
Správa z vykonanej kontroly 
 
V súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018 schváleným MsZ, 
ako i v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bola vykonaná  

kontrola vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov -  dotácií mesta Sereď za 
obdobie rokov 2016, 2017 v zmysle uzatvorených zmlúv. 

 
Kontrolný orgán: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka  
Povinná osoba: Mesto Sereď zastúpené, primátorom mesta Ing. Martinom Tomčányim 
Kontrolované obdobie: rok 2016,2017 
Termín trvania kontroly: 25.04.2018 – 29.05.2018 
 
Použité právne predpisy a uzatvorené zmluvy súvisiace s predmetom kontroly. 
 VZN č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď  
 VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď  
 Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole  
 Zákon č. 583/2004 Z.z.  o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
 Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
 Zákon č. 358/2015 Z.z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci)  
 Zmluva o nájme zo dňa 25.03.2013 /medzi Mestom Sereď a Správou SMS s.r.o – predmet 

nájmu Dom kultúry/ 
 Zmluva o nájme zo dňa 23.11.2016 /medzi Mestom Sereď a Správou SMS s.r.o – predmet 

nájmu Dom kultúry/ 
 Zmluvy o poskytnutí dotácií 

Cieľ kontroly:  
 Poskytovanie  dotácií v súlade s §7 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy 
 Poskytovanie  dotácií v súlade s §7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy.  
 Dodržiavanie zásady účelovosti v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. 

a efektívnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami.  
 
Výkon kontroly:  
Poskytnuté dotácie Správe majetku Sereď s.r.o – 2016 /ďalej len SMS s.r.o/ 
V zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov MsZ v Seredi na svojom zasadnutí dňa 02.11.2011 prerokovalo návrh, založilo 
obchodnú spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom  Správa majetku Sereď, 
s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, ktorej jediným spoločníkom so 
100% majetkovou účasťou je Mesto Sereď, so zámerom realizovať činnosti spojené so správou 
majetku, ktorý nebol zverený do správy rozpočtových  organizácií zriadených mestom 
(prevádzka, údržba, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba) prostredníctvom obchodnej 
spoločnosti. 
V zmysle § 7 ods. 2 zákona č. 538/2004 Z.z. „Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie 
právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme 
alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu 
územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec, alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri 
likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území“.  
 



Povinná osoba ako subjekt mimo sektora verejnej správy  /právnická osoba – založená mestom Sereď/ 
hospodárila v roku 2016 s dotáciou - verejnými finančnými prostriedkami v celkovej hodnote 
282 415 €, ktoré jej boli poskytnuté z rozpočtu mesta Sereď na základe Zmlúv o poskytnutí 
finančných prostriedkov a to:   

 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku v roku 2016  
/ďalej už len Zmluva/ v celkovej výške 176 000 € na úhradu  bežných výdavkov, ktoré súvisia 
s údržbou a činnosťami spojenými s riadnym zabezpečením prevádzky objektov Domu Kultúry, 
MsKs NOVA, areálov futbalových štadiónov, objektu bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici 
a s opravami a upratovaním Kina Nova. Zmluva bola uzatvorená dňa 04.01.2016, zverejnená 
dňa 05.01.2016.  
V zmysle čl. II. zmluvy bola povinná osoba povinná použiť finančné prostriedky do konca 
rozpočtového roka 2016.  
Dotácia vo výške 176 000 € bola poskytnutá v častiach:  
I. Časť – 50 000 € 
II. Časť – 50 000 € 
III. Časť -  30 000 € 
IV. Časť – 46 000 € 
Vyúčtovanie dotácie bolo predložené nasledovne: 

• Energie – 65 034,85 € v tom: 
Dom kultúry  - 49 204,37 €,  
Garbiarska – 2069,49 €,  
Štadión - 13 760,99 €.  

• Mzdové náklady – 121 092,81 €, čo predstavuje 80% z celkových mzdových nákladov 
 
Na základe kontroly konštatujem:  

1. Kontrolovaný subjekt mesto Sereď  predložil ku kontrole doklady preukazujúce 
zúčtovanie účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy.  

2. Poberateľ dotácie Správa majetku Sereď s.r.o, použila finančné prostriedky na účel 
v súlade s čl. I. ods. 3 Zmluvy. 

3. Zmluva neuvádza dátum dokedy budú finančné prostriedky vo výške 176 000 € odoslané 
poskytovateľom na účet poberateľa.  

4. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov neuvádza, že dotácia bude poskytovaná 
v častiach. Pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami je povinnosťou 
zmluvných strán dohodnúť poskytovanie finančných prostriedkov jednoznačne. 
V prípade, že sa dotácie bude poukazovať v častiach na žiadosť poberateľa dotácie, aj 
takúto skutočnosť je potrebné zakotviť do zmluvy.  

Na základe uvedeného v bode 4 konštatujem: 
Dojednané ustanovenie zmluvy v bode 2.1 nie je jasne a zrozumiteľne určené.  
 Na základe vyššie uvedeného v bode 4 odporúčam kontrolovanému subjektu:  

Z dôvodu právnej čistoty uvádzať do zmlúv v prípade poskytovanej dotácie v častiach presne 
výšku jej časti, spôsob poskytnutia a termín, kedy budú poskytovateľom uvoľnené finančné 
prostriedky v termíne ihneď.   
 Písomným dodatkom k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2018 

doplniť v prípade poskytovania dotácie na časti /výšku časti, spôsob a termín tak ako 
je vyššie uvedené v termíne ihneď. 

