
Hlavná kontrolórka mesta 
Správa z vykonanej kontroly 

 
  V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015, 
schváleného Mestským zastupiteľstvom, bola vykonaná 

 
následná finančná kontrola  

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

 
Kontrolovaný subjekt:     Mestský úrad , Dom kultúry 
Kontrolný orgán:             Hlavná kontrolórka mesta 
Kontrolované obdobie:    rok 2015 
 
Použité právne predpisy a interné  podklady ku kontrole. 
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 
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. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 
miestach zriadených na území mesta Sereď a vydáva trhový poriadok pre mestské trhovisko 
a príležitostné trhy .... 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta /ďalej len Zásady/ schválené uznesením 
MsZ č. 75/2013.  
 
 
Príjmy a výdavky z rozpočtu Mesta Sereď 
 
Vykonanou kontrolou bolo zistené: 
A/ Príjmy do rozpočtu Mesta Sereď:  
V schválenom Rozpočte Mesta Sereď na rok 2015  boli predpokladané nedaňové príjmy za 
užívanie verejného priestranstva počas SHJ  23 000 €, rovnako ako v roku 2014 pričom sa pri 
zostavovaní rozpočtu vychádzalo z dosiahnutých príjmov v predchádzajúcich rokoch.   
Príjem z nájmu predajných plôch do rozpočtu Mesta Sereď počas konania SHJ  predstavoval 
čiastku  25 150 €  čo prestavuje naplnenie príslušnej položky príjmovej časti rozpočtu.  
 
Ku kontrole príjmov dosiahnutých príjmov z nájmu predajných plôch boli predložené 
nájomné zmluvy a vydané  povolenia k predaju počas konania SHJ.  
V zmysle § 23 VZN č. 2/2015 je podmienkou predaja na SHJ pridelené trhové miesto 
a zaplatené nájomné za prenajatú plochu. 
Nájomné zmluvy na prenájom predajných miest  a povolenia k predaju vydával a podpisoval 
riaditeľ  Domu Kultúry na základe splnomocnenia primátora Mesta Sereď zo dňa 27.04.2015 
Povolenia k predaju  - kontrolovaný subjekt vydával v súlade s VZN č. 3/2014 a VZN č. 
2/2015 a  právnych predpisov, na ktoré príslušné VZN odkazujú.  
 
 
 



Nájomné zmluvy /NZ/ 
Na základe vykonanej kontroly všetkých uzatvorených nájomných zmlúv konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt vo všetkých zmluvách uvádza „ Cena nájmu je stanovená v zmysle VZN 
2/2015 a to aj v zmluvách ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou citovaného VZN. 
Kontrolné zistenie:  
Č.1  
Cena nájmu nie je stanovená v zmysle VZN 2/2015. Cena nájmu je stanovená v zmysle prílohy 
č. 7 Zásad hospodárenia - Sadzobník stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za 
predajné zariadenia a prenajatú plochu pre príležitostný trh – SHJ, /ďalej už len Príloha č. 
7/ schválená  uznesením MsZ  č. 54/2015 a účinná dňom 15.05.2015.  
 
 
Č. 2  
Povolenie k predaju č. 114/2015 sektor „H“– 3 predané miesta/2 dni – chovateľské potreby. 
Výška nájmu bola určená v zmysle bodu 3b prílohy č. 7 k Smernici – 120 €. Kontrolovaný 
subjekt mal uzatvoriť NZ v časti cena nájmu v zmysle  bodu 3a prílohy č. 7 vo výške 240 €, 
pretože ide spotrebný tovar v zmysle uvedeného ustanovenia, nie o výrobok vlastnej výroby 
a iný sortiment uvedený v bode 3b prílohy č .7.  
Kontrolné zistenie: 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril NZ s dohodnutou cenou nižšou o 120 € ako je stanovená 
minimálna cena v zmysle prílohy č. 7.  
Konštatujem porušenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 
 
