
Správa 
 
z vykonanej kontroly zákonnosti pri čerpaní kapitálových finančných prostriedkov /investičné 
akcie/ z rozpočtu mesta za roky 2016-2017.  
 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018, ktorý bol 
schválený uznesením MsZ bola vykonaná kontrola vyššie uvedeného zamerania.  
Kontrolovaný subjekt:   Mesto Sereď 
Kontrolný orgán:   Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolované obdobie: 2016,2017 
kontrola vykonaná v čase od: 25.05.2018 
Cieľ kontroly:  
- hospodárne, účelné a efektívne nakladenie s verejnými finančnými prostriedkami  
Použité predpisy: 
Zákon o účtovníctve 
Stavebný zákon 
Interná smernica „Obeh účtovných dokladov“, účinná od 01.12.2014 
Interná smernica „Obeh účtovných dokladov“, účinná od 10.04.2017 
Smernica o postupe verejného obstarávateľa pri realizácii zákona č.343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov účinná od 01.06.2017 
Smernica o postupe verejného obstarávateľa pri realizácii zákona č.343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov účinná od 18.04.2016 
Smernica  o postupe verejného obstarávateľa pri realizácii zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých  zákonov. 
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
 
Vysvetlivka:  
Slovné spojenie – zaradenie do majetku mesta je „technické zhodnotenie majetku“ 
 
Investičné akcie rok 2017 
„Rozšírenie parkovacích plôch Dolnomajerská-Komenského ulica Sereď“ – zákazka 
s nízkou hodnotou – predpokladaná hodnota zákazky 27 000 €.  
K vyššie uvedenej investičnej akcii dal kontrolovaný subjekt vypracovať: 

- Projektovú dokumentáciu pre územné Rozhodnutie v hodnote 300 €, ktorá je v čase 
vykonania kontroly evidovaná na účte 042 nedokončené investície, 

- projektovú dokumentáciu  pre stavebné povolenie v hodnote 3 732 €, ktorá je v čase 
vykonania kontroly evidovaná na účte 042 nedokončené investície.  

Projektové dokumentácie neboli zaradené do majetku mesta ako súčasť investičnej akcie.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Výzva na predloženie  cenovej ponuky  zo dňa 03.11.2016 bola doručená 3-om 
potencionálnym dodávateľom.  
V prvom prípade bola doručená dňa 03.11.2016 – podpísaním doručenky – nebola 
doručovaná cez Slovenskú Poštu.  
V druhom prípade bola odoslaná poštou dňa 10.11.2016, doručená dňa 10.11.2016, deň 
uloženia zásielky na pošte je vyznačený dňa 07.11.2016.  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem :  
Nie je možné uložiť nedoručenú zásielku poštou, ktorá ešte nebola odoslaná.  
V treťom prípade bola odoslaná poštou dňa 06.11.2016, deň uloženia zásielky je vyznačený 
07.11.2016, doručená bola dňa 10.11.2016.  



S víťazným uchádzačom /26 661,23€/  nebola uzatvorená Zmluva o dielo, stavebné 
práce boli vykonané na základe objednávky vystavenej kontrolovaným subjektom.  
Kontrolné zistenie:  

- Porušenie interný predpis – Obeh účtovných dokladov účinného od 01.12.2014, 
v ktorom je uvedené pod bodom 4 ods. 2 „v prípade dodávok tovarov, prác a služieb 
vo výške nad desaťtisíc eur je potrebné vyhotoviť zmluvu.  

Zmluva je inštitútom v ktorom sa taxatívne upravujú práva a povinnosti zmluvných strán. 
V objednávke, ktorou boli práce objednané nie je okrem doby dodania nič dohodnuté. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď dodržiavať platnú internú smernicu 
a v jej zmysle uzatvárať zmluvy  na dodávku tovarov,  prác a služieb nad 10 000 € 
uzatvárať zmluvu.  

Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby bol podpísaný dňa 02.03.2017. Dňa 02.03.2017 
bola stavba  vrátane projektovej dokumentácie zaradená do majetku mesta.  
Kolaudačné rozhodnutie, ktorým bolo povolené užívanie stavby nadobudlo právoplatnosť 
31.03.2017.  
Kontrolné zistenie:  

- Vypracované projektové dokumentácie neboli zaradené do majetku mesta spolu so 
stavbou, ktorá bola predmetnom investičnej akcie. Projektová dokumentácia  je,  
súčasťou realizovanej stavby alebo technického zhodnotenia.  V čase vykonania 
kontroly sú projektové dokumentácie evidované na účte 042 – nedokončené 
investície.  

- K zaradeniu zhotoveného diela do majetku mesta, prišlo skôr ako nadobudlo 
právoplatnosť kolaudačné rozhodnutie, čím prišlo k porušeniu bodu 15 písm.  A. 
Smernice obehu účtovných dokladov účinnej od 01.12.2014..  

Na základe uvedeného kontrolného zistenia odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne 
ihneď: 

- Zaradiť do majetku mesta projektové dokumentácie, ak stavba zhotovená v súlade 
s nimi bola zaradená do majetku mesta, 

- pri zaraďovaní ukončených investícií do majetku mesta do budúcna postupovať 
v súlade s internou smernicou – Obehom účtovných dokladov – zaraďovať majetok pri 
stavbách, ktoré vyžadujú kolaudačné rozhodnutie až po nadobudnutí právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia.  

 
 „Rekonštrukcia a modernizácia MK Športová ul. I. etapa“  
Investičná akcia bola súčasťou schváleného rozpočtu na rok 2017.  
Projektová dokumentácia bola vypracovaná v roku 2015 v celkovej hodnote  2 200 €.  
Kontrolovaný subjekt ako obstarávateľ vypracoval výzvu na predkladanie ponúk, ktorá bola 
zverejnená v zmysle internej smernice,  oslovil 3-och potenciálnych uchádzačov o predloženie 
cenových ponúk.  
S víťazným uchádzačom, ktorý ponúkol najnižšiu cenu /64 300,91 € bez DPH, 77 161,09  € - 
Cena spolu s DPH/,  bola  dňa 20.02.2017 podpísaná zmluva o dielo, ktorá bola zverejnená 
dňa 24.02.2017.  
Kontrolovaný subjekt v čl. II. Preambula Zmluvy o dielo uvádza: „Objednávateľ na 
obstaranie predmetu tejto zmluvy  použil podlimitnú zákazku podľa zákona o verejnom 
obstarávaní č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní...“ 
Kontrolné zistenie: 



V čase uzatvorenia Zmluvy o dielo nebol platný zákon č. 25/2006 Z.z., platný bol zákon č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Ďalej konštatujem, že obstarávaná nebola podlimitná 
zákazka, ale zákazka s nízkou hodnotou v zmysle platnej právnej úpravy zákona č. 
343/2015Z.z. 
Kontrolné zistenie má charakter formálneho nedostatku.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď pri uzatváraní zmlúv, citovať platnú 
právnu úpravu zákonov a ich článkov, v zmysle ktorých sa zmluvy uzatvárajú. 
 Stavenisko bolo odovzdané protokolom zhotoviteľovi dňa 13.03.2017. 
Kontrolovaný subjekt dňa 20.03.2017  objednal na základe objednávky č. 2017/0107 práce 
naviac  „Rekonštrukcia a modernizácia MK Športová ulica I. etapa“ v hodnote 6 830,45 €, 
u víťaza verejného obstarávania na uskutočnenie diela „Rekonštrukcia a modernizácia MK 
Športová ulica I. etapa“. Z predloženej dokumentácie ku kontrole je zrejmé, že nešlo o práce 
naviac /teda práce,  ktoré sa objavili pri realizácii diela, ktoré bolo predmetom zmluvy o dielo 
uzatvorenej na základe postupov zákona o verejnom obstarávaní/, ale o stavebné práce, ktoré sa 
obstarávateľ rozhodol vykonať, neboli však zahrnuté do verejného obstarávania.  