5. V zmysle čl. II. bod 2.2 Zmluvy je povinnosťou poberateľa dotácie najneskôr do 
15.01.2017 predložiť poskytovateľovi vyplnenú tabuľku „zúčtovanie dotácií 
poskytnutých z rozpočtu poskytovateľa. Vyúčtovanie finančného príspevku 
poskytnutého na rok 2016 je poberateľ povinný predložiť poskytovateľovi do 
25.01.2017.“  



Kontrolné zistenie k bodu č. 5:  
Zúčtovanie dotácie a vyúčtovanie finančného príspevku nebolo predložené poskytovateľovi 
dotácie v súlade s čl. II bodu 2.2 Zmluvy, čím prišlo k porušeniu ustanovenia čl. II bod 2.2 
Zmluvy. Prijímateľ dotácie predložil vyúčtovanie dňa 31.01.2017.    
K vyššie uvedenému kontrolnému zisteniu uvádzam: V čl. II. bod 2.8 je uvedené: „Nedodržanie 
príslušných ustanovení tejto zmluvy sa považuje za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 
zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a poskytovateľ bude v takom prípade postupovať v súlade s týmto zákonom“.  
V zmluve nie je určené, ktoré porušenia sú porušeniami, ktoré naplnia skutkovú podstatu § 31 
zákona. č 523/2004 Z.z. Vyššie uvedené kontrolné zistenie je porušením zmluvy, nie je však 
porušením finančnej disciplíny v zmysle citovaného zákona. Zmluva neobsahuje iné sankcie 
v prípade porušenia zmluvných podmienok, ktoré nie sú v dikcii § 31 citovaného zákona. 
Príklad: Všeobecne známe sankcie, ktoré kontrolovaný subjekt  má vo svojich zmluvách /napr. 
zmluvná pokuta 0.02% z poskytnutej dotácie za každý deň omeškania ...../.  
Kontrolovaný subjekt nemohol v zmysle Zmluvy uložiť poberateľovi sankciu za porušenie čl. 
2.2, pretože nebola zmluvne dohodnutá.  
 Na základe vyššie uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu: 

Opraviť zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2018 nasledovne:  
Písomným dodatkom k zmluve vyšpecifikovať bod. 2.8, /vymedzenie porušení na ktoré sa 
vzťahuje zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, a doplniť bod 
v ktorom bude stanovená zmluvná pokuta pri porušení ustanovení, ktoré nie sú porušením 
finančnej disciplíny v termíne ihneď. 
 

 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov /ďalej už len Zmluva/ v celkovej výške 
5000 € na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich s rekonštrukciou štadióna na 
Hornočepenskej ulici /okná, dvere/ Zmluva bola podpísaná dňa 26.01.2016, zverejnená 
bola 27.01.2017.   

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 V zmluve nie je uvedený dátum, kedy budú finančné prostriedky odoslané na účet 

poberateľa.  
 Povinná osoba použila finančné prostriedky v príslušnom rozpočtovom roku v súlade s § 13 

ods. 1 a 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  
 Poberateľ dotácie zúčtoval 585 € nedočerpanú dotáciu poskytovateľovi dňa 

07.04.2016.  
 Poberateľ dotácie použil  verejné finančné prostriedky na stanovený účel  v súlade so 

zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov a v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 
Z.z.  

 Zúčtovanie dotácií a vyúčtovanie finančného príspevku bolo predložené poskytovateľovi 
dotácie v súlade s čl. II bodu 2.2 Zmluvy.   

 
 Zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške 7000 € /ďalej len Zmluva/- účelová 

dotácia na úhradu kapitálových výdavkov  súvisiacich s rekonštrukciou sociálneho 
zariadenia pre mužov pri kine NOVA zo dňa 11.07.2016. 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Poberateľ dotácie použil  finančné prostriedky v príslušnom rozpočtovom roku v súlade s 

§ 13 ods. 1 a 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  
 Zúčtovanie dotácií a vyúčtovanie finančného príspevku bolo predložené poskytovateľovi 

dotácie v súlade s čl. II bodu 2.2 Zmluvy.   
 

 Zmluvy o poskytnutí dotácie vo výške 95 000 € /ďalej len Zmluva/ - účelová 
dotácia na úhradu kapitálových výdavkov  súvisiacich s : 



 Zateplením obvodových stien a strechy objektu Sokolovňa 
 Rekonštrukciou kotolne a hydraulického vyregulovania systému ústredného 

vykurovania v objekte Sokolovňa 
 Výmenou svietidiel a rekonštrukciou elektroinštalácie v objekte Sokolovňa 
 Hydraulickým vyregulovaním kúrenia MsKS NOVA 

Zmluva bola podpísaná dňa 08.09.2016, zverejnená bola dňa 14.09.2016.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Poberateľ dotácie použil  finančné prostriedky v príslušnom rozpočtovom roku v súlade 

s § 13 ods. 1 a 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  
 Zúčtovanie dotácií a vyúčtovanie finančného príspevku bolo predložené 

poskytovateľovi dotácie v súlade s čl. II bodu 2.2 Zmluvy.   
 
Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt mesto Sereď, podpísalo  v zmysle uznesenia MsZ č. 16/2013 písm. A/ so 
spoločnosťou SMS s.r.o 25.03.2013 Zmluvu o nájme na dobu určitú od 01.04.2013 – 
31.12.2016, kde predmetom nájmu boli nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4248 a to: stavba s.č. 
118 /dom kultúry/ postavenej na parc. č. 3049, parc. č. 3050 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2218m2 v k.ú. Sereď za 1 €/rok s cieľom dosiahnutia optimalizácie nákladov 
súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako i zefektívnenia činností súvisiacich 
s ich prevádzkou.  
V zmysle článku VIII. bod 1 sa prenajímateľ a nájomca dohodli: cit: „Prenajímateľ a nájomca sa 
dohodli, že opravy na predmete nájmu tak, aby sa nezhoršoval technický stav predmetu nájmu, 
nevznikla škoda na predmete nájmu a aby bol predmet nájmu spôsobilý na dohodnutý účel užívania 
počas celej doby nájmu, bude zabezpečovať nájomca na vlastné náklady minimálne vo výške 10 000 
€ vrátane DPH ročne slovom desaťtisíc Eur. Nájomca o rozsahu uskutočnených opráv na predmete 
nájmu informuje prenajímateľa ku koncu každého kalendárneho roka počas celej doby nájmu“.   
Nájomca v zmysle čl. VIII. bodu 1) neinformoval prenajímateľa počas celej doby nájmu 
o rozsahu uskutočnených opráv. Správy o hospodárení SMS s.r.o predložené každoročne MsZ 
neinformujú o skutočnostiach uvedených v čl. VIII. bod 1. Zmluvy o nájme, na základe čoho je 
možné konštatovať, že SMS s.r.o Sereď na vlastné náklady nezabezpečovala opravy na 
predmete nájmu min. v objeme 10 000 € vrátane DPH/ročne. Zmluva neobsahuje žiadne 
sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy.  
V roku 2015 informuje Správa SMS s.r.o vo svojej  Správe o hospodárení predloženej MsZ, že na 
opravu strechy Domu kultúry boli použité prostriedky z rozpočtu mesta vo výške 9 214,95 €.  
Tieto finančné prostriedky mali byť na opravu strechy použité z vlastných prostriedkov SMS s.r.o 
v zmysle čl. VIII. bod 1 citovanej Zmluvy. Správa informuje aj o skutočnosti, že oprava strechy 
v MsKS NOVA bola vykonaná z vlastných finančných prostriedkov SMS s.r.o. 
 
V rámci výkonu kontroly som požiadala konateľku SMS s.r.o. o poskytnutie súčinnosti ku 
kontrole – a to predložiť financovanie opráv v Dome kultúry v zmysle zmluvy uzatvorenej dňa 
25.03.2013, vzhľadom k tomu, že dotácie, ktoré sú predmetom kontroly sa poskytovali aj na 
opravy /bežné výdavky/ nielen na činnosť /bežné výdavky/ a investície /kapitálové výdavky/ 
Ku kontrole boli predložené výsledovky v Eur za stredisko Dom kultúry /roky 2015,2016,2017 
/s poznámkou, že do roku 2013 sa účtovníčka nevie dostať a v roku  2014 bolo účtované v inom 
programe, ktorý nevie otvoriť. Ak sa to podarí, budú mi doklady zaslané. 
Na základe predložených dokladov konštatujem: 
V roku 2013 – bola MsZ v roku 2014 v Správe o hospodárení predložená zúžená hlavná kniha, 
z ktorej je zrejmé, že za rok 2013 boli účtované na účte  511 001 opravy v hodnote 11 800,63 
€. Z predloženého dokladu nie je možné určiť koľko finančných prostriedkov bolo 
investovaných MsKS NOVA, koľko do Dom Kultúry.  
V roku 2014 –správa o hospodárení za rok 2014 predložená Mestskému zastupiteľstvu uvádza, 



že bola z kapitálovej dotácie od mesta Sereď vykonaná rekonštrukcia a modernizácia okien DK. 
V roku 2015 boli na predmete nájmu vykonané opravy /účet 511/ v hodnote 1803,38 €, 
technický materiál /účet 501 002/ - 1641,17 €.  
V roku 2016 boli na predmete nájmu vykonané opravy /účet 511 1000/ v hodnote 469 €, 
spotreba materiálu /účet 501 3000/ - 1623,47 €.  
Z predložených dokladov ku kontrole nie je zrejmé, či opravy boli vykonané z dotácie mesta na 
bežné výdavky poskytnutej na činnosť SMS. s.r.o /oprava je bežný výdavok/ alebo z vlastných 
finančných prostriedkov.  
Kontrolné zistenie: 
 Porušenie povinnosti zakotvenej v čl. VIII. bod. 1 vyššie citovanej zmluvy o nájme.  
 Nájomca mal k 31.12.2016 v zmysle zmluvy zabezpečiť opravy počas celej doby nájmu 

v hodnote minimálne 40 000 € vrátane DPH.  
 Kontrolovaný subjekt mesto Sereď pri poskytovaní dotácií nepreskúmavalo povinnosti 

vyplývajúce zo zmluvy o nájme uzatvorenej dňa 25.03.2013.  
 
Poskytnuté dotácie SMS s.r.o  v roku 2017 – 182 000 € 
Kontrolovaný subjekt poskytol v roku 2017 subjektu mimo sektora verejnej správy  /právnická 
osoba – založená mestom Sereď/ dotáciu na základe:   

 Zmluvy o poskytnutí verejných finančných prostriedkov na prevádzku v roku 2017   
v celkovej výške 176 000 € na úhradu  bežných výdavkov, ktoré súvisia s údržbou a činnosťami 
spojenými s riadnym zabezpečením prevádzky objektov Domu Kultúry, MsKs NOVA, areálov 
futbalových štadiónov, objektu bývalej ZŠ na Garbiarskej ulici a s opravami a upratovaním 
Kina Nova, vrátane príslušenstva /sociálneho zariadenia a bufet/ a s vydávaním Seredských 
noviniek.  
Zmluva bola uzatvorená dňa 13.01.2017, zverejnená dňa 18.01.2017.  
V zmysle čl. II. zmluvy bola povinná osoba povinná použiť finančné prostriedky do konca 
rozpočtového roka 2018.  

