
Hlavná kontrolórka mesta 
 

Správa z vykonanej kontroly 
 
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 

schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
Kontrolu dodržiavania zákonnosti pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami 
vynaloženými na teplo v súlade  s uznesením č. 40/2017 zo dňa 10.04.2017 v znení  „MsZ - žiada  
hlavnú kontrolórku  mesta o vykonanie  kontroly  výdavkov  a finančných operácií: 
Celoročné  náklady za  spotrebu tepla   za  roky  2012, 2013, 2014, 2015, 2016  na budovách 
zriadených   mestom   a to  MsÚ, MsP, ZŠ  J. Fándlyho,  ZŠ  J.A.  Komenského, MŠ  ul. D.  
Štúra,  MŠ  ul. Komenského,  ZUŠ, MsKS  Nova , DK“ 

 
Kontrolovaný subjekt:  
Mesto Sereď /všetky objekty vo vlastníctve mesta, v ktorých bolo zabezpečované teplo 
v kontrolovanom období/,  
Rozpočtová organizácia - Dom Kultúry /budova DK, budova MsKs NOVA/,  
Rozpočtová organizácia - MŠ Dionýza Štúra,  
Rozpočtová organizácia - MŠ Komenského,  
Rozpočtová organizácia ZUŠ,  
Rozpočtová organizácia ZŠ J. Fándlyho,  
Rozpočtová organizácia ZŠ J. A. Komenského,   
Podklady ku kontrole spotreby tepla /budovy DK, MsKs NOVA boli predložené Správou 
majetku Sereď s.r.o 
 
Kontrolný orgán:    Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie:  rok 2012,2013,2014,2015,2016             
Kontrola vykonaná v čase:    od 18.04.2017 do 15.05.2017 
 
Cieľ kontroly:  
Dodržiavanie zákonnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtovanými vo 
výdavkovej časti príslušných rozpočtov určených na vykurovanie.  

Platné predpisy:  
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Zákon č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
Zákon č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
Zákon č. 431/2002 Z.z o účtovníctve 
Zákon č. 375/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite  
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /infozákon/ 
 
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  
Náklady na teplo v rozpočtovej organizácii MŠ DŠ boli počas revidovaného obdobia 
vynaložené na zabezpečenie tepla nasledovne:  
 
rok 2016 2015 2014 2013 2012 
Euro 38077,71 33959,46 63 113 34 688,49 39 516,72 
Uvedené náklady predstavujú:   



 náklady na zakúpenie plynu, náklady súvisiace s prevádzkovou plynovej kotolne 
/elokované pracovisko MŠ Cukrovarská, MŠ Pažitná/,  

 náklady na teplo dodávané MsBP spol. s.r.o., Energetika Sereď, s.r.o – centrálne 
vykurovanie , MŠ Dionýza Štúra a  elokované pracovisko  MŠ Pažitná/  

 
Náklady na teplo boli v rozpočtovej organizácii MŠ Komenského počas revidovaného 
obdobia vynaložené na zabezpečenie tepla nasledovne:  
 
rok 2016 2015 2014 2013 2012 
Euro 33960,08 22971,75 26892,02 33703,09 33 608,86 
Uvedené náklady predstavujú:   
 náklady na zakúpenie plynu, náklady súvisiace s prevádzkovou plynovej kotolne 

/elokované pracovisko MŠ Podzámska, MŠ Murgašova, Komenského B/,  
 náklady na teplo dodávané MsBP spol. s.r.o., Energetika Sereď, s.r.o – centrálne 

vykurovanie , MŠ Komenského A, Komenského B./  
 
 
Náklady na teplo v rozpočtovej organizácii ZUŠ J. F. Kvetoňa boli počas revidovaného 
obdobia vynaložené na zabezpečenie tepla nasledovne:  
 
rok 2016 2015 2014 2013 2012 
Euro 9 425,87 9 676,15 8 194,86 9 939,72 11 784,86 
Uvedené náklady predstavujú:   
 náklady na teplo dodávané MsBP spol. s.r.o., Energetika Sereď, s.r.o – centrálne 

vykurovanie počas kontrolovaného obdobia.  
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  
 Náklady na teplo boli predložené spoločnosťou Správa majetku Sereď s.r.o Náklady 

na teplo boli v rozpočtovej organizácii DK v odberných miestach DK a MsKs NOVA 
počas revidovaného obdobia vynaložené na zabezpečenie tepla nasledovne:  

