
Správa  z vykonanej kontroly 

  
V súlade s plánom  kontrolnej činnosti na I. polrok 2017   a podľa§ 17 ods. 15 zákona č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonala Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná 
kontrolórka mesta  

kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta Sereď. 
 
Kontrolované obdobie:   rok 2016 
Miesto a čas konania kontroly:  Mestský úrad Sereď, marec/2017 
Kontrolovaný subjekt:   Mestský úrad  Sereď  
  
Predmet  a cieľ kontroly:  
 overiť či sú dodržané pravidlá používania návratných zdrojov financovania podľa 

zákona č. 583/2004 Z.z.   
 sledovať stav a vývoj dlhu mesta Sereď  

 
Použité právne predpisy: 
Zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
Výkon kontroly:  
Posúdenie stavu a vývoja dlhu bolo vykonané na základe kritérií uvedených v § 17 zák. č. 
583/2004 Z.z. 
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania  sú upravené  v  ustanovení § 17 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z.z.“). Podľa 
citovaného ustanovenia mesto môže použiť návratné zdroje financovania len na úhradu 
kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami 
bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa tieto zdroje financovanie môžu výnimočne 
použiť za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov z bežného 
rozpočtu.  
Kontrolou nebolo zistené porušenie týchto zákonných pravidiel používania návratných 
zdrojov financovania.  
  
Podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania sú upravené v ustanovení § 17 ods. 6 
zákona č. 583/2004 Z.z. Podľa citovaného ustanovenia obec môže na plnenie svojich úloh 
prijať návratné zdroje financovania, len ak  
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho 
rozpočtového roka a  
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,  
pričom platí, že obe podmienky musia byť splnené súčasne.  



Podľa § 17 ods. 14 zákona  dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov 
financovania  preveruje pred ich prijatím hlavný kontrolór. Porušenie podmienok pre prijatie 
návratných zdrojov financovania obcou je hlavný kontrolór povinný bezodkladne oznámiť 
ministerstvu financií. 
Kontrolou nebolo zistené porušenie vyššie uvedených pravidiel prijímania návratných 
zdrojov financovania.   
  

1/ Posúdenie  stavu a vývoja dlhu  mesta.  

V zmysle § 17 ods. 7 zák č. 583/2004 Z.z.  celkovou sumou dlhu obce sa na účely tohto 
zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov 
financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce.   

V zmysle §17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z.  - do celkovej sumy dlhu obce sa 
nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z Audiovizuálneho fondu a z úveru poskytnutého 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok 
úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do 
celkovej sumy dlhu obce sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania 
prijatých na zabezpečenie predfinancovania realizácie spoločných programov Slovenskej 
republiky a Európskej únie, operačných programov spadajúcich do cieľa Európska územná 
spolupráca a programov financovaných na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí 
grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi najviac v sume 
nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou 
a orgánom podľa osobitného predpisu. Platí to aj, ak obec vystupuje v pozícii partnera v 
súlade s osobitným predpisom rovnako, najviac v sume nenávratného finančného príspevku. 
Do sumy splátok sa nezapočítava suma ich jednorazového predčasného splatenia.   

2/ Prehľad úverov , dlhodobých záväzkov mesta Sereď. 
V roku 2002 mesto Sereď čerpalo úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu 23 nájomných 
bytov na Čepeňskej ulici v Seredi  v čiastke 368 320 €   .  Úroková sadzba je  3,9 % s dobou 
splatnosti 30 rokov. Mesačná splátka  úveru  je  1 737,27 €. Návratnosť úveru je zabezpečená 
zriadením záložného práva na tento novopostavený  bytový dom číslo súpisné 4305 par. č. 765/4 a 
na  zastavané plochy a nádvoria  par. č. 765/4 .  Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2016 bola v 
čiastke  249 815,60 €.         
V priebehu   roku   2008   mesto Sereď prijalo na  financovanie realizácie  investičnej akcie : 
„Výstavba nájomných bytov v bytovom dome I. etapa – BD A BD B Dolnomajerská  ulica, Sereď  
bankový úver v čiastke 652 028 € . Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a.  , doba splatnosti je 30 
rokov. Mesačná splátka úveru je 2 097,19 € .  Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného 
práva na tento novopostavený  bytový dom číslo súpisné  4470 a 4471 par. č. 733/17 a 733/18 .   
Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2016  bola v čiastke    495 540,69  € . 