 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí verejných finančných prostriedkov na prevádzku 
v roku 2017  podpísaná dňa 15.05.2017, zverejnená dňa 18.05.2017.  

Dodatkom č. 1 bol doplnený účel a výška dotácie na opravu sociálnych zariadení v Dome 
kultúry vo výške 6000 €.  
 
Dotácia vo výške 182 000 € bola poskytnutá na 7 častí:  
2 x 44 000 €, 6000 €,  4 x 22 000 €. 

• Energie – 65 034,85 € v tom: 
Dom kultúry  - 44 141,15 €  
Garbiarska ulica – 6 116,04 €,  
Štadión – 15 969,86  
Nova – 17 406,76 €.  
Seredské novinky – 9000 € 
• Mzdové náklady  - 91 578,77  - 60% celkových mzdových nákladov 

Spolu: 184 212,58 €. 
Na základe kontroly konštatujem:  

1. Kontrolovaný subjekt mesto Sereď  predložilo ku kontrole doklady preukazujúce 
zúčtovanie účelovo viazaných finančných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy.  

2. Poberateľ dotácie Správa majetku Sereď s.r.o, predložila zúčtovanie dotácie 
poskytnutej z rozpočtu mesta Sereď v zmysle čl. II. bodu 2,2 Zmluvy.  

Kontrolné zistenie.  



Príjemca dotácie predložil kontrolovanému subjektu zúčtovanie, s chybným názvom – 
rovnakým ako v roku 2016 t. j. zúčtovanie finančných prostriedkov z poskytnutých na základe 
zmluvy o poskytnutí zo dňa 04.01.2016.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď  

- vyžiadať od poberateľa dotácie opravu zúčtovania dotácie k 31.12.2017.  
3. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov rovnako ako zmluva uzatvorená v roku 

2016 neuvádza, že dotácia bude poskytovaná v častiach. Pri nakladaní s verejnými 
finančnými prostriedkami je povinnosťou zmluvných strán dohodnúť poskytovanie 
finančných prostriedkov jednoznačne. Dotácia bola poskytnutá v 7 častiach. 

Na základe uvedeného konštatujem: 
Dojednané ustanovenie zmluvy v bode 2.1 nie je jasne a zrozumiteľne určené.  
 Na základe vyššie uvedeného v bode 3 odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne 

ihneď: 
• Z dôvodu právnej čistoty uvádzať do zmlúv v prípade poskytovanej dotácie v častiach 

presne výšku jej časti, spôsob poskytnutia a termín, kedy budú poskytovateľom 
uvoľnené finančné prostriedky, tak ako sa to uvádza v iných zmluvách o poskytnutí 
dotácie /napr. zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta SMS s.r.o. zo dňa 21.12.2012, zmluvy 
o poskytnutí dotácie ŠK a TJ  nad 10 000 €..../.   

Písomným dodatkom k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na rok 2018 doplniť 
v prípade poskytovania dotácie na časti /výšku časti, spôsob a termín tak ako je vyššie 
uvedené.  
 
Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt mesto Sereď, podpísalo so spoločnosťou SMS s.r.o Nájomnú zmluvu č. 
838/2016 dňa 23.11.2016 Zmluvu o nájme na dobu neurčitú s účinnosťou od 01.01.2017, kde 
sú predmetom nájmu nehnuteľnosti zapísané na LV č. 4248 a to: stavba s.č. 118 /dom kultúry/ 
postavenej na parc. č. 3049, parc. č. 3050 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 2218m2 
v k.ú. Sereď za 1 €/rok.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Nájomná zmluva obsahuje ustanovenia ako Zmluva uzatvorená dňa 25.03.2013 až na čl. VIII. 
bod 1, cit: „Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že opravy na predmete nájmu tak, aby sa nezhoršoval 
technický stav predmetu nájmu, nevznikla škoda na predmete nájmu a aby bol predmet nájmu spôsobilý 
na dohodnutý účel užívania počas celej doby nájmu, bude zabezpečovať nájomca na vlastné náklady 
minimálne vo výške 10 000 € vrátane DPH ročne slovom desaťtisíc Eur. Nájomca o rozsahu 
uskutočnených opráv na predmete nájmu informuje prenajímateľa ku koncu každého kalendárneho 
roka počas celej doby nájmu“. 
Zmluva zo dňa 23.11.2016 v čl. VIII obsahuje iba bod č. 1 v znení, cit: „Nájomca sa zaväzuje 
poskytovať v predmete nájmu počas celej doby nájmu priestory pre výkon činnosti v rozsahu predmetu 
činnosti podľa zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie zriadenej prenajímateľom – Domu kultúry 
so sídlom Školská 118/1 Sereď“ ,ktorý bol v zmluve zo dňa 25.03.2013 označený ako bod 2 čl. 
VIII. Zmluvy o nájme.  
V prípade, ak by obsah nájomnej zmluvy bol identický, resp. ak by sa menila dodatkom k zmluve 
doba nájmu z určitej na neurčitú /uznesenie č. 173/2016/ a ostatné ustanovenia zmluvy by zostali 
nezmenené, opravu sociálnych zariadení v Dome kultúry vo výške 6000 € /dotácia z rozpočtu 
mesta/, by bola povinná vykonať na vlastné náklady SMS s.r.o. a nie z financií Mesta Sereď. 
/Uznesenie  č. 173/2016 - Schvaľuje V súlade s § 9a, ods. 9, písm. c)  zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov, nájom nehnuteľného majetku  -  stavbu so súpisným číslom 118, postavenú na parcelách 
registra „C“ č. 3049 a 3050 v k. ú. Sereď, uplatnením výnimočného postupu ako prípad hodný osobitného  zreteľa,  
s cieľom pokračovať  v optimalizácii nákladov, súvisiacich s prevádzkou nehnuteľného majetku mesta, ako 
i zefektívnenia činností, súvisiacich s ich prevádzkou, za cenu 1,00 €/rok/predmet nájmu, na dobu neurčitú, od 