Č. 3 
Povolenie k predaju č. 94/2015 sektor „H“ – 1 predané miesto / 2 dni – kozmetika. 
Kontrolovaný subjekt dohodol výšku nájmu v zmysle bodu 3b prílohy č. 7 Zásad /40 €/. 
V povolení na predaj je uvedené v časti sortiment – kozmetika. NZ uvádza sortiment – 
kozmetika vlastnej výroby napriek doloženému výpisu zo živnostenského registra, kde nie 
predmetom živnosti vlastná výroba.  
Kontrolovaný subjekt mal určiť cenu v zmysle bodu 3a prílohy č. 7 Zásad – 80 €. Na základe 
vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt uzatvoril NZ s dohodnutou cenou nižšou o 40 € ako je stanovená cena 
v zmysle prílohy č. 7. 
Konštatujem porušenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 
 
Č.4 
Povolenie č. 89/2015 sektor „E“ – 2 predajné miesta / 3dni – keramika. Kontrolovaný 
subjekt uviedol do NZ sortiment: obuv, hračky. Výšku nájmu za predané miesta dohodol 
nasledovne:  
Predajné miesto – obuv stanovil opäť v relácii cien vlastnej výroby, teda v zmysle bodu 3b 
prílohy čo je 50 €/3dni. Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov konštatujem, 
že nájomca nemá oprávnenie na výrobu obuvi v zmysle  živnostenského oprávnenia.  
Dohodnutá cena nájmu mala byť vo výške 150 € /obuv 100 €, hračky – 50 €/.  
Kontrolovaný subjekt uzatvoril NZ s dohodnutou cenou nižšou o 50 € ako je stanovená 
minimálna cena v zmysle prílohy č. 7. 
Kontrolné zistenie:  

- porušenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 
- Nesúlad vydaného povolenia k predaju a NZ v čl. I. bod 4.  

 



Č.5 
Povolenie č. 22/2015 sektor „E“ – 2 predajné miesta/2 dni – cukrovinky. Kontrolovaný 
subjekt uzatvoril NZ  v čl. III. Cena nájmu vo výške 60 €.  Minimálna sadzba nájomného 
určená v prílohe č. 7 je v bode 5 určená 35 €/1deň. Kontrolovaný subjekt mal v NZ určiť cenu 
minimálne 70 €.  
Kontrolovaný subjekt uzatvoril NZ s dohodnutou cenou nižšou o 10 € ako je stanovená 
minimálna cena v zmysle prílohy č. 7. 
Na základe uvedeného konštatujem. 

- porušenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 
 
Č.6 
Povolenie č. 113/2015 sektor „D“ – 2 predajné miesta/1deň /piatok/  – textil.  
Kontrolovaný subjekt dohodol cenu v NZ vo výške 40 €. Kontrolovaný subjekt opäť vychádzal 
z nižšej taxy stanovenej v bode 3b) Prílohy č. 7 – predaj vlastných výrobkov a určil cenu ako 
½ ceny určenej za 2 dni predaja t.j. 40 €/2=20 € x 2/predajné miesta/=40 €.  
Kontrolné zistenie: 

- Podľa priloženého výpisu zo živnostenského registra zo dňa 26.06.2015 nemá nájomca 
oprávnenie na výrobu odevov.   

- Kontrolovaný subjekt mal uzatvoriť NZ v časti cena nájmu v súlade s bodom 3a) 
prílohy č. 7 a pri rovnakom postupe určiť cenu minimálne vo výške ½ vici nájomného 
určeného za 2 dni/ 1 predajné miesto. t.j. 80 € / 2 = 40€ x 2 predajné miesta = 80 €.  

- Kontrolovaný subjekt uzatvoril NZ s dohodnutou cenou nižšou o 40 € ako je stanovená 
minimálna cena v zmysle prílohy č. 7.  

- Porušenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 
K vyššie  uvedenému uvádzam, že podmienky  celodenného predaja v piatok  alebo v sobotu, 
sú pre predajcov ekonomicky výhodnejšie ako predaj v nedeľu, čo Zásady hospodárenia 
zohľadňujú.  
 
