
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Správa o výsledku finančnej kontroly.  
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 
schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
finančnú kontrolu hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými finančnými 
prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Sereď v súlade s § 18e) 
zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom na kapitolách:    
05.1.0 - nakladanie s odpadmi,  položka 637 004, 
06.2.0 – rozvoj obcí, položka 635 006,  
04.5.1 - Cestná doprava, položka 637 004. 
Kontrolované obdobie: rok 2016 
Kontrolný orgán:  Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď, zastúpené Ing. Martinom Tomčányim, primátorom mesta. 
 
Cieľ kontroly:  
Kontrola plnenia povinností poskytovateľa komunálnych služieb vyplývajúcich zo Zmluvy č. 
1089/2015 uzatvorenej na rok 2016-2017 v celkovej hodnote 851 329,72 €.    
 
Použité právne normy:  

• Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a  audite 
• Zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
• Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
• Iné podklady potrebné k vykonaniu kontroly: /e-maily – komunikácia medzi 

kontrolovaným subjektom a poskytovateľom služieb, na základe sťažností občanov, e-
maily – sťažnosti od občanov, ktorý poukázali na nedostatky poskytovaných služieb, 
vysvetlenia z-cov kontrolovaného subjektu.  

 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené: 
Mesto Sereď ako povinná osoba – kontrolovaný subjekt /ďalej len ako kontrolovaný subjekt/, 
uzatvorilo dňa 16.12.2015 Zmluvu č. 1089/2015 s Radovanom Šulákom – MOWERS-TEAM 
na poskytnutie „komunálnych služieb“ /ďalej ako Zmluva/ ako úspešným uchádzačom za 
dodržania podmienok  zákona  č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Zápisnica 
z vyhodnotenia elektronickej aukcie bola vyhotovená dňa 16.11.2015. Súčasťou dokumentov 
procesu VO bola aj zmluva o poskytnutí komunálnych služieb v rovnakom objeme finančných 
prostriedkov  ako bola podpísaná. Z uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt vedel pred 
schválením rozpočtu o výške finančných prostriedkov na zabezpečenie služieb dohodnutých 
v citovanej zmluve.   
Programový rozpočet Mesta  na rok 2016 bol schválený 10.12.2015.  
Zmluva o poskytovaní komunálnych služieb bola podpísaná dňa 16.12.2015.  
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
1. 
Ku dňu začatia kontroly nebola vykonaná zmena rozpočtu v zmysle podpísanej Zmluvy.  
V rozpočte na rok 2016 boli schválené vo výdavkovej časti rozpočtu finančné prostriedky 
nasledovne: 
05.1.0 - nakladanie s odpadmi,  položka 637 004 – zber a odvoz odpadov  – 260 000 €. 
06.2.0 – rozvoj obcí, položka 635 006 -  údržba verejnej zelene – 120 000 €.  



04.5.1 - Cestná doprava, položka 637 004 – zimná údržba – 30 000 €.  
V zmysle Zmluvy, ktorá bola podpísaná na základe výsledku verejnej súťaže za poskytovanie 
služieb - Zber a odvoz odpadov, údržba verejnej zelene, zimná údržba boli dohodnuté 
ceny/1rok nasledovne:  
Zber a odvoz odpadov – 214 959,96 € 
Údržba verejnej zelene – 151 040,90 € 
Zimná údržba – 59 664 €.  
 
V zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. /Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku 
vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a vyššieho územného celku. Obsahuje príjmy a výdavky, v 
ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom 
pôsobiacim na území obce alebo vyššieho územného celku, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto 
území vyplývajúce pre ne zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, zo 
všeobecne záväzných nariadení obce a všeobecne záväzných nariadení vyššieho územného celku, 
ako aj zo zmlúv/.  
V zmysle vyššie uvedeného bol kontrolovaný subjekt povinný rozpočtovať vo výdavkovej časti 
rozpočtu finančné prostriedky minimálne v rozsahu, v akom sa zmluvne zaviazal na plnenie.  

• Kontrolovaný subjekt rozpočtuje na položke: 
- odvoz odpadov čiastku 260 000 €  v zmysle schváleného rozpočtu čo predstavuje 

nadhodnotenie rozpočtu o  sumu 45 040,04 € ako je objem finančných prostriedkov 
dohodnutých v zmluve. Z rozpočtovaného finančného objemu 260 000 € je ku dňu 
začatia kontroly vyčerpaných 170 110 €.  

- údržba verejnej zelene je rozpočtovaná čiastkou 120 000 €, objem finančných 
prostriedkov  v zmysle zmluvy predstavuje 151 040,90 €, čo predstavuje 
podhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu o 31 040,90 €. Ku dňu ukončenia kontroly 
bolo z položky – údržba verejnej zelene čerpaných celkom 140 794,62 €.  