 
Rok 2016 2015 2014 2013 2012 

DK € 40 723,93 40 075,72 38 409,96 38 689,02 38 004,22 

MsKs Nova 
€ 

46 027,58 55 593,19 54 446,62 54 404,62 49 169,87 

Uvedené náklady predstavujú:   
 náklady na teplo dodávané MsBP spol. s.r.o., Energetika Sereď, s.r.o – centrálne 

vykurovanie počas kontrolovaného obdobia.  
 Náklady vynaložené na tepelnú energiu Domu kultúry  v rokoch 2014-2016 nie je 

možné vyčísliť, nakoľko sú súčasťou nájomného. Celkové náklady na vykurovanie 
Domu kultúry sú súčasťou nákladov na vykurovanie, ktoré uhrádza priamo 
dodávateľovi tepla Správa majetku Sereď s.r.o. 

Dňa 27.02.2012 bola medzi Domom kultúry ako prenajímateľom a Správou mesta Sereď 
s.r.o /SMS/ ako nájomcom, uzatvorená nájomná zmluva  s účinnosťou od 01.03.2012 do 
31.12.2012 na časť priestorov v objekte DK a na časť priestorov v objekte MsKs NOVA za 
cenu 1 €. Od 01.03.2012 sa všetky náklady na teplo zaviazala uhrádzať priamo dodávateľovi 



SMS, ktorá náklady na energie v zmysle citovanej zmluvy fakturovala na základe hodnôt 
nameraných na podružných meračoch štvrťročne prenajímateľovi.  

Vynaložené náklady Domu kultúry na teplo za dva mesiace priamo dodávateľovi tepla, 
vyúčotvanie tepla za rok 2012 na základe podpísanej dohohy urobila SMS. s.r.o: 
 V roku 2012 bol dodávateľom tepla MsBP Sereď s.r.o 

Január – odberné miesto: Dom kultúry -  5 339,93 € 
Január – odbrené miesto: MsKs NOVA –  5 519, 92 € 
Február – odberné miesto: Dom kultúry –  6 527,93 € 
Ferbruár – odbrné miesto: MsKs NOVA –  8 159,92 € 
Spolu:      25 547,70 € 
 
 Dom kultúry za rok 2012 uhradil na základe predložených faktúr SMS  v zmysle 

uzatvorenej nájomnej zmluvy  za tepelnú energiu celkom 21 525,46 € /Dom kultúry, 
NOVA, Mestská knižnica/. 

 
Dňa 27.12.2012 bola medzi Domom kultúry ako prenajímateľom a Správou mesta 

Sereď s.r.o /SMS/ ako nájomcom, uzatvorená nájomná zmluva  s účinnosťou od 01.01.2013 
do 31.12.2013 na časť priestorov o výmere 5047,78m2 v objekte DK  a na časť priestorov vo 
výmere 2773,39m2 v objekte MsKs NOVA za 1 €. Všetky náklady na teplo sa zaviazala 
uhrádzať priamo dodávateľovi SMS, ktorá náklady na energie v zmysle citovanej zmluvy 
fakturovala na základe hodnôt nameraných na podružných meračoch štvrťročne 
prenajímateľovi.  

Dňa 27.06.2013 bola medzi Správou mesta Sereď s.r.o  ako nájomcom a  Domom 
kultúry ako podnájomníkom, uzatvorená zmluva  o podnájme s účinnosťou od 01.04.2013 do 
31.12.2016 na časť priestorov vo výmere 641,51m2 v objekte DK za nájomné vo výške 3 600 € 
s DPH za každý kalendárny štvrťrok vrátane služieb spojených s užívaním predmetu 
podnájmu /elek. Energia, voda, teplo plyn, odvoz odpadu/.  

Dňa 27.06.2013 bola medzi Správou mesta Sereď s.r.o  ako nájomcom a  Domom 
kultúry ako podnájomníkom, uzatvorená zmluva  o podnájme s účinnosťou od 01.04.2013 do 
31.12.2014 na časť priestorov vo výmere 758,6m2 v objekte MsKs NOVA za nájomné vo výške 
3 600 € s DPH za každý kalendárny štvrťrok vrátane služieb spojených s užívaním predmetu 
podnájmu /elek. Energia, voda, teplo plyn, odvoz odpadu/.  
 