Č.7 
Povolenie č. 31/2015 – sektor „D“ – 2 predajné miesta/ 3 dni – trdelník, cukrová vata. 
Kontrolovaný subjekt dohodol cenu vo výške 185 €. V zmysle prílohy č. 7 mala byť dohodnutá 
cena vo výške 190 €. 
Kontrolné zistenie: 

- Kontrolovaný subjekt uzatvoril NZ s dohodnutou cenou nižšou o 5 € ako je stanovená 
minimálna cena v zmysle prílohy č. 7.  

- Konštatujem porušenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 
 

 
Č.8 
Povolenie č. 21/2015 – 2 predajné miesta sektor „B“ – na 2 dni – cukrovinky. Kontrolovaný 
subjekt určil nájom v NZ vo výške 60 €.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri určovaní vyššie uvedeného nájomného v súlade 
s prílohou č. 7. Podľa bodu 5 prílohy č. 7 minimálna výška nájomného za trhové miesto na 
ktorom sa uskutočňuje predaj cukroviniek je 35 € /2 dni /1 predajné miesto. Výška nájmu 
mala byť  35 x 2 = 70 €.    

- Kontrolovaný subjekt uzatvoril NZ s dohodnutou cenou nižšou o 10 € ako je stanovená 
minimálna cena v zmysle prílohy č. 7.  

 
 



Č. 9 
Povolenie č. 36/2015 – 3 predajné miesta na 2 dni sektor „B“ – prezentácia.  Kontrolovaný 
subjekt určil nájom v NZ vo výške 210 €.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri určovaní vyššie uvedeného nájomného v súlade 
s prílohou č. 7. Podľa bodu 4 prílohy č. 7 minimálna výška nájomného za trhové miesto na 
ktorom sa uskutočňuje predaj cukroviniek je 80 /2 dni /1 predajné miesto. Výška nájmu mala 
byť  80 x 3 = 240 €.    

- Kontrolovaný subjekt uzatvoril NZ s dohodnutou cenou nižšou o 30 € ako je stanovená 
minimálna cena v zmysle prílohy č. 7.  

Č.10 
Povolenie č. 135/2015 – 1 predajné miesto sektor „B“ / 1 deň /sobota/ – nábytok. 
Kontrolovaný subjekt určil výšku nájomného 35 €. Kontrolovaný subjekt neurčil výšku nájmu 
tak ako pri povolení č. 113/2015 – kontrolné zistenie č. 7 tejto správy o kontrole. Ak by bola 
cena prenájmu stanovená ako ½-ca ceny určenej na 2 dni v prílohe č. 7. výška nájmu by bola 
40 €.  
 
Č. 11 
Povolenie č. 48/2015 – 1 predajné miesto, sektor „C“ /1 deň sobota/ - prezentácia.  
Kontrolovaný subjekt určil výšku nájomného 35 €. Kontrolovaný subjekt neurčil výšku nájmu 
tak ako pri povolení č. 113/2015 – kontrolné zistenie č. 7 tejto správy o kontrole. Ak by bola 
cena prenájmu stanovená ako ½-ca ceny určenej na 2 dni v prílohe č. 7. výška nájmu by bola 
40 €.  
 
Č. 12 
Povolenie č.  57/2015 – 1 predajné miesto, sektor „C“ /1 deň sobota/ hračky. Kontrolovaný 
subjekt určil cenu tak ako pri povolení č. 113/2015 teda ½-cu minimálnej ceny za dva dni 
v prílohe č. 7.  
Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení č. 6, 10, 11, 12, ukladám riaditeľovi Domu 
kultúry spracovať spôsob výpočtu ceny nájomného na jeden deň /piatok, sobota/, z dôvodu  
zachovania zásady rovnakého postupu  pri utváraní podmienok predaja. Z vyššie 
uvedeného vyplýva, že výška nájomného za jeden deň, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 7 sa 
určuje rôznym spôsobom. 
 
