
Hlavná kontrolórka mesta 
 
 

Správao výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 
príčin zistených pri vykonaných kontrolách v I. polroku 2016 

 /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 II. polrok 2016 .  
 
Kontrolný orgán:   Hlavná kontrolórka mesta  

 
V prvom polroku 2016 boli vykonané kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti na I. polrok 2016. Pri nižšie uvedených kontrolách boli zistené nedostatky, 
kde bolo uložené povinným osobám  – kontrolovaným subjektom odporučené prijať opatrenia 
na odstránenie nedostatkov konštatovaných v Správach o kontrole ako aj uložená povinnosť 
predložiť písomný zoznam splnených opatrení v určenom termíne.  

 
I.  

Kontrola použitia a zúčtovania verejných finančných prostriedkov v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi /VZPP/ poskytnutých z rozpočtu mesta Sereď v roku 2015.  
Termín začatia kontroly: 26.01.2016 
Termín ukončenia kontroly –10.02.2016 
Správa o výsledku kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 18.02.2016.  
Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky: 

• Dodržanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /infozákon/. 
Zverejnené faktúry neobsahujú identifikačné údaje o zmluve alebo objednávke, s ktorými faktúra 
súvisí, čím prišlo k porušeniu § 5b ods.1 písm.  b) bod 4,5 zák. č. 211/2000 Z.z..  

• Vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle §9 zákona č. 502/2001 Z.z. 
Povinná osoba nezabezpečila vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle vyššie uvedeného 
zákona na vystavené faktúry v roku 2015 predložené ku kontrole v súlade s § 9 zák. č. 502/2001 Z.z.   
Kontrolné zistenie:  
Porušenie § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. 
Na základe výsledkov kontroly bolo kontrolovanému subjektu uložené: 
K zverejneným údajom o faktúre za rok 2015  doplniť údaje v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) bod 4,5 zák. 
č. 211/2000 Z.z. do 30.06.2016 
2. Doplniť vykonanie predbežnej finančnej kontroly faktúr za rok 2015 v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 
Z.z. do 30.06.2016 
2. Predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke do 30.06.2016.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku konštatujem:  

• Kontrolovaný subjekt predložil zoznam splnených opatrení hlavnej kontrolórke dňa 
30.06.2016.  

• Doplnil  chýbajúce údaje týkajúce sa kontrolných zistení v zmysle odporúčania 
hlavnej kontrolórky v stanovenom termíne, čím prišlo k odstráneniu nedostatkov 
konštatovaných v Správe o kontrole.  

 
 
 
 



 
II. 
Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej 
závierky.  
Povinná osoba: Základná  škola J. Fándlyho Sereď, v zastúpení štatutárneho orgánu, Jaroslava 
Čomaja Paed.Dr. 
Začiatok kontroly 20.01.2016 
Ukončenie kontroly: 10.03.2016 
Správa o výsledku kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 28.04.2016 
Na záver vykonanej kontroly bolo konštatované:  
 Povinná  osoba si nesplnila povinnosť účtovnej jednotky v zmysle zákona o účtovníctve: 

nevykonala inventarizáciu, čím porušila § 6 ods. 3,  §8 ods. 4,  §29,30 zákona o účtovníctve, 
na základe vykonanej kontroly boli zistené rozdiely medzi účtovným stavom k 31.12.2015 zo 
Súvahy, na ktorú sa povinná osoba vo výsledku inventarizácie odvoláva a inventarizáciou 
vykonanou povinnou osobou k 31.12.2015.  

 Ústredná Inventarizačná komisia  nekoordinovala prácu ČIK v zmysle prijatej smernice. 
 Dátumy uvádzané na dokladoch predložených k inventarizácii sú zmätočné, čím je 