V roku 2013 Dom Kultúry uhradil náklady v zmysle vyššie uvedených zmlúv nasledovne:   
 Fa. č. 802013 – tepelná energia za 1-3/2013– 7835,17 € uhradené  SMS na základe 

hodnôt nameraných na podružných meračoch  – v zmysle nájomnej zmluvy 
uzatvorenej dňa 27.12.2012. 

 V zmysle zmlúv o nájme zo dňa 27.06.2013 uhradil Domu Kultúry nájomné súčasťou 
ktorého sú náklady na teplo celkom vo výške 16 398 € nasledovne: 

Fa. č. 20130249 –nájom priestorov Nova 2Q/2013 - 3600 €  
Fa. č. 20130250 –nájom priestorov DK 2Q/2013 - 3600 € 
Fa. č. 20130335 –nájom priestorov Nova 3Q/2013 - 3600 €  
Fa. č. 20130336 –nájom priestorov DK 3Q/2013 - 3600 €  
Fa. č. 20130480 –nájom priestorov Nova 4Q/2013 - 999 €  



Fa. č. 20130481 –nájom priestorov DK 4Q/2013 - 999 €  
 
V roku 2014  
 V zmysle zmlúv o nájme zo dňa 27.06.2013 uhradil Dom Kultúry nájomné súčasťou 

ktorého sú náklady na teplo celkom vo výške 22800 € nasledovne: 
Fa.č. 20140006 – nájom priestorov DK - 3600 € - 1Q/2014 
Fa.č. 20140007 – nájom priestorov NOVA - 3600 - €1Q/2014 
Fa. č. 20140132 – nájom priestorov DK – 3600 € - 2Q/2014  
Fa. č. 20140133 –nájom priestorov NOVA - 3600 € - 2Q/2014  
Fa. č. 20140265 –nájom priestorov Nova - 3600 € - 3Q/2014  
Fa. č. 20140266 –nájom priestorov DK - 3600 € - 3Q/2014  
Fa. č. 20140365 –nájom priestorov Nova - 3600 €  - 4Q/2013  
Fa. č. 20140366 –nájom priestorov DK - 3600 € - 4Q/2014  
Dňa 19.11.2014 bol podpísaný dodatok č. 1 k nájomnej zmluve zo dňa 27.06.2013 na 
prenájom časti priestorov NOVA, ktorým bola zmenená doba nájmu do 31.12.2016.  
 
V roku 2015  
 V zmysle zmlúv o nájme zo dňa 27.06.2013 uhradil Dom Kultúry nájomné súčasťou,  

ktorého sú náklady na teplo celkom vo výške 22800 € nasledovne: 
Fa.č. 2015007 – nájom priestorov DK - 3600 € - 1Q/2015 
Fa.č. 2015006 – nájom priestorov NOVA - 3600 € - 1Q/2015 
Fa. č. 20150188 – nájom priestorov DK – 3600 € - 2Q/2015 
Fa. č. 20150189–nájom priestorov NOVA - 3600 € - 2Q/2015 
Fa. č. 20150316 –nájom priestorov Nova - 3600 € - 3Q/2015  
Fa. č. 20150315 –nájom priestorov DK - 3600 € - 3Q/2015 
Fa. č. 20150465 –nájom priestorov Nova - 3600 €  - 4Q/2015 
Fa. č. 20150464 –nájom priestorov DK - 3600 € - 4Q/2015  
V roku 2016  
 V zmysle zmlúv o nájme zo dňa 27.06.2013 uhradil Dom Kultúry nájomné súčasťou,  

ktorého sú náklady na teplo celkom vo výške 22800 € nasledovne: 
Fa.č. 20160015 – nájom priestorov DK - 3600 € - 1Q/2016 
Fa.č. 20160016 – nájom priestorov NOVA - 3600 € - 1Q/2016 
Fa. č. 20160162 – nájom priestorov DK – 3600 € - 2Q/2016 
Fa. č. 20160163 –nájom priestorov NOVA - 3600 € - 2Q/2016 
Fa. č. 20130365 –nájom priestorov Nova - 3600 € - 3Q/2016  
Fa. č. 20160364 –nájom priestorov DK - 3600 € - 3Q/2016 
Fa. č. 20160529 –nájom priestorov Nova - 3600 €  - 4Q/2016 
Fa. č. 20160531 –nájom priestorov DK - 3600 € - 4Q/2016 
 
