
Správa o výsledku kontroly 
 

V súlade s  Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na II. polrok 2016 schváleným 
MsZ, ktorý bol doplnený uznesením MsZ č. 82/2016 ako i v súlade so zákonom č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení bola finančná kontrola zameraná v zmysle uznesenia MsZ č. 82/2016 
a to na:  
 Efektívnosť vkladov mesta Sereď do obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik 

Sereď s.r.o  
 V rámci toho vykonať analýzu hospodárenia spoločnosti zo súvahy ziskov a strát 

z hľadiska finančného prínosu pre mesto  a prínosu ostatných vzťahov medzi mestom 
a spoločnosťou.  

 Porovnať zámery v čase založenia spoločnosti so skutočným stavom ich plnenia 
v súčasnom období. 

 Zistiť, či je spoločnosť pre mesto žiaduca a efektívna. Podľa výsledkov kontroly 
predložiť odporúčania, či spoločnosť dať do likvidácie, alebo previesť obchodný 
podiel, alebo predložiť iné odporúčania.  

 
 
Oprávnený orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Povinná osoba: Mestský bytový podnik Sereď s.r.o. zastúpená konateľom Ing. Martinom 
Káčerom  
Termín začatia kontroly: 22.08.2016 
Termín ukončenia kontroly 30. 09.2016 
 
Cieľ: 
Zistiť dodržiavanie právnych predpisov pri nakladaní s majetkom, ktorý mesto Sereď ako 
jediný spoločník vložilo do spoločnosti.  
  
Finančná kontrola bola vykonaná v rozsahu vymedzenom v § 18d, ods. 2, písm. c)  zákona č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
„právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce 
alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto 
majetku“.  
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  
1/. 
Porovnanie zámerov v čase založenia spoločnosti so skutočným stavom ich plnenia 
v súčasnom období vrátane prehľadu, čo predchádzalo založeniu Mestského bytového 
podniku  Sereď s.r.o.  
Zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, prešiel zo štátu na obec majetok okrem iného byty 
a nebytové priestory, ktorých prevádzku a poskytovanie služieb zabezpečoval štátny podnik. 
Uznesením MsZ č.  9MZ-1991 zo dňa 10.10.1991bol založený  Mestský bytový podnik Sereď, 
právna forma - obecný podnik.  
Jeho predmetom činnosti bolo 

- údržba, opravy, rekonštrukcie a modernizácie bytového fondu   a tepelných zariadení na výrobu tepla 
a teplej úžitkovej vody 

- poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov 
- dodávka tepla a teplej úžitkovej vody pre cudzích odberateľov 
- nákup tepla a teplej úžitkovej vody od cudzích dodávateľov 
- správa a údržba neverejnej časti vodovodov a kanalizácií k spracovaným    bytom 



Dňom 01.01.1993 v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. § 11 ods. 3, písm. i/ sa obecný podnik zmenil na 
príspevkovú organizáciu mesta uznesením MZ 10/1992 konaného v dňoch 14 a 15.12.1992 ktorým:  

- Založilo Mestský bytový podnik Sereď, príspevkovú organizáciu dňom 01.01.1993,  
- Vymenovalo riaditeľa do funkcie od 01.01.1993 
- Schválilo zakladaciu listinu a štatút Mestského bytového podniku Sereď – príspevkovej 

organizácie.  
V roku 1993 nadobudol účinnosť zákon č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebových priestorov, 
ktorým zákon uložil povinnosť obciam predať byt, nebytový priestor na základe žiadosti pôvodného 
nájomcu v určitej lehote za splnenia stanovených podmienok.  
Dňa 12.09.1995 sa na svojom rokovaní uznieslo MsZ na VZN č. 6/1995 o postupe pri predaji bytov 
a nebytových priestorov v zmysle zákona č. 182/1993 Zb.  
 