preukázané, že povinná osoba nevenovala inventarizácii dostatočnú pozornosť.  
Ku kontrolným zisteniam konštatovaným v Správe z vykonanej finančnej kontroly odporučila hlavná 
kontrolórka vykonať nasledovné opatrenia v termíne do 30.06.2016:  
Vykonať mimoriadnu inventarizáciu v zmysle zákona o účtovníctve. 
Prepracovať Smernice č. 005/2014 a 006/2014 – jednoznačne vymedziť postup, práva a povinnosti 
zodpovedných zamestnancov. 
Preukázateľne oboznámiť zamestnancov zodpovedných za vykonanie inventarizácie s vnútornými 
smernicami. 
Vyslať na školenie zodpovedných zamestnancov, ktorí nemajú dostatočné vedomosti v kontrolovanej 
oblasti.  
Predložiť hlavnej kontrolórke písomný zoznam prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
a odstránenie príčin ich vzniku s termínom plnenia, v termíne do 25.03.2016.  
 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku konštatujem:  
Povinná osoba predložila zoznam prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
a odstránenie príčin ich vzniku v termíne určenom v Správe z vykonanej kontroly.  
Štatutárny orgán kontrolovaného subjektu zabezpečil splnenie všetkých prijatých opatrení 
v termínoch, ktoré boli nim určené.  
Zrealizovaním prijatých opatrení, kontrolovaný subjekt – povinná osoba zabezpečil, 
odstránenie nedostatkov ako aj príčin ich vzniku.  
 
 
III. 
Kontrola procesu inventarizácie majetku – pohľadávky, ku dňu riadnej účtovnej závierky 
k 31.12.2015 v podmienkach mestskej samosprávy – pohľadávky fyzických osôb /FO/ a právnických 
osôb /PO/  ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015.  
Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, Ing. Martinom Tomčányim.  
Začiatok kontroly 03.03.2016 
Ukončenie kontroly 15.04.2016  
Predmetom vykonanej kontroly boli pohľadávky po lehote splatnosti fyzických a právnických osôb, 
evidované povinnou osobou k 31.12.2015 v hodnote 238 224,25 €.  
Správa o výsledku kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 28.04.2016. 
Povinná osoba  bola oprávnená v lehote do 15.04.2016 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 nepodala námietky k navrhnutým opatreniam ani k termínu na predloženie písomného 



zoznamu prijatých opatrení. Na základe kontrolných zistení uvedených v   Správe o  kontrole  bolo 
uložené povinnej osobe predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov najneskôr do 30.11.2016.  
 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení z vykonanej kontroly 
konštatujem:  
Povinná osoba – kontrolovaný subjekt predložila zoznam splnených opatrení v termíne 
uloženom v Správe z vykonanej kontroly.  
Splnením prijatých opatrení prišlo k odstráneniu kontrolných zistení konštatovaných 
v Správe z kontroly ako aj príčin vzniku kontrolných zistení.  
 
 
IV.  
Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej 
závierky v rozpočtovej MŠ Dionýza Štúra.  
Povinná osoba: Materská škola Dionýza Štúra Sereď, v zastúpení štatutárneho orgánu, Beáty 
Lukáčovej, riaditeľky MŠ.  
Začiatok kontroly: 04.05.2016 
Koniec kontroly: 18.05.2016 
Správa o výsledku kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 16.06.2016. 

• Ku kontrolným zisteniam konštatovaným v Správe z vykonanej kontroly odporúčam prijať  
opatrenia, ktoré sú súčasťou každého kontrolného zistenia v termíne do 30.09.2016.  

• Na základe kontrolných zistení uvedených v Správe z kontroly navrhujem povinnej osobe 
predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie 
príčin ich vzniku najneskôr do 30.12.2016.  

• Záznam z vykonanej inventarizácie ku dňu riadnej účtovnej závierky /31.12.2016/ predložiť 
hlavnej kontrolórke v termíne najneskôr do 31.01.2017.  

 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem:  
Riaditeľka MŠ predložila hlavnej kontrolórke v termíne určenom v Správe o výsledku 
kontroly opatrenia na odstránenie nedostatkov.  
Písomný zoznam splnených opatrení je riaditeľka kontrolovaného subjektu povinná 
predložiť do 31.12.2016 a 31.07.2017. Mestské zastupiteľstvo bude na prvom zasadnutí po 
uplynutí termínov na plnenie povinností kontrolovaného subjektu informované o splnení 
uložených povinností vyplývajúcich z vykonanej kontroly.  

 
 
 
V Seredi dňa 25.11.2016     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 

  
 