 
 
 
 



Náklady na teplo vynaložené Mestom Sereď /všetky budovy vo vlastníctve mesta, ktoré boli 
vykurované v čase výkonu kontroly/ boli počas revidovaného obdobia vynaložené na 
zabezpečenie tepla nasledovne:  
 
rok 2016 2015 2014 2013 2012 
Euro 61 197,12 69 262,98 27 584,76 45 273,95 41 586,11 
Uvedené náklady predstavujú:   
 náklady na teplo dodávané MsBP spol. s.r.o., Energetika Sereď, s.r.o – centrálne 

vykurovanie 2015-2016. 
 Náklady na zakúpenie plynu, vrátane prevádzkových nákladov na plynovú kotolňu 

/2012-2014/.  
 
Náklady na teplo v rozpočtovej organizácii ZŠ J. Fándlyho boli na základe predložených 
dokladov ku kontrole počas revidovaného obdobia vynaložené na zabezpečenie tepla 
nasledovne:  
 
 
rok 2016 2015 2014 2013 2012 
Euro 82 211,62 65 024,65 59 611,10 82 331,35 83 250,92 
Uvedené náklady predstavujú:   
 náklady na zakúpenie plynu, náklady súvisiace s prevádzkovou plynovej kotolne 

/2012-2015/  
 náklady na teplo dodávané MsBP spol. s.r.o., Energetika Sereď, s.r.o – centrálne 

vykurovanie, /2015-2016/ 
 
Náklady na teplo boli v rozpočtovej organizácii ZŠ J. A. Komenského na základe 
predložených dokladov ku kontrole počas revidovaného obdobia vynaložené na zabezpečenie 
tepla nasledovne:  
 
rok 2016 2015 2014 2013 2012 
Euro 101 446,04 82 516,40 69 425,93 115 462,47 112 771,75 
Uvedené náklady predstavujú:   
 náklady na zakúpenie plynu, náklady súvisiace s prevádzkovou plynovej kotolne 

/2012-2015/  
 náklady na teplo dodávané MsBP spol. s.r.o., Energetika Sereď, s.r.o – centrálne 

vykurovanie, /2015-2016/ 
 

 
 Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z, zákon č. 583/2004 Z.z. 

Kontrolované subjekty nakladali s verejnými finančnými prostriedkami v zmysle:  
• Základných pravidiel rozpočtového hospodárenia, ktoré, sú zakotvené v § 19 zák. č. 

523/2004 Z.z. / účelovosť použitia, verejných finančných prostriedkov, časovosť, 
účelovosť, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných finančných 
prostriedkov. 

• Zákona č. 583/2004 Z.z. §13 ods. 2 podľa ktorého, „ Rozpočtované prostriedky možno 
použiť len na účely na ktoré boli schválené.  

Kontrolované subjekty nakladali s finančnými prostriedkami v súlade so zákonom  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Neprišlo k porušeniu § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. ani k porušeniu zák. č. 583/2004 Z.z.  
 



 Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  
/infozákon/ 

Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených dokladov konštatujem:  
Kontrolované subjekty v zmysle:  

• §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe zverejňovali zmluvy uzatvorené 
s dodávateľmi tepla.  

• § 5b písm. b/ zák. č. 211/2000 Z.z  zverejňovali všetky údaje o faktúre.  
 
 Dodržiavanie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
• Predložené doklady ku kontrole kontrolované subjekty vedú preukázateľne, 

zrozumiteľne. 
• Všetky predložené doklady ku kontrole obsahujú náležitosti účtovného dokladu 

v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve.  
 
Súčasťou správy z vykonanej kontroly predloženej mestskému zastupiteľstvu sú tabuľkové 
prehľady k výsledným sumám vynaložených nákladov na teplo uvedených v správe o výsledku 
kontroly pri jednotlivých kontrolovaných subjektoch.   
 
 

 

 

Dňa 15.05.2017     Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
 