01. 01. 2017, spoločnosti Správa majetku mesta Sereď , s. r. o.,  sídlom v Seredi, Námestie republiky 1176/10/. 
Na základe vyššie uvedeného konštatujem: 
Nájomná zmluva uzatvorená dňa 23.11.2016 je uzatvorená v porovnaní so zmluvou zo dňa 
25.03.2013 neefektívne a nevýhodne pre Mesto Sereď. Efektívnosťou sa v zmysle zákona 
o finančnej kontrole rozumie:“ najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými financiami a 
dosiahnutými výsledkami“. 
Na základe vyššie uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď: 

• doplniť zmluvu o nájme nehnuteľností zo dňa 23.11.2016   v čl. VIII. o ustanovenie 
v znení „Prenajímateľ a nájomca sa dohodli, že opravy na predmete nájmu tak, aby sa 
nezhoršoval technický stav predmetu nájmu, nevznikla škoda na predmete nájmu a aby bol 
predmet nájmu spôsobilý na dohodnutý účel užívania počas celej doby nájmu, bude 
zabezpečovať nájomca na vlastné náklady minimálne vo výške 10 000 € vrátane DPH ročne 
slovom desaťtisíc Eur. Nájomca o rozsahu uskutočnených opráv na predmete nájmu informuje 
prenajímateľa ku koncu každého kalendárneho roka počas celej doby nájmu“, ktoré bolo 
v zmluve o nájme zo dňa 25.03.2013 v čl. VIII ako bod. 1/ 

• zakotviť do zmluvy sankcie v prípade porušenia zmluvy zo strany nájomcu. 
 
 Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem:  

Dňa 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov 
v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o štátnej pomoci). Predmetný zákon zmenil aj úpravu niektorých povinností poskytovateľov a 
príjemcov štátnej pomoci a minimálnej pomoci. Údaje o poskytnutí pomoci sú od 1. januára 
2016 zaznamenávané v centrálnom registri (IS SEMP), ktorý je informačným systémom 
verejnej správy a obsahuje údaje o poskytnutí pomoci v Slovenskej republike. Údaje do 
centrálneho registra zaznamenávajú príslušní poskytovatelia pomoci. Príjemcovia minimálnej 
pomoci na základe nového zákona o štátnej pomoci už nemajú povinnosť oznamovať minimálnu 
pomoc prijatú po 1. januári 2016.  
Zákon zaviedol povinnosť obce: 

- vopred pred poskytnutím minimálnej pomoci /do 200 000 € za posledné tri roky/  
požiadať o stanovisko Protimonopolný úrad SR k možnosti poskytnutia minimálnej 
pomoci  a to žiadosťou s predpísaným obsahom.  

- Vopred pred poskytnutím štátnej pomoci požiadať o stanovisko Európsku komisiu 
Podľa § 13 ods. 1 zákona o štátnej pomoci je poskytovateľ minimálnej pomoci povinný do 
centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej minimálnej pomoci a údaje o 
príjemcovi minimálnej pomoci prostredníctvom elektronického formulára, do piatich 
pracovných dní odo dňa poskytnutia minimálnej pomoci. 
Podľa § 12 ods. 1 zákona o štátnej pomoci je poskytovateľ štátnej pomoci povinný do 
centrálneho registra zaznamenávať údaje o poskytnutej štátnej pomoci a údaje o príjemcovi 
štátnej pomoci prostredníctvom elektronického formulára, do šiestich mesiacov odo dňa 
poskytnutia štátnej pomoci. 
Zákon č. 358/2015 Z. z. sa vzťahuje na dotácie poskytnuté SMS s.r.o v roku 2016, 2017. 
Rovnako sa tento zákon vzťahuje aj na vyššie uvedenú nájomnú zmluvu uzatvorenú dňa 
23.11.2016, pretože aj nájom za 1 € sa považuje za poskytnutie pomoci v zmysle cit. zákona. 
Pomocou je každé konanie, ktorým podnik získa akúkoľvek hospodársku výhodu, ktorú by 
nezískal za bežných trhových podmienok, teda bez zásahu verejnej správy.  



V zmysle § 16 citovaného zákona je poskytovateľ štátnej pomoci povinný do konca februára 
kalendárneho roka poskytnúť koordinátorovi pomoci správu o ním poskytnutej štátnej pomoci 
za predchádzajúci kalendárny rok.  
Kontrolné zistenie: 
Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri poskytovaní pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z.z. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu pri poskytovaní pomoci postupovať v súlade so 
zákonom č. 358/2015 Z.z. v termíne ihneď.  
 
08.2.0 kultúrne služby ostatné – položka 642001 
Z vyššie uvedenej kapitoly výdavkovej časti rozpočtu bola v roku 2016 poskytnutá dotácia vo 
výške 7 350 € nižšie uvedeným žiadateľom. 
 

