
Hlavná kontrolórka mesta 
Správa 

o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich príčin 
zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2015 

 /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 I. polrok 2016   
Kontrolný orgán:   Hlavná kontrolórka mesta 
I.  
Správa z následnej finančnej kontroly vynakladaných finančných prostriedkov za práce 
vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, 
predložená MsZ dňa 17.09.2015. 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď 
Kontrolované obdobie: rok 2013-2015 /do 30.06.2015/  
Termín začatia kontroly: 06.07.2015 – 17.08.2015 
Na základe vykonanej kontroly bolo konštatované kontrolné zistenie:  

• Porušenie § 223 ods. 1) zákonníka práce,  
kontrolovaný subjekt ako zamestnávateľ neplnil ani nezabezpečoval svoje potreby uzatvorením tejto dohody.  

• Porušenie § 223 ods. 4) zákonníka práce, 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril dohodu na činnosť, ktorá je predmetom ochrany podľa autorského zákona. 

• Finančné prostriedky vo výške 427,53 € /odmena 400 € + odvody 27,53 €/ neboli vynaložené 
kontrolovaným subjektom hospodárne, účelne a efektívne.  

Kontrolovaný subjekt uzatvoril v roku 2014 dohodu o vykonaní práce s FO za účelom vystúpenia hudobnej 
skupiny Veselí starci. Dohoda bola uzatvorená s členom hudobnej skupiny.  
Na základe výsledkov kontroly prednosta MsÚ prijal opatrenia, ktoré tvorili prílohu k Správe 
z vykonanej kontroly. 
Opatrenia prijaté mestom Sereď k Správe z následnej finančnej kontroly efektívnosti a účelnosti 
vynaložených verejných finančných prostriedkov za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní 
práce mimo pracovného pomeru za rok 2013 – ½-rok 2015 
Na základe výsledkov kontroly bolo prijaté nasledovné opatrenie: 
Zodpovední zamestnanci mesta nebudú uzatvárať dohody o vykonaní práce s hudobnými skupinami ani inými 
umelcami, ktorí sú fyzickými osobami. Na vystúpenia na kultúrnych podujatiach organizovaných mestom sa 
s fyzickými osobami, ktoré budú realizovať umeleckú produkciu,  budú uzatvárať zmluvy o dielo podľa 
autorského zákona. 
Plnenie opatrení: 
Prednosta úradu upozornil zamestnancov na povinnosť uzatvárať s fyzickými osobami, ktoré budú realizovať 
umeleckú produkciu na akciách organizovaných mestom Sereď, zmluvu o dielo podľa autorského zákona. 
V Seredi, dňa 20.08.2015 

Ing. Tibor Krajčovič 
                                                                                       prednosta úradu 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 
príčin konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt neuzatvoril do vykonania tejto kontroly ani jednu dohodu o vykonaní 
práce v rozpore so zákonníkom práce.  
                                                                                
 
 
 
 



II.  
Správa z vykonanej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami použitými 
na zabezpečenie  XVI. ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto podujatia predložená 
MsZ dňa 17.09.2015 
Kontrolované subjekty:     Mesto Sereď , Dom kultúry 
Kontrolný orgán:             Hlavná kontrolórka mesta 
Kontrolované obdobie:    rok 2015 
Kontrola bola vykonaná v dňoch od 18.08.2015 do  02.09.2015. 
Na základe vykonanej kontroly bolo konštatované kontrolné zistenie:  

• 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.  
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. 
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. 6 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. 6 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.  

• 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.  

Na základe výsledkov kontroly primátor mesta a riaditeľ rozpočtovej organizácie Domu 
Kultúry prijali  opatrenia, ktoré tvorili prílohu k Správe z vykonanej kontroly. 
 
 
 
 



Hlavná kontrolórka mesta Sereď, 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 
Na základe vykonanej kontroly opatrenia č. 1 konštatujem, kontrolovaný subjekt opravil 
text o vykonaní predbežnej finančnej kontroly v zmysle prijatého opatrenia.  
 

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 
       
Na základe vykonanej kontroly plnenia opatrenia č. 2 riaditeľa Domu kultúry konštatujem:  

• Riaditeľ rozpočtovej organizácie Domu kultúry  
a) nepredložil MsZ návrh na zmenu prílohy č. 7- týkajúcej sadzobník stanovujúci 
minimálnu sadzbu nájomného za predajné miesto za 1 deň v termíne do 31.12.2015.  
b) nepredložil hlavnej kontrolórke správu s plnení prijatých opatrení v termíne 
najneskôr do 31.12.2015,  tak ako mu bolo uložené v zápisnici zo záverečného 
prerokovania správy o kontrole, čím porušil §14 písm. h/ zákona č. 502/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite.  