 
Na záver k vyššie uvedenému:  
Spätný výkon kontroly povolení na predaj a nájomných zmlúv bol čiastočne zmarený tým, že 
kontrolovaný subjekt neidentifikoval predmet predaja /sortiment/ v zmysle Prílohy č. 7 Zásad 
v NZ uzatvorených s fyzickými osobami, pri ktorým si neviem preveriť kontrolované 
skutočnosti zo všetkých dostupných zdrojov /Obchodný register, živnostenský register.../ 
preto, ukladám kontrolovanému subjektu Povolenia na predaj ako i nájomné zmluvy  
definovať v časti predmet predaja /sortiment/ v súlade so Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta. 
 
Finančné prostriedky za výber nájomného za predajné miesta boli odovzdané do pokladni 
MsÚ alebo priamou platbou na účet mesta.  
 
 
 
 



Prehľad príjmov do rozpočtu mesta Sereď za obdobie 2011 – 2015.  
Príjmy do rozpočtu mesta Rozpočet v tis. € Skutočnosť v tis. € 
2011 20 100 21 968 
2012 21 900 18 560 
2013 23 000 22 967 
2014 23 000 23 153 
2015 23 000 25 150 
 
 B/ Výdavky z rozpočtu Mesta Sereď 
V rozpočet mesta na rok 2015 v jeho  výdavkovej časti  na položke 08.6.0 sú schválené 
predpokladané finančné prostriedky vo výške 8 000  € /SHJ, Vianočné trhy/.  
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Skutočné výdavky vynaložené na prípravu a priebeh XVI ročníka SHJ  vo výške 5 415,74 €, 
predstavujú najmä: /Spotreba el. energie,  práce k SHJ na základe objednávky, dohody 
o vykonaní práce ,  prikázaná práca nadčas počas SHJ,  prenájom pozemku, občerstvenie pre 
zamestnancov mesta – stravné, odvoz ako aj uloženie odpadu... /. 
 
Výdavky z rozpočtu Mesta Sereď v roku 2015  na SHJ v čase ukončenia kontroly – /došlé 
faktúry/ predstavovali celkom  4 904,16 €  čo predstavuje šetrenie výdavkovej časti rozpočtu 
2 143,54 € oproti rozpočtovaným výdavkom.   
 
Na základe predložených dokladov ku kontrole vykonanej na  mestskom úrade konštatujem:  
Výdavky z rozpočtu mesta  v roku 2015 majú klesajúcu tendenciu v porovnaní s nižšie 
uvádzanými rokmi.   
Výdavky mesta Sereď/rok Rozpočet v tis € Skutočnosť v tis. € 
2011 10 800  7 721,92 
2012 10 800 9 268,48 
2013 11 000 /vrátane vian. trhov/ 7 054,86 
2014 8 000 5 865,46 
2015 8 000 5 415,74 
 
 
 
Príjmy a Výdavky z rozpočtu Domu kultúry – rozpočtovej organizácii Mesta Sereď na SHJ 
2015 .  
 
A/ Príjmy Domu kultúry zo SHJ: 

- šírenie reklamy       200 € 
Príjmy celkom:        200 €. 

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.   
 
B/ Výdavky Domu kultúry na SHJ. 
Na položke 632007 rozpočtoval Dom kultúry na SHJ 17 000 €.  
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov kontrolovaného subjektu konštatujem 
že  skutočné výdavky na: 



Kultúrny program vrátane moderátora osvetlenia, technického zabezpečenia predstavovali: 
celkom 15 705,48 €.   
Mzdové výdavky - práca nad čas + odvody do poisťovní:  150,42 €  
Výdavky celkom: 15 855,90 € čo predstavuje oproti roku 2014 nárast  výdavkov o 1 097 €. 
Finančné prostriedky schválené v rozpočte Domu kultúry a vyčlenené na kultúrne podujatia 
počas SHJ na rok 2015 boli čerpané na 93,27%, čo predstavuje úsporu finančných 
prostriedkov oproti rozpočtovaným celkom 1 144,10 €. .  
Kontrolovaný subjekt zostavil rozpočet na rok 2015 reálne, čo znamená že pri zostavovaní 
rozpočtu nerozpočtoval výdavky vo výške 20 000 € ako v minulých rokoch.  
Prehľad výdavkov za obdobie rokov 2011-2015. 
 
