
Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 
príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2017 

 /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 2017 .  
Kontrolný orgán: Mgr. Zuzana Horváthová 
Začiatok výkonu kontroly: 02.07.2018 
Ukončenie výkonu kontroly: 07.08.2018.  
 

Dňa 15.02.2018 bola mestskému zastupiteľstvu na jeho rokovaní predložená správa 
o splnení prijatých opatrení kontrolovaného subjektu mesta Sereď na odstránenie nedostatkov 
a príčin ich vzniku. V predloženej správe bolo uvedené, že kontrola splnenia opatrenia v jednom 
prípade  bude vykonaná po ukončení a vyúčtovaní finančných prostriedkov vynaložených na 
konanie SHJ v roku 2018.  
V kontrole hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami použitými na zabezpečenie  XVIII. 
ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto podujatia v časti „Čerpanie finančných prostriedkov 
z výdavkovej časti rozpočtu – kapitola 0111 – výkonné a zákonodarné orgány, podpoložka 633 016 – 
reprezentačné – 450 €“  bolo konštatované: 

V zmysle § 34 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je subjekt 
verejnej správy oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na 
reprezentačné a propagačné účely.  

Reprezentačné výdavky sú výdavky spojené s reprezentačnými účelmi. V zmysle Metodického 
usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 
2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie  sa za reprezentačné považujú 
výdavky charakteru materiálu (napr. káva, minerálka, čaj, kvety a dary poskytnuté v súvislosti s 
reprezentačnými účelmi)..  Finančný spravodajca 11/2003 definuje reprezentačné ako výdavky 
vrátane vecných darov a kvetov poskytnutých pre reprezentačných účeloch /tuzemská, zahraničná 
delegácia/.  

Mesto Sereď ako jedno z prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin z vykonanej 
kontroly  SHJ v roku 2016 prijalo od 01.01.2017 internú smernicu o rozsahu a spôsobe použitia 
výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Sereď. 
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov konštatujem: 
Finančné prostriedky boli čerpané na nákup 180 cigánskych pečienok á 2,50 € od Ing. Jany 
Majerníkovej, prevádzka Váhovce v podobe 180-tych lístkov na výdaj cigánskej pečienky. Nákup 
v hodnote 450 € je preukázaný pokladničným blokom zo dňa 10.07.2017, ktorý je súčasťou 
zúčtovacieho listu nákupu v hotovosti.  
Súčasťou predloženého zúčtovacieho listu nákupu v hotovosti sú aj písomné nariadenia 
zamestnávateľa práce nadčas pre z-cov mesta Sereď a  doklad na ktorom je číselne vyjadrená účasť 
zamestnancov počas SHJ 23.06-25.06.2017, ktorým boli odovzdané lístky na cigánsku pečienku 
nasledovne: 
Dom kultúry - 10 ľudí 
Zberný dvor – 10 ľudí  
Požiarna hliadka – 2 ľudia  
Zamestnanci mesta – 16 ľudí.  
K vyššie uvedenému uvádzam, že zberný dvor 10 ľudí a požiarna hliadka /2/ ľudia sú tiež z-cami 
mesta.  
Doklad o prevzatí lístkov zodpovedným zamestnancom mesta, ktorý ich prideľoval z-com mesta a DK, 
ktorí sa podieľali na prácach počas konania jarmoku 2017, nie je ku kontrole predložený.  
Na základe vykonanej kontroly bolo ďalej zistené:  
Podľa predložených podkladov zo mzdovej učtárne bola práca nadčas nariadená a mzda vyplatená 
v skutočnosti 23 z-com mesta Sereď.  
Kontrolné zistenie:  



Kontrolovaný subjekt zabezpečil občerstvenie á 2,50 € z položky 633016 – reprezentačné,  
evidovanej v rámci funkčnej klasifikácie kapitola 01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány pre všetky 
osoby, ktoré sa podieľali na prácach súvisiacich s prípravou a priebehom SHJ /organizačné 
zabezpečenie, čistenie verejných priestranstiev, požiarna hliadka, upratovacie práce/ vo výške 450 € - 
180 cigánskych pečienok.  