 
 
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 
 
 Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatého opatrenia primátora Mesta Sereď 
konštatujem:                

• Kontrolovaný subjekt mesto Sereď zabezpečilo preškolenie zodpovedných 
zamestnancov na vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle platnej právnej 
úpravy zákona o finančnej kontrole účinného od 01.01.2016. Správa o splnení opatrení 
bola predložená hlavnej kontrolórke v termíne uloženom v záverečnom prerokovaní 
správy o kontrole dňa 03.12.2015.  

 
 
 



III. 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov vykonanej v priebehu účtovného obdobia ako aj inventarizácie 
vykonanej ku dňu riadnej účtovnej závierky, ktorá bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 
12.11.2015. 
Kontrolovaný subjekt: MŠ Komenského, Sereď 
Kontrolný orgán:  Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrola bola vykonaná v čase od 21.09.2015 - 21.10.2015. 
Kontrolované obdobie: rok  2014  - mimoriadna inventarizácia k 28.08.2014, mimoriadna 
inventarizácia k 31.08.2014 riadna inventarizácia k 31.12.2014, riadna inventarizácia 
k 31.12.2013.  
Na základe vykonanej kontroly bolo konštatované kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt nevykonal žiadnu z inventarizácii, 
Riadna inventarizácia k 31.12.2013 
Mimoriadna inventarizácia k 28.08. 2014  
Mimoriadna inventarizácia k 31.08.2014 
Riadna inventarizácia k 31.12.2014.  
ktoré boli predmetom tejto kontroly v súlade s §§29,30 zákona o účtovníctve. Okrem toho porušil množstvo 
iných ustanovení zákona o účtovníctve (viď správa o kontrole). Tým, že kontrolovaný subjekt neuvádzal 
skutočné rozdiely majetku, ale uvádzal, že inventarizáciou nevznikli žiadne rozdiely, sú výsledky inventarizácií 
zavádzajúce, zmätočné a nemajú žiadnu vypovedaciu hodnotu.  
Na základe vykonanej kontroly bolo uložené riaditeľke kontrolovaného subjektu:  

 V termíne do 30.10.2015 predložiť opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených vykonanou 
kontrolou. Opatrenia boli predložené v termíne a boli súčasťou Správy z finančnej kontroly, 
ktorá bola MsZ predložená dňa 12.11.2015.  

 V termíne do 15.01.2016 predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov a ich príčin hlavnej kontrolórke mesta. Kontrolovaný subjekt písomnú správu 
predložil v určenom termíne.  

Prijaté opatrenia na nápravu nedostatkov zistených na následnej finančnej kontrole mimoriadnej inventarizácie 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vykonaných v priebehu účtovného obdobia ako aj riadnej 
inventarizácie vykonanej ku dňu riadnej účtovnej uzávierky. 
Opatrenie č. 1  
Riaditeľka školy nariadila od  1.11.2015 riadnu inventarizáciu v zmysle Zákona o účtovníctve č.431/2002 Z.z., 
ktorá je zároveň zameraná na odstránenie nedostatkov konštatovaných v Správe z vykonanej kontroly 
/zosúladenie účtovného a skutkového stavu majetku MŠ Komenského/.   
Zodpovedné osoby :  
Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ Komenského 
ústredná inventarizačná komisia v zložení Bibiana Prívozníková, Jana Adamčová, Daniela Andrisová, Katarína 
Kurbelová, Bc. Jana Ferenczyová, Bc. Katarína Butková. 
Termín  : 01.11.2015 do 31.12.2015 
Opatrenie č. 2 
Predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich príčin hlavnej kontrolórke 
mesta. Zodpovedná : Bc. Iveta Fraňová 
Termín : 15.01.2016 
Súčasťou záverečného prerokovania správy o kontrole bolo v termíne do 30.10.2015, určiť zodpovedných 
zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa 
osobitného predpisu 
Opatrenie č. 3 
Zodpovednými osobami sú členovia ústrednej inventarizačnej komisie v zložení 
 Bibiana Prívozníková – ekonomický zamestnanec,  
 Jana Adamčová – vedúca školskej jedálne, 
 Daniela Andrisová, Katarína Kurbelová, Bc. Jana Ferenczyová, Bc. Katarína Butková – zástupkyne riaditeľky. 
Zodpovední zamestnanci boli písomne upozornení na dôsledné plnenie pracovných povinností vyplývajúcich 
z príkazu riaditeľa.   



Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ 
Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
a ich príčin konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu k 31.12.2015 v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Všetky kontrolné zistenia konštatované v Správe z kontroly zo dňa 21.10.2015 
boli odstránené.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa: 24.05.2014    Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