- Na zimnú údržbu je v rozpočte schválená čiastka 30 000 €, pričom v zmysle zmluvy je 
dohodnutý objem finančných prostriedkov vo výške 59 664 €. Položka v rozpočte je 
podhodnotená o 29 664 €.  Z rozpočtovaných finančných prostriedkov 30 000 €  je ku 
dňu začatia kontroly vyčerpaných 23 707,64 € 

• Kontrolovaný subjekt rozpočtuje vo výdavkovej časti rozpočtu na rok 2016 objem 
finančných prostriedkov na vyššie uvedených položkách nižší celkom o 15 664,86 € 
ako je dohodnuté v Zmluve. 

Kontrolné zistenie č. 1  
Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri zostavovaní rozpočtu v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 
583/2004 Z.z  
K vyššie uvedenému kontrolnému zisteniu navrhujem kontrolovanému subjektu prijať 
opatrenia na odstránenie nedostatkov a  príčin ich vzniku nasledovne:  Vykonať zmenu 
rozpočtu tak, aby objem finančných prostriedkov vo výdavkovej časti rozpočtu na 
príslušných položkách zodpovedal minimálne objemu finančných prostriedkov 
dohodnutému v Zmluve v termíne do 15.11.2016.  
2. 
Počas výkonu  kontroly ku dňu 11.10.2016, kontrolovaný subjekt uhradil faktúry za údržbu 
verejnej zelene vo výške celkom vo výške 140 794,62 €, čím prišlo k prečerpaniu výdavkovej 
časti rozpočtu na príslušnej položke o 20 794,62 €. 
K úhrade predložených faktúr poskytovateľovi služieb prišlo dňa 22.09.2016 – 10 985,07 €, 
dňa 06.10.2016 – 11 978,32 € , 6889,31 €.  
Kontrolovaný subjekt vykonal pred  úhradou verejných finančných prostriedkov finančnú 
kontrolu na verejné finančné prostriedky, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu mesta.  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem.   
V zmysle § 7 ods. 3 zák. č. 357/2015  „Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú 



kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so 
skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania 
základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je, alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť 
vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej 
časť už vykonala“.  

• Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri vykonaní základnej finančnej kontroly v súlade 
so zákonom  č. 357/2015 Z.z.  

• Vykonanie základnej finančnej kontroly nebolo v súlade s § 6 ods. 4 písm. a) a g) zák. 
č. 357/2015 Z.z.   

• Kontrolovaný subjekt vykonal finančnú kontrolu na doklade súvisiacom s finančnou 
operáciou s vyjadrením, že je možné finančnú operáciu vykonať z dôvodov uvedených 
v § 6 ods. 4 písm.:  

a/ je v súlade s rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, čo znamená, 
že finančné prostriedky musia byť rozpočtované – schválené v rozpočte na príslušný rok. 
V tomto prípade neboli rozpočtované v objeme v akom boli uhradené. 
g/ je v súlade s inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedených 
v písmenách a-f, táto skutočnosť  nie je pravdou, finančná operácia v tomto prípade súvisí 
s uzatvorenou zmluvou, čo zákon uvádza v § 6 ods. 4 písm. d). 

• Kontrolovaný subjekt nemal finančnú operáciu vykonať alebo v nej pokračovať. 
Zákon o finančnej kontrole neumožňuje nakladanie s verejnými finančnými 
prostriedkami  pokiaľ nie sú splnené podmienky uvedené v tomto zákone.  

Kontrolné zistenie č. 2 
Porušenie zákona č. 357/2015 § 7 ods. 1, ktorý znie “Základnou finančnou kontrolou je orgán 
verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami 
uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.  
K vyššie uvedenému kontrolnému zisteniu navrhujem kontrolovanému subjektu prijať 
opatrenia na odstránenie nedostatkov a  príčin ich vzniku nasledovne:  Vykonávať 
základnú finančnú kontrolu dôsledne v zmysle §6 ods. 4 a § 7 ods. 1, zák. č. 357/2015 Z.z. 
v termíne ihneď.   
 