P.č.  Žiadateľ Pridelená dotácia 

1 Spevácky zbor ZVON Sereď 900 
2 Spevácky zbor GAUDETE 1400 
3 OZ Krásna hudba Sereď 1100 
4 MO Matice slovenskej Sereď 300 
5 OZ Mladá Sereď 700 
6 Dcérocirkev Sereď 150 
7 OZ Vodný hrad Sereď 950 
8 OZ GOEL Sereď 300 
9 OZ YOUTH Sereď 300 

10 R SVS Sered.spolok J.Fándlyho  250 
11 Veteran Club Car 800 
12 I.odd.skautov a skautiek Sereď 200 

 spolu                                                                   7350 
 
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených zmlúv o poskytnutí dotácií a dokladov 
o zúčtovaní v roku 2016 konštatujem:  
 Dotácia poskytnutá OZ Vodný Hrad- 950 €. Vykonanou kontrolou predložených dokladov 
k zúčtovaniu dotácie bolo zistené.  
OZ Vodný hrad darovalo Domu Kultúry zo svojej dotácie 160 €.  Účel darovania – náklady 
spojené s realizáciou prednášok F.Šmigrovského „kaštieľ a kultúrne pamiatky v Seredi“ a I. 
Gojdiča „Výsledky umelecko-historického výskumu južného krídla kaštieľa v Seredi“, ktoré sa 
uskutočnia v rámci sprievodných podujatí maliarskeho sympózia Bludné prúdy dňa 
3.septembra 2016 v bastióne Seredského kaštieľa. S podmienkou, že obdarovaný umiestni 
darcu ako spoluorganizátora na pozvánkach a plagáte výstavy maliarskeho sympózia Bludné 
prúdy. 
Darovacia zmluva predložená ku kontrole /zúčtovaní dotácie/ nie je datovaná.  
Kontrolné zistenie:  
 Obdarovaný – Dom Kultúry zverejnil Darovaciu zmluvu v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. 

dňa 24.3.2016. Darovacia zmluva bola podpísaná dňa 05.09.2016. Kontrolovaný 
subjekt zverejnil zmluvu, ktorá v čase zverejnenia nebola datovaná. V zmysle zák. č. 
211/2000 Z.z. sa zmluva zverejňuje po nadobudnutí platnosti t.j. po podpísaní 
zmluvnými stranami. Dátum podpisu podstatnú náležitosť Zmluvy, zmluva 
neobsahovala v čase zverejnenia.  



 Kontrolovaný subjekt okrem Darovacej zmluvy  a výpisu z banky o odoslaní 160 € na 
účet Domu kultúry nemá doložené, či finančné prostriedky boli použité na účel v zmysle 
zmluvy o poskytnutí dotácie. Finančné prostriedky z dotácie malo OZ Vodný hrad 
vynaložiť priamo na účel stanovený v zmluve – priamo uhradiť prednášky súvisiace 
s jeho činnosťou a nie finančné prostriedky darovať Domu kultúry, ktorý zabezpečoval 
podujatie „maliarske sympózium Bludné prúdy“, ktorého súčasťou boli prednášky. 
S predložených dokladov je zrejmé, že prijímateľ poskytnutej dotácie mal snahu 
poskytnúť finančné prostriedky za účelom uhradenia nákladov spojených s prednáškou 
avšak takýto postup nakladania s dotáciou je neštandardný. Dotácia v hodnote 160 € 
bola použitá na poskytnutie daru a nie na činnosť, ktorú OZ zabezpečuje. Kontrolovaný 
subjekt nemá informáciu o tom, či finančné prostriedky boli naozaj poskytnuté na 
dohodnutý účel /darovacia zmluva/. Kontrolovaný subjekt ani nemá dôvod skúmať či 
rozpočtová organizácia zriadená mestom vynaložila finančné prostriedky v zmysle 
Darovacej zmluvy. Kontrolovaný subjekt – mesto Sereď nesmie poskytovať dotácie 
svojim zriadeným organizáciám v zmysle zákona č.  583/2004 Z.z.  

Na základe vyššie uvedeného: 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď kontrolovať zúčtovanie dotácie 
a žiadať od prijímateľa dotácie doklady preukazujúce ich použitie.  
Na základe  vyššie uvedeného ďalej konštatujem: 
 Všetky zmluvy o poskytnutí dotácie /ďalej len Zmluva/ boli zverejnené v súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z.z.. 
 Finančné prostriedky boli vyúčtované v termíne stanovenom v zmluvách.  
 Účelovosť použitia finančných prostriedkov bola dodržaná.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal v roku 2016 základnú finančnú kontrolu 

a administratívnu kontrolu v zmysle neplatnej právnej úpravy zákona č. 501/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole. Základná finančná kontrola a administratívna kontrola  mala byť 
vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole. Tento nedostatok bol 
odstránený v roku 2017 na základe vykonanej kontroly dodržiavania zákona 357/2015 
Z.z., preto nie je potrebné prijímať opatrenia.  

 
Dotácia poskytnutá v roku 2017 – 10 400 € 

p.č. Žiadateľ Pridelená dotácia  
1. Spevácky zbor ZVON Sereď 700 
2 Spevácky zbor GAUDETE Sereď 1200 
3 OZ Krásna hudba Sereď 1100 
4 MO Matice slovenskej Sereď 300 
5 OZ Mladá Sereď 700 
6 Dcérocirkev Sereď 150 
7 OZ Vodný hrad Sereď 900 
8 OZ Goel Sereď 300 
9 OZ YOUTH Sereď 200 

10 RSVS Sereď, spolok J.Fándlyho 250 
11 Oldtimer-Muzeum Sereď 1000 
12 I. oddiel skautov a skautiek Sereď 300 
13. Rodinné centrum MAMA klub Sereď 1100 
14. OZ Spokojný pes Sereď 300 
15. Life is Perfect - Johny Mečoch 700 
16. Bhaki joga Centrum 700 
17. TJ ROZKVET Stredný Čepeň 500 
SPOLU 10400 

 
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených zmlúv o poskytnutí dotácií a dokladov 
o zúčtovaní v roku 2017 konštatujem:  



 Všetky zmluvy o poskytnutí dotácie /ďalej len Zmluva/ boli zverejnené v súlade so 
zákonom č. 211/2000 Z.z.. 