V roku   2013   mesto Sereď prijalo na  financovanie realizácie  investičnej akcie : „Nájomný bytový 
dom SO 01, SO 02 -2x16 b.j., Dolnomajerská  ulica, Sereď  úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania  
v čiastke 504 240,97 EUR .Úroková sadzba tohto úveru je 1% p .a.  , doba splatnosti je 30 rokov. 
Mesačná splátka úveru je 1 621,84 € . Návratnosť úveru je zabezpečená zriadením záložného práva na 
tento  novopostavený  bytový dom číslo súpisné 4472 evidovanej na p.č. 733/20  a súpisné číslo 4473 



evidovanej na parcele číslo  733/19 . Nesplatená istina tohto úveru k 31.12.2016 predstavovala 
čiastku 454 374,06 €.  
Vyššie uvedené záväzky sa v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. 
nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta Sereď.  

 
Mesto Sereď uzatvorilo v roku 2015 so spoločnosťou  Venimex Slovakia s.r.o.Sídlo: Klincová 

37, 821 08 Bratislava zmluvu , ktorej predmetom je záväzok uvedenej spoločnosti optimalizovať 
infraštruktúru verejného osvetlenia v rozsahu a podľa technických požiadaviek uvedených v zmluve a 
zabezpečovať prevádzku a údržbu sústavy verejného osvetlenia v zmysle platných Slovenských 
technických noriem /STN/ počas doby dohodnutej v tejto zmluve v Meste Sereď a záväzok 
objednávateľa zaplatiť dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy t.j.  848 151,00 €  v tom čiastka  773 
941,20,- EUR s DPH  bude objednávateľom uhradená na základe faktúry, vystavenej dodávateľom v 
súlade so zmluvou. 
Fakturovaná suma sa stala splatnou v zmysle splátkového kalendára, ktorý je súčasťou tejto faktúry  a 
v zmysle ktorého je celková fakturovaná suma rozdelená do 120-tich rovnomerných, pravidelných, 
mesačných splátok, každá vo výške 6.449,51 EUR s DPH, splatných vždy v 15. kalendárny deň 
príslušného kalendárneho mesiaca, pričom výška poslednej splátky bude 6.449,51 EUR s DPH a 
dátum jej splatnosti nastane dňa 15.9.2025.  
 Dňa 15.10.2015 spoločnosť Venimex postúpila pohľadávku na základe zmluvy o postúpení 
pohľadávky  č. 326/AU/15 v celkovej sume 767 491,69  € spolu s príslušenstvom Slovenskej sporiteľni 
a.s. Tomášiková, Bratislava, ktorá bude splatná v zmysle splátkového kalendára spoločnosti Venimex. 
K 31.12.2016 je nesplatená časť záväzku vo výške 677 198,55 €.  
 V zmysle § 17 ods. 7 zák č. 583/2004 Z.z.  sa záväzok voči Slovenskej sporiteľni vo 
výške 677 198,55 € započítava do celkovej sumy dlhu mesta.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

• Celková suma dlhu mesta v zmysle zák. č. 583/2004 Z.z. k 31.12. 2016 predstavuje 
7,7% skutočných bežných príjmov dosiahnutých v predchádzajúcom kalendárnom 
roku. 

• suma splátok návratných zdrojov financovania, k 31.12.2016 dosiahla sumu  
77 394,12 €, čo predstavuje 0,88% skutočných bežných príjmov dosiahnutých 
v predchádzajúcom  kalendárnom roku.  

 
 
Na záver vykonanej kontroly konštatujem:  
Mesto Sereď spĺňa podmienky čerpania návratných zdrojov financovania do budúcna 
v zmysle§ 16 ods. 1,2 zák. č. 583/2004 Z.z , čo je jedným z významných ukazovateľov 
hospodárneho a efektívneho nakladania s verejnými finančnými prostriedkami.   
 
 
 
V Seredi dňa 14.03.2017    Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
 
Na vedomie:  
Ing. Tibor Krajčovič 
Prednosta MsÚ Sereď  
 