3. 
Dodržiavanie podmienok Zmluvy poskytovateľom komunálnych služieb – zber a odvoz 
komunálneho odpadu, údržba verejnej zelene.  
Na základe vykonania kontroly dodržiavania podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy bolo 
zistené:  
Ku dňu začatia kontroly prišlo na mesto Sereď niekoľko sťažností a podnetov od občanov 
mesta, ktorí vyjadrili nespokojnosť s poskytovanými službami. Každý podnet bol preverený zo 
strany zodpovedného zamestnanca mesta Sereď a na základe podnetu zodpovedného 
zamestnanca zjednal poskytovateľ služieb nápravu,  nie však v rozsahu v akom bolo potrebné 
zjednať nápravu, čím prišlo k nezabezpečeniu plnenia predmetu zmluvy zo strany 
poskytovateľa.  
Podnety boli doručené emailovou poštou, rovnako komunikácia s p. Šulákom prebehla zo strany 
mesta, emailovou poštou alebo telefonicky v znení: 
06. 04.2016 – email: na základe reklamácie občanov zamestnanec mesta prosil o vyvezenie smetných 
nádob /Bratislavská ulica, Fándlyho ul. – rodinné domy. 
07.04. 2016 – email: Doplnená požiadavka k emailu zo dňa 06.04.2016 na vývoz separovaného 
odpadu od rodinných domov /Fándlyho ul., Bratislavská ul/.  
11.04.2016 – email: Sťažnosť občana na odvoz separovaného odpadu pri činžiakoch /Kukučínová - 
Meander/ plné nádoby, črepiny od skla až na ceste. Zároveň so sťažnosťou, že firma nepoupratuje po 
vývoze.  
21.04.2016 – správa z iPhonu – sťažnosť na poškodené nádoby na odpad pri manipulácii 
poskytovateľom služieb.  



K vyššie uvedenému uvádzam: 
Dňa 05.05.2016  bol spísaný Záznam zo stretnutia, konaného na MsÚ – zhodnotenie 4 
mesiacov spolupráce. Poskytovateľ bol upozornený zástupcami mesta Sereď okrem iného 
aj na časté ničenie zberných 110 litrových nádob. 
16.05.2016 – správa z iPhonu – upozornenie občana, že už tretí týždeň po sebe sa zvoz komunálneho 
a bio odpadu realizuje do jedného zberného auta a zároveň žiadal vedieť čo je príčinou.  
17.05.2016 – e-mail: Sťažnosť na poskytovateľ služieb – priložené foto. Občan sa pýta, načo triedia 
obyvatelia mesta odpad, keď poskytovateľ služieb zmiešava všetky kontajnery do jedného auta a odpad 
sa znova zmieša.  
K vyššie uvedenému uvádzam: 
Dňa 20.05.2016  bolo  poskytovateľovi zaslané písomné upozornenie na dodržiavanie 
podmienok zmluvy, z dôrazom, na skutočnosť, že je neprípustné zmiešavať rôzne zložky 
komunálnych odpadov do jedného zvozového auta.  
26.05.2016 – email: zodpovedný z-c mesta oznámil poskytovateľovi, že prišla opakovaná reklamácia 
na nevyvezenie bio odpadu  /sťažovateľka písala 07.04.2016 – Fándlyho ul/.  
19.06.2016 – e-mail: zodpovedný z-c oznámil poskytovateľovi na základe sťažnosti, že nie sú vyvážané 
separáty /2-3 týždne/ pri spred bytoviek Kukučínová ul. Zároveň z-c mesta poprosil o zabezpečenie 
nápravy a do budúcna nevynechávať vývoz.  
21.07.2016 – e-mail: zodpovedný z-c mesta oznámil poskytovateľovi služieb, že dostal reklamáciu 
občana, že nádoby po vývoze nie sú uložené späť do stojiska.  
05.08. 2016 – e-mail: zodpovedný z-c mesta oznamuje poskytovateľovi služieb, že prišla opakovaná 
reklamácia na nevyvezenie bio odpadu /Fándlyho ul./ Zodpovedný z-c prosí pri pondelkovom vývoze  
neodkladne vyviezť. Sťažnosť bola podaná zo strany občana tretíkrát /07.04.2016, 26.05.2016, 
05.08.2016/. 
05.08.2016 – e-mail: zodpovedný z-c mesta prosí o dezinfekciu nádob na KO v zmysle zmluvy, 
a zároveň o dôkladné vyčistenie stojísk od odpadu, ktoré neboli v zmysle zmluvy vyčistené po vývoze, 
čo bolo zistené kontrolou z-ca mesta na mieste. V e-maile informuje poskytovateľa, že v okolí po 
vývoze to vyzerá hrozne. 
30.08.2016 – e-mail: zodpovedný z-c mesta upozornil poskytovateľa služieb na nevyvezenie 
komunálneho odpadu v zmysle harmonogramu schváleného zmluvou / časť ulice 8.mája – zostali plné 
nádoby/. Prosba o zjednanie nápravy.  
Na základe vyššie uvedeného, kontrolovaný subjekt mesto Sereď zvolalo rokovanie dňa 
31.08.2016 za prítomnosti zástupcu poskytovateľa služieb, zodpovedných z-cov mesta 
a poslancov MsZ. V zápisnici sú zhrnuté všetky nedostatky, vyššie uvedené v emailovej pošte, 
na čo bol poskytovateľ upozornený. 
31.08.2016 – e-mail: zodpovedný z-c oznámil poskytovateľovi, že na základe reklamácie firmy im 
nebola celý mesiac vyvezená 1100 litrová nádoba. Zodpovedný z-c poprosil o vykonanie.  
06.09.2016 – e-mail: zodpovedný z-c mesta opakovane upozorňuje na základe opätovnej sťažnosti, že 
kontajner nebol po vývoze uložený na stojisko. Zodpovedný z-c mesta, preposlal e-mail sťažovateľky 
poskytovateľovi služieb a zároveň prosí o písomné vyjadrenie ako to bude doriešené, aby sa to už 
neopakovalo a zároveň prosí poslať vyjadrenie obyvateľke mesta ktorá sa sťažovala. 
12.09.2016 – e-mail: zodpovedný z-c mesta oznamuje poskytovateľovi, že opakovane nevyviezol na 
Kukučínovej ul. č. 112 1100 l žltú nádobu na plasty. Zároveň prosí aby poskytovateľ upozornil svojich 
z-cov a aby nezabudol uskutočniť vývoz.  
26.09.2016, 27.09.2016, 30.09.2016, 03.10.2016, 04.10.2016, 07.10.2016 – ku kontrole bola 
predložená fotodokumentácia, ktorá tvorí prílohu č. 1 ku kontrole. /Vyžiadať od Mirky/  
K vyššie uvedenému konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt mesto Sereď podpísaním Zmluvy by mal očakávať plnenie 
predmetu zmluvy tak ako je dohodnutý. Kontrolovaný subjekt  nie je v pozícii prosenia 
poskytovateľa služieb aby si plnil povinnosti zo zmluvy. Povinnosti poskytovateľa služieb sú 
jasne a zrozumiteľne zadefinované v čl. VI Zmluvy č. 1089/2015. V čl. VI je zahrnuté aj právo 
objednávateľa a to účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň 
omeškania až do splnenia záväzku. 