Výdavky Domu Kultúry Rozpočet v tis. Skutočnosť v tis.  
2011 6 364 16 438,90 
2012 20 000 20 186,37 
2013 20 000 19 932,32 
2014 20 000 14 758,92 
2015 17 000 15 855,90 

 
 
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov ďalej  konštatujem:  
 
Kontrolovaný subjekt Dom Kultúry uzatváral zmluvy s poskytovateľmi zvukových 
a hudobných diel, v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon. Zmluva uzatvorená 
v zmysle citovaného právneho predpisu nie je povinne zverejňovanou zmluvou.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Zmluvy o vytvorení diela  obsahujú všetky podstatné náležitosti. 
 
C/ Zákon č. 431/202 Z.z 
Vykonanou kontrolou účtovných dokladov, nebolo zistené pri výbere poplatkov porušenie 
ustanovení §§ 10,11 zákona č. 431/2002 Zb. o Účtovníctve.  
 
 

D/ Zákon č. 211/2000 Z.z.  
Kontrolované subjekty Mesto Sereď, rozpočtová organizácia Dom Kultúry zverejnili  všetky 
zmluvy, objednávky a faktúry v zmysle zákona č. 211/2000 Z,z 
 
 
E/ Zákon č. 502/2001 Z.z   
Kontrolné zistenie: 
Kontrolované subjekty vykonali predbežnú finančnú kontrolu príjmov a výdavkov v zmysle 
platnej právnej úpravy § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. do 31.10.2014.  
Kontrolované subjekty nevykonali  predbežnú finančnú kontrolu výdavkov a príjmov 
v zmysle platnej právnej úpravy § 9a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, účinnej 
od 01.11.2014.  
 
F/ Príjem z pokút MsP:  
Za nedodržanie podmienok predaja uložila hliadka MsP v jednom prípade blokovú pokutu 
celkom vo výške 20 €. 
 



Na záver:  
Okrem výdavkov, ktoré boli predmetom tejto kontroly sa vynakladajú nemalé finančné 

prostriedky z rozpočtu Domu kultúry a mesta /kultúrne leto -  Bažant kinematograf,  
vystúpenia hudobných telies, Florafest – Sereď, rôzne koncerty, ukončenie leta, október – 
mesiac úcty k starším, december – Vianočné trhy/, preto pozitívne hodnotím výslednú 
bilanciu príjmov a výdavkov počas SHJ v roku 2015.  

Kontrolované subjekty nakladali s verejnými finančnými prostriedkami hospodárne, 
účelne.  
 

Správa o výsledku kontroly bola dňa 27.08.2015 vypracovaná a zodpovedným 
zamestnancom kontrolovaných subjektov odovzdaná,  čo potvrdzujú svojim podpisom.  
Súčasťou predloženej správy o kontrole sú prijaté opatrenia kontrolovaných subjektov. 
Príloha č. 1 – prijaté opatrenia riaditeľom Domu kultúry 
Príloha č. 2 – prijaté opatrenia prednostu MsÚ Sereď 
 
 
V Seredi dňa 27.08.2015     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Zápisnica 
 zo záverečného prerokovania správy o výsledkoch kontroly 

 
V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2015, 
schváleného mestským zastupiteľstvom bola hlavnou kontrolórkou v dňoch od 18.08.2015 do  
02.09.2015 
 

vykonaná následná finančná kontrola efektívnosti a účelnosti vynaložených verejných 
finančných prostriedkov, ktoré súvisia s prípravou a priebehom XVI. Ročníka  Seredského 

hodového jarmoku /SHJ/ uskutočneného  v dňoch 26.-28.06. 2015. 
 