 Finančné prostriedky boli vyúčtované v termíne stanovenom v zmluvách.  
 Účelovosť použitia finančných prostriedkov bola dodržaná.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal  základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú 

kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.  
 
 
10.9.0 sociálne zabezpečenie inde neklasifikované – položka 642... 
Z uvedenej kapitoly výdavkovej časti rozpočtu boli v roku 2016 poskytnuté dotácie nasledovne: 

P.č. Žiadateľ dotácia 
1. Klub zdravotne postihnutých Sereď 5200 
2 Teen Challenge Slovakia n.o 200 
3 Teen Challenge Slovakia n.o.  150 
4 Rodinné centrum MAMA klub Sereď 500 
5 Rodinné centrum MAMA klub Sereď 5550 
6 Slovenský skauting, 80. zbor Piešťany 0 
7 SZ zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi 1150 
8 OZ Slnko jesene 2900 
9 Nezábudka Pata, n.o. 200 
10 Pomocníček 2750 
11 Trnavská arcidiecézna charita 1300 
12. ADOS 2000 
13. O.Z. YOUTH 300 
14. OZ Koménium 200 
SPOLU 22400 

 
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených zmlúv o poskytnutí dotácií a dokladov 
o zúčtovaní v roku 2017 konštatujem:  
 Všetky zmluvy o poskytnutí dotácie /ďalej len Zmluva/ boli zverejnené v súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z.z.. 
 Finančné prostriedky boli vyúčtované v termíne stanovenom v zmluvách.  
 Účelovosť použitia finančných prostriedkov bola dodržaná.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal v roku 2016 základnú finančnú kontrolu 

a administratívnu kontrolu v zmysle neplatnej právnej úpravy zákona č. 501/2001 Z.z. 
o finančnej kontrole. Základná finančná kontrola a administratívna kontrola  mala byť 
vykonaná v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole. Tento nedostatok bol 
odstránený v roku 2017 na základe vykonanej kontroly dodržiavania zákona 357/2015 
Z.z., nie je potrebné prijímať opatrenia.   

 
Z uvedenej kapitoly výdavkovej časti rozpočtu boli v roku 2017 poskytnuté dotácie nasledovne: 

p.č. Žiadateľ Poskytnutá dotácia 
1. Klub zdravotne postihnutých Sereď 5800 
2 Teen Challenge Slovakia n.o.  400 
3 Rodinné centrum MAMA klub Sereď 3350 
4 Slovenský skauting, 80. zbor Piešťany 1200 
5 SZ zdr. postihnutých detí a mládeže v Seredi 1850 
6 Občianske združenie Slnko jesene 3700 
7 Nezábudka Pata, n.o. 400 
8 Storm 1000 
9 Trnavská arcidiecézna charita 1200 
10 ADOS 3000 



11 O.Z. YOUTH 300 
12 OZ Koménium 300 
13 POMOCNÍČEK 2750 
14 Nikolka 320 
SPOLU 25570 

 
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených zmlúv o poskytnutí dotácií ako 
aj  dokladov o zúčtovaní dotácií v  roku 2017 konštatujem:  
 Všetky zmluvy o poskytnutí dotácie /ďalej len Zmluva/ boli zverejnené v súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z.z.. 
 Finančné prostriedky boli vyúčtované v termíne stanovenom v zmluvách.  
 Účelovosť použitia finančných prostriedkov bola dodržaná.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal  základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú 

kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.  
 
08.1.0 Rekreačné a športové služby, pol. 642 001  –  rok 2016 - 167 600 €  

P.č. TJ alebo ŠK poskytnuté dotácie 2016 
1. ŠKF Sereď 77 385,00 € 
2 AŠK Lokomotíva Sereď 37 340,00 € 
3 HK Slávia OA Sereď 20 700,00 € 
4 Cyklistický klub AB 2 160,00 € 
5 Tenisový klub 8 465,00 € 
6 Taekwon Do ITF Sereď 5 450,00 € 
7 ŠK Cyklo Tour Sereď 1 660,00 € 
8 Stolnotenisový klub Mladosť 970,00 € 
9 OZ Klub volejbalu 500,00 € 

10 Kynologický klub  545,00 € 
11 Seredská Interliga 1 910,00 € 
12 ORF Cosmos Camping Sereď 800,00 € 
13 TJ Rozkvet 1 360,00 € 
14 ŠK Ice Players Sereď 2 740,00 € 
15 Mestský šachový klub 255,00 € 
17 AFK Vodra Sereď 605,00 € 
18 AFK PUMA Sereď 535,00 € 
19 Združenie športových rybárov 575,00 € 
20 Zväz Chov. poštových holubov 480,00 € 
21 1. Oddiel Skautov 560,00 € 
22 Buldog Boxing Klub 505,00 € 
23 Školský basketbalový klub 2 100,00 € 