Kontrolovaný subjekt ani v jednom prípade nesplnenia povinností poskytovateľom 
vyplývajúcich zo zmluvy nevyužil svoje právo účtovať zmluvnú pokutu v zmysle Zmluvy. 
Na základe vyššie uvedených zistení: 
Odporúčam kontrolovanému subjektu namiesto e-mailovej komunikácie, ktorou sa 
evidentne nedosiahlo riadne plnenie povinností poskytovateľa služieb, postupovať v zmysle 
zmluvy a za každé zistené porušenie povinností vyplývajúcich z predmetu zmluvy, využiť 
svoje právo a účtovať zmluvnú pokutu.  
 

Mesto zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom na svojom území a nakladanie 
s nim realizuje prostredníctvom zmluvného partnera, s ktorým uzatvoril Zmluvu o poskytovaní 
služieb. Uplatňovanie  práv a povinností z tejto zmluvy prislúcha len zmluvným stranám, teda 
žiadnej tretej osobe. Kontrolovaný subjekt nie je oprávnený poskytovať podnety, sťažnosti 
občanov, poskytovateľovi služieb a rovnako nie je oprávnený požadovať a prosiť 
poskytovateľa služieb aby odpovedal občanom mesta. Občania mesta nie sú zmluvnou stranou 
poskytovateľa. Mesto Sereď ako objednávateľ zo zmluvy, má využívať všetky dostupné formy 
dosiahnutia plnenia povinností.  
V prípade podania sťažností  od občana mesta je povinný kontrolovaný subjekt postupovať 
v zmysle  zákona o sťažnostiach v termíne ihneď.   
Na základe vyššie uvedeného odporúčam. 
Postupovať pri podaniach a sťažnostiach,  v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.  
 
Na záver vykonanej bolo kontroly bolo uložené povinnej osobe – kontrolovanému subjektu,  
predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
a odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke mesta v termíne do 30.11.2016.  
 
Kontrolovaný subjekt – povinná osoba  bola oprávnená v lehote do 17.10.2016 podať 
písomné námietky ku kontrolným zisteniam, k navrhnutým odporúčaniam a k lehote na 
predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
a odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke mesta. Povinná osoba bola oboznámená 
z výsledkami kontroly dňa 13.10.2016. Návrh správy z vykonanej kontroly bol 
kontrolovanému subjektu doručený dňa 13.10.2016, čo potvrdila svojim podpisom.  
 
Kontrolovaný subjekt nepodal v určenom termíne námietky k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam  ani k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu  zistených nedostatkov a  na odstránenie príčin ich vzniku 
uvedených v návrhu správy, ktorá  bola kontrolovanému subjektu odovzdaná dňa 13.10.2016, 
preto sa obsah a rozsah Správy z vykonanej kontrole nemení. 
 
Správa z vykonanej kontroly bola kontrolovanému subjektu odovzdaná dňa 18.10.2016 
 
 
 
V Seredi: 18.10.2016      Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 

 