Dodávateľ predložil cenovú ponuku na práce naviac, v ktorej boli všetky položky 
ocenené podľa vysúťažených a zazmluvnených jednotkových cien v rámci verejného 
obstarávania výsledkom ktorého bolo uzatvorenie Zmluvy o dielo.  
Na základe vyššie uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu, v termíne ihneď 
používať správnu terminológiu pri zadávaní požiadavky a to z dôvodu:   
-  práce naviac, ktoré je potrebné vykonať je možné zistiť len zo stavebného denníka, do 
ktorého je stavebný dozor a iný v zmysle stavebného zákona povinný zapisovať rozhodné 
skutočnosti týkajúce sa akýchkoľvek zmien na stavbe,  
- ak ide o nové práce, ktoré neboli súčasťou dokumentácie o verejnom obstarávaní, je ich 
možné dať vykonať víťaznému uchádzačovi z verejného obstarávania v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní, ale nie ako práce naviac.  
 Objednávateľ a zhotoviteľ dňa 18.04.2017 podpísali zápisnicu o odovzdaní a prevzatí 

diela, ktoré bolo následne zaradené na základe preberacieho protokolu do majetku mesta  
v hodnote 86 571,34 €.  
V zmysle Zmluvy o dielo článku IX. Bod 9.5 sa okrem iného uvádza: „Podmienkou odovzdania 
a prevzatia diela je odovzdanie stavebného denníka a dokumentácie o kvalite hotového diela /t.j. 
kvalita všetkých zabudovaných stavebných materiálov a zmesí vrátane výsledkov meraní a skúšok 
počas stavby a po jej ukončení a revíznych správ).“  
Kontrolné zistenie:  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem kontrolovaný subjekt prevzal dielo bez 
stavebného denníka, ktorý nie je k dispozícii ani v čase vykonania kontroly, čím prišlo 
k porušeniu čl. IX. Bod 9.5 Zmluvy o dielo.  
Na základe uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď: 
-  vyžiadať od zhotoviteľa diela všetku dokumentáciu v zmysle Zmluvy o dielo, ktorá mala byť 
súčasťou zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela,  
-  do budúcna dôsledne dodržiavať ustanovenia zmlúv.  



 
„Rekonštrukcia a modernizácia povrchu MK ul. Športová II. etapa“. Investičná akcia bola 
schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 228/2015. Z položky 04.5.1 Cestná doprava v čiastke 
75 000 €. 
 Kontrolovaný subjekt s úspešným uchádzačom uzatvoril zmluvu o dielo na zhotovenie diela, 
podľa projektovej dokumentácie v hodnote celkom 71 891,11 € vrátane DPH. Na základe 
predložených dokladov ku kontrole konštatujem:  
Zápisnica o odovzdaní a prevzatí stavby bola podpísaná dňa 29.06.2016. Zaradená do 
majetku mesta bola v rátane projektovej dokumentácie v hodnote celkom 76 223,11 € dňa 
26.08.2016.  
Kontrolné zistenie:  
V zmysle čl. 15 internej smernice „obehu účtovných dokladov“ sa oznámenie o nadobudnutí 
nehnuteľného majetku, ktorý nepodlieha kolaudačnému konaniu oznamuje do tridsať dní od 
dátumu prevzatia budovy, stavy alebo jej technického zhodnotenia do užívania. Stavba mala 
byť zaradená do majetku mesta najneskôr 29.07.2016.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď dodržiavať internú smernicu „Obeh 
účtovných dokladov“ 
 
„Skatepark Sereď – ŽB  konštrukcia“  
Investičná akcia bola schválená dňa 10.12.2015 uznesením č. 228/2015, Z položky 08.1.0 
Rekreačné a športové služby v čiastke cca 38 000 €. Súčasťou  IV. zmeny rozpočtu, ktorú MsZ 
schválilo  dňa 08.09.2016 uznesením č. 145/2016 bolo  zvýšenie finančných prostriedkov na  
investičnú akciu  o 26 000 €, čo spolu predstavuje 64 000 €.  