Štátny podnik bol dňom 21.09.1995  zrušený zlúčením a vymazaný z Obchodného registra. Uznesením 
č. 18/1997  zo dňa 13.05.1997 rozhodlo MsZ o vstupe do likvidácie mestského bytového podniku – 
príspevkovej organizácii dňom  01.07.1997. Príspevková organizácia bola zrušená k 31.12.1997.  
V záverečnej správe likvidátora je uvedené nasledovné: „Pretože však táto forma nevyhovovala 
formovaniu potrebnej podnikateľskej klímy v podniku a jej založenie bolo v rozpore s inými právnymi 
normami /v tej dobe z dôvodu nesprávneho usmernenia – mestský bytový podnik je nutné pokladať za 
podnik výrobného charakteru/, bolo potrebné pristúpiť k ďalšej zmene – k založeniu obchodnej 
spoločnosti so 100% účasťou zakladateľa – mesta Sereď a to  spoločnosti s ručením obmedzeným.  
 
Obchodná spoločnosť  - mestský bytový podnik Sereď s.r.o. vznikla zápisom do obchodného 
registra dňa 15.04.1996, bola založená zakladacou listinou formou notárskej zápisnice č. N 
17/96, NZ 9/96 zo dňa 19.01.1996, na základe uznesenia č. 9/95 z rokovania mimoriadneho 
mestského zastupiteľstva v Seredi, ktoré sa konalo dňa 15.12.1995. Zakladateľ – primátor 
mesta, založil obchodnú spoločnosť ako jediný spoločník. Zakladacou listinou bola zriadená 
dozorná rada ako kontrolný orgán v zmysle obchodného zákonníka. V NZ 17/96 je uvedené: 
Spoločnosť vydá stanovy, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločnosti.  
Predmetom činnosti Mestského bytového podniku s.r.o : 

- správa bytového a nebytového fondu a zariadení na výrobu a rozvod tepla a teplej úžitkovej vody 
- výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody,  
- elektroinštalatérstvo,  
- inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov,  
- inštalácie a opravy ústredného kúrenia a vetrania,  
- vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 

Základné imanie /ZI/ tvoril peňažný vklad v zmysle zákona 100.000 Sk.  
 
Dňa 01.05.1996 bola podpísaná zmluva o predaji podniku medzi Mestským bytovým 
podnikom Sereď – príspevková organizácia a Mestským bytovým podnikom , spol. s r.o. 
Sereď.  
 
Notárskou zápisnicou č. NZ 153/98 zo dňa 30.06.1998 bolo zvýšené ZI formou peňažného 
vkladu  o 100 000.- Sk. Základné imanie bolo zvýšené na základe uznesenia MsZ č. 25/1998.  
 
Notárskou zápisnicou č. NZ 241/2000 jediný spoločník Mesto Sereď  na základe uznesenia 
MsZ č. 31/2000 zo dňa 14.09.2000 rozhodol o zvýšení základného imania /ZI/ formou 
nepeňažného vkladu. Nepeňažný vklad, po vyčíslení na základe znaleckých posudkov 
predstavoval výšku 59.009.000.- Sk.   
 
Dňa 10.01.2000 bola podpísaná Nájomná zmluva medzi Mestom Sereď a Mestským bytovým 
podnikom s.r.o. na prenájom nehnuteľností, v ktorých mal Mestský bytový podnik sídlo. Výška 
nájmu  predstavovala:  
 Rok 



2000 750 000,00  
2001 750 000,00  
2002 750 000,00  
2003 1 050 000,00  
2004 1 050 000,00  
2005 1 300 000,00  
2006 1 300 000,00  
2007 1 300 000,00  
2008 1 300 000,00  

SPOLU 
SKK 9 550 000,00  
v EUR 

 2009 43 152,09  
2010 43 152,09  
2011 43 152,09  
2012 33 142,09  
2013 33 152,00  
2014 6 668,00  
2015 0,00  

SPOLU 
EUR 159 266,27  

Výška nájmu za kontrolované obdobie predstavovala príjem do rozpočtu mesta Sereď celkom 
vo výške 476 268 €.  
 
