkovej výške 176 000 € na úhradu bežných  
výdavkov zo dňa 21.12.2012, súvisiacich  s prevádzkou objektu MsKs NOVA a Domu Kultúry, 
futbalového štadióna a vydávaním Seredských noviniek.  
V zmysle uvedenej zmluvy bol Poberateľ príspevku povinný :  

- finančný príspevok použiť do konca rozpočtového roka – do 31.12.2014 na úhradu 
výdavkov, ktoré vznikli v roku 2014, 

- predložiť  poskytovateľovi  vyplnenú tabuľku „Zúčtovanie dotácií poskytnutých z 
rozpočtu Poskytovateľa“ najneskôr do 15. 01. 2015 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
• Kontrolovaný subjekt dočerpal finančné prostriedky v súlade s §4 ods. 2 zák. č. 

583/2004 Z.z. v termíne do 31.12.2014.  
• Kontrolovaný subjekt predložil zúčtovanie finančných prostriedkov v súlade so 

zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov 
 
 
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  v celkovej výške 15 000 € na úhradu 
kapitálových výdavkov zo dňa 03.09.2014.  
Finančný príspevok sa použije v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na úhradu 
kapitálových výdavkov, ktoré súvisia s realizáciou elektronickej požiarnej signalizácie v 
objekte Kina NOVA. Poberateľ bol zo zmluvy povinný:   

- finančný príspevok použiť do konca rozpočtového roka – do 31.12.2014 na úhradu 
výdavkov, ktoré vznikli v roku 2014. 

- Vyúčtovanie finančného príspevku poskytnutého na rok 2014 Poskytovateľovi 
predložiť do 28. 01. 2015.  

- najneskôr do 15. 01. 2015 predložiť Poskytovateľovi vyplnenú tabuľku „Zúčtovanie 
dotácií poskytnutých z rozpočtu Poskytovateľa“  

- Ak v priebehu roka zistí, že poskytnuté finančné prostriedky nevyčerpá v plnej výške 
do konca roka 2014, odvedie nevyčerpaný zostatok na účet Poskytovateľa najneskôr 
do 20.12.2014. 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
• Kontrolovaný subjekt dočerpal finančné prostriedky v súlade s §4 ods. 2 zák. č. 

583/2004 Z.z. v termíne do 31.12.2014, celkom v hodnote 12 186,02 €.  
• Kontrolovaný subjekt predložil zúčtovanie finančných prostriedkov v súlade so 

zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov. 
 



Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov  v celkovej výške 25 000 € na úhradu 
kapitálových výdavkov zo dňa 08.10.2014  na úhradu kapitálových výdavkov, ktoré súvisia s 
rekonštrukciou a modernizáciou okien v objekte DK, MsÚ Sereď, Sokolovňa. 
Poberateľ bol zo zmluvy povinný:   

- finančný príspevok použiť do konca rozpočtového roka – do 31.12.2014 na úhradu 
výdavkov, ktoré vznikli v roku 2014. 

- Vyúčtovanie finančného príspevku poskytnutého na rok 2014 Poskytovateľovi 
predložiť do 28. 01. 2015.  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
• Kontrolovaný subjekt dočerpal finančné prostriedky v súlade s §4 ods. 2 zák. č. 

583/2004 Z.z. v termíne do 31.12.2014.  
• Kontrolovaný subjekt predložil zúčtovanie finančných prostriedkov v súlade so 

zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov 
 
3/ Dodržanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /infozákon/ 
SMS, s.r.o. Sereď  je v zmysle vyššie uvedeného zákona povinnou osobou, t.j., je povinná 
zverejňovať dokumenty /zmluvy, faktúry, objednávky/ spôsobom v súlade s infozákonom.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

• Kontrolovaný subjekt zverejnil počas revidovaného obdobia zmluvy o poskytnutí 
finančných prostriedkov v súlade s §5a vyššie uvedeného zákona.  

• V zmysle § 5b ods.1  písm. b) Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak 
ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje  o faktúre za 
tovary, služby a práce;  

1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,  
2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,  
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma 
vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,  
4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,  
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,  
6. dátum doručenia faktúry,  
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:  
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa alebo obchodné meno alebo 
názov právnickej osoby,  
7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídlo právnickej 
osoby,  
7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.  
Kontrolné zistenie: 
Kontrolovaný subjekt zverejnil v súlade s § 5b ods. 1 písm. b/  faktúry k uvedeným zmluvám 
uvedených v bode 1 tejto kontroly.  
Zverejnené faktúry neobsahujú identifikačné údaje o zmluve, s ktorými faktúra súvisí, v súlade 
s  § 5b ods.1 písm.  b) bod 4 zák. č. 211/2000 Z.z..  
 
 
Na záver:  
Mesto Sereď kontrolovanému subjektu poskytlo počas revidovaného obdobia na základe 
zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkom celkom 858 373 €. 
Finančné prostriedky boli poskytnuté v súlade s rozpočtom Mesta Sereď za revidované 
obdobie.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

• Kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky len na účel, stanovený vo vyššie 
uvedených zmluvách.    



• Kontrolovaný subjekt hospodáril s poskytnutou dotáciou hospodárne, účelne 
a efektívne. 

• Zúčtovanie dotácií bolo poskytovateľovi dotácie – Mestu Sereď predložené v súlade 
s platnou právnou úpravou.  

 
Súčasťou vykonanej kontroly je príloha č. 1. Prijaté opatrenia konateľa kontrolovaného 
subjektu ku kontrolným zisteniam.  
 
 
 
 
 
V Seredi dňa 30.03.2015    Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku.  
 
 
Na   základe  výsledku  následnej  finančnej   kontroly použitia a zúčtovania účelovo určených 
finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta Sereď v rokoch 2013 a 2014 
vykonanej hlavnou  kontrolórkou   mesta Sereď v termíne od 02.03.2015 – 30.03.2015  

 
prijímam opatrenie ku: 

 
Kontrolné zistenie: 
Zverejnené faktúry neobsahujú identifikačné údaje o zmluve, s ktorými faktúra súvisí, 
v súlade s  § 5b ods.1 písm.  b) bod 4 zák. č. 211/2000 Z.z..  
 
Opatrenie:  
Na faktúrach vyznačovať všetky identifikačné údaje v zmysle § 5b ods.1 písm.  b) bod 4 
zák. č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám. 
 
Termín: trvalý 
Zodpovedný: Mária Fabiánová, ekonómka.  
 
 
Dátum: 13. 04.2015      Ing. Tibor Krajčovič 
        Konateľ spoločnosti  

Správa majetku Sereď s.r.o. 
 

 

 