Dňa 08.06.2016 bola podpísaná Zmluva o dielo s úspešných uchádzačom. 
Kontrolovaný subjekt oslovil prieskumom trhu troch potencionálnych zhotoviteľov na 
predloženie cenových ponúk k zhotoveniu diela. Kritérium na vyhodnotenie ponúk bola 
najnižšia cenová ponuka.  S úspešným uchádzačom bola dňa 07.06.2016 podpísaná Zmluva 
o dielo. Cena diela bola vysúťažená vo výške 63 356,91 € vrátane DPH.  

Dňa 14.09.2016 nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie, týmto dňom bolo dielo 
zaradené do majetku mesta, v súlade s internou smernicou – obehom účtovných dokladov. 
Dielo bolo zaradené do majetku vrátane projektovej dokumentácie v hodnote celkom 70 738 
€. 
 
„Rekonštrukcia chodníka Cukrovarská ulica“.  
Investičná akcia bola schválená  uznesením č. 228/2015 z položky 04.5.1. Cestná doprava. 
V rámci položky cestná doprava bolo schválených 20 000 € na uvedenú investičnú akciu.  
Kontrolovaný subjekt vybral zhotoviteľa prác, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku– 
14 776,40 € s DPH.  
Kontrolovaný subjekt vystavil dňa 10.08.2016 na základe ponuky zo dňa 08.08.2016 
objednávku č. 20160323 na rekonštrukciu chodníka „Cukrovarská ulica Sereď“. 
Kontrolovaný subjekt uhrádzal práce podľa predloženého súpisu vykonaných prác 
nasledovne:  



- 12 877,62 € bolo uhradené dodávateľovi 06.09.2016 na základe predloženej faktúry č. 
12209116. 

- 1 923,60 € bolo uhradené dodávateľovi 22.09.2016 na základe predloženej faktúry č. 
12209116 - dofaktúrovanie. 

Dňa 12.09.2016 vystavil kontrolovaný subjekt objednávku práce naviac vo výške 2012,56 € 
vrátane DPH. Finančné prostriedky boli uhradené dňa 22.09.2016.  
Celková výška investície nepresiahla rozpočtované finančné prostriedky.  
Rekonštrukcia chodníka na Cukrovarskej ulici nepodliehala vydaniu stavebného povolenia.  
Zaradenie do majetku mesta bolo 08.09.2016 na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí 
stavebných prác v rátane projektovej dokumentácie v hodnote celkom 20 881,37 €.   
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolné zistenie: 
Porušenie interný predpis – Obeh účtovných dokladov účinného od 01.12.2014, v ktorom je 
uvedené pod bodom 4 ods. 2 „v prípade dodávok tovarov, prác a služieb vo výške nad 
desaťtisíc eur je potrebné vyhotoviť zmluvu.  
Vyhotovením objednávky na vyššie uvedené stavebné práce prišlo k porušeniu internej 
smernice. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď dodržiavať platnú internú smernicu 
„Obeh účtovných dokladov“. 
 
„Stavebné úpravy sociálne byty Sereď“ – investičná akcia schválená MsZ dňa 08.09.2016, 
uhradená z položky 06.6.0 výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.  
Projektová dokumentácia k investičnej akcii bola vypracovaná v hodnote 970 €. Stavebné 
úpravy boli vykonané na základe objednávky v hodnote 6 380 €. Kontrolovaný subjekt dňa 
04.10.2016 podpísal protokol o odovzdaní a prevzatí stavby na základe čoho bolo dňa 
26.10.2016 vykonané zaradenie majetku v hodnote 7 350 €.  
 
„Detské ihrisko Žihadielko“ 
Investičná akcia schválená MsZ, uhradená v roku 2016 z položky č. 06.2.0 výdavkovej časti 
kapitálového rozpočtu. Invetičná akcia bol realizovaná v zmysle Rámcovej zmluvy o obstaraní 
diela. Do majetku mesta bol na základe preberacieho a odovzdávajúceho protokolu zaradený 
majetok v hodnote 99 204,83 €.  
 