  SPOLU  167 600 
 
08.1.0 Rekreačné a športové služby , pol.  642 001 –  rok 2017 – 192 200 € 

P.č. TJ alebo ŠK poskytnuté dotácie 2017 
1. ŠKF Sereď 96 133,00 € 
2 AŠK Lokomotíva Sereď 35 320,00 € 
3 HK Slávia OA Sereď 20 314,00 € 
4 Cyklistický klub AB 2 363,00 € 
5 Tenisový klub 8 900,00 € 
6 Taekwon Do ITF Sereď 8 088,00 € 
7 ŠK Cyklo Tour Sereď 2 000,00 € 
8 Stolnotenisový klub Mladosť 1 063,00 € 
9 Školský basketbalový klub 5 038,00 € 

10 Kynologický klub Sereď 663,00 € 
11 Seredská Interliga 1 813,00 € 



12 ORF Cosmos Camping Sereď 586,00 € 
13 TJ Rozkvet 1 225,00 € 
14 ŠK Ice Players Sereď 4 425,00 € 
15 Mestský šachový klub 363,00 € 
17 AFK Vodra Sereď 631,00 € 
18 AFK PUMA Sereď 425,00 € 
19 Združenie športových rybárov 725,00 € 
20 Zväz Chov.poštových holubov 481,00 € 
21 1. Oddiel Skautov 693,00 € 
22 OZ GOEL 388,00 € 
23 OZ YOUTH 563,00 € 

  SPOLU 192 200 € 
 
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených zmlúv o poskytnutí dotácií ŠK a TJ 
a zúčtovania dotácií v roku 2016 a 2017 konštatujem: 
 Kontrolovaný subjekt poskytol dotáciu športovým klubom v zmysle VZN č. 3/2016.  
 Všetky zmluvy o poskytnutí dotácie /ďalej len Zmluva/ boli zverejnené v súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z.z.. 
 Finančné prostriedky boli vyúčtované v termíne stanovenom v zmluvách.  
 Účelovosť použitia finančných prostriedkov bola dodržaná.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal  základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú 

kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Oddelenie zodpovedné za poskytnutie dotácií športovým klubom má pri každej zmluve 

priložené potvrdenie o zverejnení zmluvy.  
 
 
09.1.2. Vzdelávanie, položka 642 – príspevky nezis. org.- 2016 – 6 900 € 

P.č. Občianske združenia poskytnuté dotácie 2016 
1. RZ pri Obchodnej akadémii Sereď 1 400,00 € 
2 e-Rko 1 100,00 € 
3 CZŠ sv. Cyrila a Metoda 300,00 € 
4 OZ Prevenciou proti kriminalite 500,00 € 
5 KC Priestor 1 200,00 € 
6 OZ Mladá Sereď 1 300,00 € 
7 1. Oddiel skautov 1 000,00 € 
8 Zelená hliadka 100,00 € 

  Spolu  6 900 
 
 
09.1.2. Vzdelávanie, položka 642 – príspevky nezis. org.- 2017 – 8 100 € 

P.č. Občianske združenia poskytnuté dotácie 2017 
1. RZ pri Obchodnej akadémii Sereď 1 363,00 € 
2 e-Rko 1 100,00 € 
3 CZŠ sv. Cyrila a Metoda 300,00 € 
4 RZ pri CZŠ Sereď 100,00 € 
5 OZ Prevenciou proti kriminalite 600,00 € 
6 KC Priestor 1 019,00 € 
7 OZ Mladá Sereď 1 569,00 € 
8 1. Oddiel skautov 812,00 € 
9 Zväz drobných chovateľov 200,00 € 

10 OZ Občan rozhodni 200,00 € 
11 OZ Life is Perfect 300,00 € 
12 OZ YOUTH 325,00 € 



13 OZ GOEL 212,00 € 
  SPOLU 8 100 € 

 
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených zmlúv o poskytnutí dotácií ako aj 
zúčtovania dotácií v roku 2016 a 2017 konštatujem: 
 Kontrolovaný subjekt poskytol dotáciu športovým klubom v zmysle VZN č. 3/2016.  
 Všetky zmluvy o poskytnutí dotácie /ďalej len Zmluva/ boli zverejnené v súlade so 

zákonom č. 211/2000 Z.z.. 
 Finančné prostriedky boli vyúčtované v termíne stanovenom v zmluvách.  
 Účelovosť použitia finančných prostriedkov bola dodržaná.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal  základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú 

kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Oddelenie zodpovedné za poskytnutie dotácií športovým klubom má pri každej zmluve 

priložené potvrdenie o zverejnení zmluvy. 
Na záver. 
 Kontrolovaný subjekt dodržal účelovosť použitia verejných finančných prostriedkov 

v zmysle § 13 ods. 2 zákona  č. 583/2004 Z.z. podľa, ktorého „Rozpočtové prostriedky 
možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené. 

 Ukladám kontrolovanému subjektu predložiť v termíne najneskôr do 15.06.2018 
predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy. 

 
 Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď: 

Ku každej zmluve do spisu vytláčať potvrdenie o zverejnení zmluvy,  čím sa predíde 
pochybnostiam o jej zverejnení v prípade zrútenia sa systému z technických príčin.  
 
Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba  bola oprávnená zmysle  § 21 písm. b) zák. č. 357/2015 
Z.z  o finančnej kontrole a audite v lehote do 28.05.2018 podať písomné námietky ku 
kontrolným zisteniam, k odporúčaným opatreniam a k lehote na  predloženie písomného 
zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie 
príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy. Kontrolovaný subjekt nepodal námietky v zmysle 
§ 21 písm. b) zák. č. 357/2015 Z.z..   
 
 
 
 
 
 
V Seredi dňa 29.05.2018    Mgr. Zuzana Horváthová 
       hlavná kontrolórka mesta 
 