Na prerokovaní správy o výsledkoch kontroly sa zúčastnili:  
 
za kontrolovaný subjekt:   
Ing. Martin Tomčányi 
Primátor mesta Sereď                                         _________________________ 
 
Ing. Tibor Krajčovič 
Prednosta mestského úradu     _________________________ 
 
Mgr. František Čavojský 
Riaditeľ Domu kultúry     _________________________ 
 
Za kontrolný orgán:  
Mgr.  Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka                  __________________________ 
 
 Zástupcovia kontrolovaného subjektu boli v potrebnom rozsahu oboznámení so 
správou o výsledku kontroly dňa 27.08.2015. K správe o výsledku kontroly zodpovední 
zamestnanci nepodali hlavnej kontrolórke písomné vyjadrenie preto sa rozsah a obsah správy 
nemení.  
Záver: 
Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly sa v zmysle § 13 ods. 
2 písm. h/  ukladá zodpovedným zamestnancom kontrolovaných subjektov.: 
a/ prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou,  
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej kontrolórke. 
         T: 09.09.2015 
         Z: prednosta MsÚ, riaditeľ DK 
b/ predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich príčin 
hlavnej kontrolórke.  
         T: 31.12.2015  
         Z: prednosta MsÚ, riaditeľ DK 
 
c/ Určiť zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou 
a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.  

T: 09.09.2015  
Z: prednosta MsÚ, riaditeľ DK 

 V Seredi dňa : 02.09.2015                             Mgr. Zuzana Horváthová 
             Hlavná kontrolórka mesta  



Hlavná kontrolórka mesta Sereď       Príloha č. 1  
Mgr. Zuzana Horváthová 
 
 
 
V Seredi 08.09.2015 
 
 
Vec: Prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou 
 
 
   Na základe prerokovania Správy o výsledkoch následnej finančnej kontroly hospodárenia 
s verejnými finančnými prostriedkami použitými na zabezpečenie XVI. Ročníka SHJ ako aj príjmov 
z tohto podujatia predkladám prijaté opatrenia: 
 

1. Bude realizovaná oprava textu pri zápise o vykonanej predbežnej finančnej kontrole v zmysle 
platnej legislatívy 

 
Termín: ihneď 
Zodpovedný zamestnanec: Mária Fabiánová 
 
2. Návrh úpravy prílohy č. 7 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď 

týkajúcej sa sadzobníku stanovujúceho minimálnu sadzbu nájomného za  predajné miesto 
pre príležitostný trh – Seredský hodový jarmok. Sadzobník nestanovuje konkrétne sadzby za 
jeden deň, určuje sadzby za 3 dni, 2 dni a za nedeľu.  

 
Termín: do 31.12.2015 
Zodpovedný: Mgr. František Čavojský 
 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 
       Mgr. František Čavojský 
       riaditeľ DK Sereď 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2  
Hlavná kontrolórka mesta Sereď         
Mgr. Zuzana Horváthová 
 
 
 
V Seredi 08.09.2015 
 
 
Vec: Prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou 
 
 
Na základe vykonanej kontroly 
 
 
Na základe prerokovania Správy o výsledkoch následnej finančnej kontroly hospodárenia 
s verejnými finančnými prostriedkami použitými na zabezpečenie XVI. Ročníka SHJ ako aj 
príjmov z tohto podujatia predkladám prijaté opatrenia: 
 
 
Kontrolné zistenie: 
Kontrolované subjekty vykonali predbežnú finančnú kontrolu príjmov a výdavkov v zmysle 
platnej právnej úpravy § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. do 31.10.2014.  
Kontrolované subjekty nevykonali  predbežnú finančnú kontrolu výdavkov a príjmov v zmysle 
platnej právnej úpravy § 9a zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole, účinnej od 
01.11.2014.  
 
Opatrenie ku kontrolnému zisteniu:  
Zabezpečiť preškolenie zamestnancov zodpovedných za výkon predbežnej finančnej kontroly  
Termín: ihneď 
Zodpovedný Ing. Tibor Krajčovič, prednosta MsÚ 
 
 
 
       Ing. Martin Tomčányi 
             Primátor mesta 
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