„Oplotenie školských a verejných priestorov + uvítací totem“ 
Investičná akcia bola vykonaná v súlade so schváleným rozpočtom na rok  2016. 
S dodávateľom stavebných prác bola uzatvorená Zmluva o dielo č. Z2016168434. Dodávateľ 
stavebných prác bol vybratý na základe výsledkov EKS /elektronického kontraktačného 
systému – kritérium najnižšia cena/. Vysúťažená bola cena 25 668 € vrátane DPH. Ukončené 
stavebné práce boli odovzdané kontrolovanému subjektu na základe preberacieho 
a odovzdávajúceho protokolu a následne zaradené do majetku mesta v celkovej hodnote 
20 493,80 €. 
 
 
 



„Oplotenie chráneného výberu pre psov“.   
Investičná akcia – oplotenie parčíka pri bývalej ZŠ P.O. Hviezdoslava, bola vykonaná 
v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2016. Z dodávateľom stavebných prác bola 
uzatvorená Zmluva o dielo č. Z201613388 – predmet zmluvy – oplotenie priestorov. 
Dodávateľ stavebných prác bol vybratý na základe výsledkov EKS /elektronického 
kontraktačného systému – kritérium najnižšia cena/. Vysúťažená bola za 55m oplotenia cena 
7260 €  vrátane DPH. Po uskutočnení stavebných prác bola predložená faktúra vo výška 6050 
€ bez DPH. Kontrolovaný subjekt za finančné prostriedky, objednal u iného dodávateľa 
doplnenie 40m oplotenia pre chránený výbeh pre psov v hodnote 1470 €. Práce vykonávané 
druhým dodávateľom spočívali vo výmene pletiva.  
Po ukončení prác, bol majetok zaradený  v hodnote 7520 € ako – oplotenie chráneného 
výbehu pre psy.  
 
K vyššie uvedeným investičným akciám ďalej konštatujem:  

Vypracované projektové dokumentácie, ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny 
nadobúdaného majetku, vypracovávané pred uskutočnením stavby, stavebných prác 
evidované na účte 042 – nedokončené investície, sú po odovzdaní stavby, stavebných prác 
zaraďované do majetku mesta v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Kontrolovaný subjekt eviduje od roku 1997 do  31.12.2017 na účte 042 – nedokončené 
investície, vypracované projektové dokumentácie v hodnote celkom 367 651,08 €.  
 
Na záver vykonanej kontroly k vyššie uvedeným investičným akciám konštatujem:  
 Na investičné akcie, ktoré boli predmetom kontroly zabezpečované zamestnancami 

MsÚ /výber investora, uzatvorenie  zmluvy resp., vypísanie objednávky fakturácie, 
zaradenie do majetku mesta.../  boli  z rozpočtu čerpané finančné prostriedky celkom 
v hodnote 415 982,45 €.  

 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. 

 Kontrolovaný subjekt nakladal s verejnými finančnými prostriedkami rozpočtovanými 
vo výdavkovej časti kapitálových výdavkov príslušných rozpočtov mesta hospodárne 
a efektívne. 

 Zmluvy, objednávky aj faktúry sú zverejnené v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z 
 
Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba  bola povinná  v zmysle  § 21 písm. b) zák. č. 
357/2015 Z.z  o finančnej kontrole a audite v lehote do 02.07.2018 podať písomné námietky 
ku kontrolným zisteniam, k odporúčaným opatreniam a k lehote na  predloženie písomného 
zoznamu splnených opatrení /do 30.09.2018/ prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 
odstránenie príčin ich vzniku, uvedených v návrhu správy.  
Kontrolovaný subjekt nepodal námietky v zmysle § 21písm. b/ zák. č. 357/2015 z.z. preto sa 
rozsah a obsah kontroly nemení.  
 
 
V Seredi dňa 03.07.2018      Mgr. Zuzana Horváthová 
         Hlavná kontrolórka mesta 