Základné imanie spoločnosti bolo znížené formou notárskej zápisnice – vyhlásením jediného 
spoločníka, že na základe uznesenia č. 61/2004 MsZ zo dňa 08.06.2004 prijíma  rozhodnutie 
o znížení ZI. Výška ZI nepeňažného vkladu po znížení predstavuje 54 826 000.- SK.  
K zníženiu ZI prišlo na základe rozhodnutia vrátiť Mestu Sereď uhoľňu bez súpisného čísla 
/terajšia športová hala Relax./  
 
 
Mesto Sereď sa za kontrolované obdobie ako jediný spoločník podieľalo na zisku spoločnosti, 
vo výške 43 868 € /viď tabuľka, príloha č. 1/.  Všetky údaje uvedené v tabuľke, boli predložené 
poslancom MsZ v príslušných rokoch na schválenie resp. zobrali výsledok hospodárenia 
Mestského bytového podniku na vedomie bez pripomienok, alebo v jednom prípade s 
 pripomienkami - v prípade rozdelenia zisku, ktoré  boli v plnom rozsahu akceptované.  
 
Ku kontrole boli predložené záverečné správy nezávislého audítora o overení ročnej účtovnej 
závierky k 31.12 príslušných rokov 1996-2015.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt MsBP overoval celoročné hospodárenie v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Každý rok bola predložená vypracovaná správa audítora  o hospodárení 
účtovnej jednotky  pre MsZ s návrhmi na prijatie opatrení, spolu s výročnou správou 
o hospodárení konateľa spoločnosti.  
Dozornej rade ako kontrolnému orgánu, ktorý bol zriadený MsZ, vyplýva zo zákona 
a zakladacej listiny zo dňa 19.01.1996 dohliadať na činnosť konateľa, nahliadať do 
obchodných a účtovných kníh a iných dokladov, kontrolovať údaje v nich obsiahnuté, 
preskúmavať ročnú účtovnú závierku a podávať zakladateľovi najmenej 1x ročne správy 
o činnosti a výsledkoch celoročného hospodárenia spoločnosti a od roku 2002 najmenej raz 
ročne prekladať správy valnému zhromaždeniu.  



Za celé kontrolované obdobie hospodárenia Mestského bytového podniku s.r.o. od jeho 
založenia nemala dozorná rada pripomienky k hospodáreniu spoločnosti, na základe čoho 
valné zhromaždenie schválilo výsledok hospodárenia a riadnu účtovnú závierku.  
 
V roku 2010 Mestský bytový podnik uzatvoril dňa 13.12.2010 zmluvu o čerpaní úveru s Dexia 
bankou vo výške 1.182.000 € na investičnú akciu Geotermálne vykurovanie mesta Sereď.  
MsZ na svojom riadnom zasadnutí zobralo informatívnu správu o stave projektu na vedomie.  
 
V roku 2013 uznesením č. 150/2013 MsZ 
 zobralo  na vedomie:  Správu o  Mestskom  bytovom podniku  Sereď   spol.  s.r.o. - analýzu   
stavu  a  možnosti  budúceho   vývoja   bez  pripomienok,  
schválilo:   
 Zámer  ďalšieho  fungovania   spoločnosti  Mestský  bytový  podnik  Sereď    spol.  s.r.o. 

formou  spolupráce    so súkromným  partnerom  -vstupom   prenájmu aktív   spoločnosti  
 Výber  strategického  partnera   formou  vyhlásenia   verejného ponukového  konania 

(VPK) 
 Komisiu pre prípravu  a  vyhodnotenie    verejného  ponukového  konania.  

Uložilo: konateľovi vyhlásiť  verejné   ponukové  konanie  na výber strategického  partnera.   
 
Uznesením č. 161/2013 MsZ poverilo konateľa Mestského bytového podniku spol. s r.o.  
na rokovanie s víťazom verejného ponukového konania o prenájme aktív spoločnosti, 
v prípade neúspechu rokovania jednať so záujemcom, ktorý skončil druhý v poradí 
a uložilo konateľovi Mestského bytového podniku spol. s r.o. pripraviť zmluvu na nájom aktív 
spoločnosti so záujemcom, na základe výsledkov rokovania. Nájomná zmluva bola podpísaná 
dňa 12.11.2013.  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem:  
Podpísaním nájomnej zmluvy nepeňažný vklad jediného spoločníka Mesta Sereď do 
obchodnej spoločnosti zostal nezmenený. Spoločnosť MsBP s.r.o Sereď je vlastníkom 
nehnuteľností – nepeňažného vkladu, ktorým bolo zvýšené ZI spoločnosti.  
Konateľ podpísal nájomnú zmluvu v súlade s čl. 4 bod 4.2 ods. 4 písm.c) Stanov spoločnosti 
a to po predchádzajúcom súhlase Valného zhromaždenia.  
 
Uznesením č. 220/2013 MsZ rozhodlo o založení  obchodnej spoločnosti Naša domová správa 
s.r.o. s majetkovou účasťou mesta Sereď vo výške 15% a Mestského bytového podniku 85%.  
Na základe uvedeného konštatujem:  
Obchodná spoločnosť bola založená v súlade s § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení.  
 
Na záver vykonanej kontroly konštatujem:  

• Porovnanie zámerov v čase založenia spoločnosti so skutočným stavom ich plnenia 
v súčasnom období 

Mestský bytový podnik v čase založenia vykonával všetky činnosti v zmysle predmetu činnosti 
uvedeného v obchodnom registri v čase jeho založenia.  
Prenájmom tepelného hospodárstva a založením obchodnej spoločnosti Naša domová správa 
s.r.o v súčasnej dobe Mestský bytový podnik nevykonáva žiadnu z činností, ktoré tvorili 
predmet podnikania v čase založenia spoločnosti. V súčasnosti vykonáva prenájom 
nehnuteľností, strojov, prístrojov a zariadení, ako činnosti predmetu podnikania, ktorými bol 
predmet činnosti rozšírený a zapísaný do obchodného registra v roku 2008.  
Vykonanou kontrolou dodržiavania § 21 VZN č. 1/2006 o nakladaní a hospodárení 
s majetkom mesta a § 13 zásad hospodárenia s majetkom mesta účinnými od 01.05.2013 



nebolo zistené porušenie ustanovení platných predpisov pri nakladaní s majetkom 
a majetkovými právami spoločnosti, o ktorých môže rozhodnúť VZ len v znení uznesenia MsZ, 
ktoré predchádza rozhodnutiu valného zhromaždenia.  
Valné zhromaždenie, rozhodovalo o nakladaní s majetkom spoločnosti a majetkovými 
právami v súlade s predpismi platnými v čase nakladania s týmto majetkom, v ktorých bolo 
a je presne vymedzené, ktoré rozhodnutia Valného zhromaždenia môžu byť vykonané len 
v znení uznesenia MsZ, ktoré predchádza rozhodnutiu VZ.   
 
• Efektívnosť vkladov mesta Sereď do obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik 

Sereď s.r.o  
V rokoch 1996 – 2015 boli správy z vykonaného auditu a správy o hospodárení spoločnosti 
predkladané MsZ. Správy podrobne informovali o celoročnom hospodárení  spoločnosti a 
v prípade dosiahnutia zisku bolo jeho rozdelenie predložené MsZ, ktoré zobralo tieto 
skutočnosti na vedomie. Počas kontrolovaného obdobia sa mesto Sereď ako jediný spoločník 
podieľalo na rozdelení zisku z obchodnej činnosti celkom v hodnote 43 868 €, ktoré tvorili 
príjem do rozpočtu mesta Sereď.   
 
• Podľa výsledkov kontroly predložiť odporúčania, či spoločnosť dať do likvidácie, alebo 

previesť obchodný podiel, alebo predložiť iné odporúčania.  
Hlavný kontrolór mesta v zmysle § 18 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
vykonáva kontrolnú činnosť nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami 
kontrolnej činnosti /odkaz v zákone na zákon o finančnej kontrole, v súčasnosti platný zákon č. 
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite §20-28 základné pravidlá finančnej kontroly a auditu/.   
 
Hlavný kontrolór mesta – oprávnená osoba v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite je od 01.01.2016 povinná navrhovať odporúčania alebo opatrenie 
k zisteným nedostatkom, ktoré musia obsahovať v zmysle zákona „opis zistených nedostatkov a 
pri porušení osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika 
viazaná,11) a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo 
zahraničia, označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli porušené spolu s návrhmi odporúčaní 
alebo opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku“. 
Na základe výsledkov kontroly vykonanej v zmysle zákona č. 357/2016 Z.z o finančnej 
kontrole a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nebolo zistené porušenie platných 
právnych predpisov.  
 
V zmysle zakladacej listiny, o zrušení spoločnosti, o prechode jej obchodného imania na 
právneho nástupcu alebo jej likvidácii môže rozhodnúť iba Valné zhromaždenie v znení 
uznesenia MsZ, ktoré musí predchádzať rozhodnutiu o uvedených skutočnostiach.  
V  zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, sú taxatívne vymenované 
rozhodné skutočnosti týkajúce sa spoločnosti, o ktorých valné zhromaždenie môže rozhodnúť 
v znení uznesenia MsZ, ktoré predchádza takému rozhodnutiu.  
 
Primátor mesta a povinná osoba boli s výsledkom kontroly oboznámení dňa 30.09.2016.  
 
 
 
V Seredi dňa 29.09.2016 Mgr. Zuzana Horváthová 
 Hlavná kontrolórka mesta 
  



Príloha č.1 výsledok 
hospodárenia 

neuhradená strata 
min.rokov 

úhrada straty z 
rezervného fondu 

úhrada straty zo 
štatutárnych a 

ostatných fondov 

úhrada straty z 
kapitálových fondov prídel do RF prídel do SF Mesto Sereď 

v SKK                 

1996 -756 504,78  -601 203,78              

1997 -146 877,88  -146 877,88              

1998 -1 407 765,46  447 479,88    -1 855 245,34          

1999 1 786 468,17          1 287 895,82  100 000,00  398 572,35  

2000 -3 376 504,79    -1 287 895,82    -2 088 608,97        

2001 759 269,97          359 269,97    400 000,00  

2002 98 176,45          4 908,85  33 267,60  60 000,00  

2003 -6 017 081,85    -374 178,82  -5 642 903,03          

2004 28 439,67          2 844,00    25 595,67  

2005 -3 861 434,67    -2 844,00    -3 858 590,65        

2006 265 974,04          66 493,51  66 493,51  132 987,02  

2007 102 779,07          25 000,00  25 000,00  52 779,09  

2008 -10 409 693,21    -91 493,51    -10 318 199,70        

SPOLU SKK -22 934 755,27  -300 601,78  -1 756 412,15  -7 498 148,37  -16 265 399,32  1 746 412,15  224 761,11  1 069 934,13  
v EUR                 

2009 -32 178,50        -32 178,50        

2010 16 786,29          4 200,00  4 193,29  8 393,00  

2011 -91 383,40    -4 200,00    -87 183,40        

2012 -28 184,36        -28 184,36        

2013 -143 335,61        -143 335,61        

2014 -132 082,31        -132 082,31        

2015 -3 656,37        -3 656,37        

SPOLU EUR -414 034,26  0,00  -4 200,00  0,00  -426 620,55  4 200,00  4 193,29  8 393,00  
 