Zabezpečenie občerstvenia /stravy/ pre zamestnancov mesta počas prikázanej práce nadčas je 
okrem povinnosti zaplatiť mzdu, povinnosťou kontrolovaného subjektu ako zamestnávateľa. 
Občerstvenie pre z-cov  mesta znamená zabezpečenie teplého jedla počas nariadeného výkonu práce 
nadčas, ktorú majú riadne zaplatenú /mzda + odvody do fondov/ resp. čerpajú si náhradné voľno 
v zmysle zákonníka práce. V zmysle § 152 ods. 2 zák. č. 311/2001 Z.z. - zákonníka práce vznikne z-
covi nárok na poskytnutie stravy po odpracovaní viac ako 4 hodín práce. Ak z-c odpracuje viac ako 11 
hodín môže mu z-ľ poskytnúť ďalšie teplé jedlo.  

Lístky na občerstvenie kontrolovaný subjekt mesto Sereď poskytlo z rozpočtu mesta aj z-com 
Domu kultúry a zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým nevzniká 
nárok na stravu u z-ľa mesta Sereď.  

Pracovný pomer - prikázaná práca nadčas nie je reprezentačnou činnosťou ani udalosťou.  
Zabezpečením stravy zamestnancov mesta z položky reprezentačné na kapitole 01.1.1 – výkonné 

a zákonodarné orgány nebol dodržaný účel poskytnutia verejných finančných prostriedkov.  
Ak by kontrolovaný subjekt mesto Sereď postupovalo v zmysle zákonníka práce pri zabezpečení 

občerstvenia pre z-cov počas výkonu práce,  výdavky z rozpočtu mesta Sereď by pri dodržaní 
zákonného ustanovenia § 152 ods. 2 zák. práce predstavovali 67,76 € a nie 450 €. Podľa 
odpracovaného času vznikol z-com mesta nárok celkom na 28 stravných lístkov /za predpokladu, že by 
boli z-com, ktorí odpracovali viac ako 11 hodín poskytnuté ďalšie lístky/, ktoré síce majú hodnotu 3,40 
€, avšak z-ľ za stravný lístok zaplatí 2,42 € /28x2,42€ = 67,76 €/.  
Kontrolovaný subjekt mesto Sereď z celkového počtu 180 lístkov na cigánsku pečienku poskytol: 30 
lístkov Domu kultúry. Lístky prevzal riaditeľ Domu kultúry  od zodpovedného zamestnanca mesta 
Sereď.  

20 lístkov/ riaditeľ DK rozdal kmeňovým z-com DK, z-com Domu kultúry na základe Dohody 
o vykonaní práce a dvom FO, ktorí prácu pre DK vykonávali na základe príkaznej zmluvy.  

10 lístkov dal členom účinkujúcim (Queenie a Wasabi Cirkus.) Účinkujúcim, ktorý dostanú za 
vystúpenie zaplatený honorár a na základe zmluvy podpísanej z DK, nie je možné poskytovať finančné 
prostriedky z rozpočtu mesta Sereď. Ak účinkujúci mali požiadavku na stravu, mala byť zakúpená 
z rozpočtu DK a vyjadrená vo výdavkovej časti rozpočtu DK ako výdavok v zmysle dohodnutej zmluvy. 
Dom kultúry je rozpočtová organizácia mesta – samostatný právny subjekt a povinnosti z-ľa 
vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných zmluvných vzťahov /zmluva o dielo/ rieši štatutárny 
orgán DK. Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta Sereď z položky reprezentačné, nie je 
možné vynakladať na uspokojovanie nárokov z-cov organizácií zriadených mestom, ktoré  vyplývajú 
z pracovnoprávnych vzťahov a na zabezpečovanie zmluvne dohodnutých povinností DK voči druhej 
zmluvnej strane.  
 § 152 ods. 2 zák. č. 311/2001 Z.z.  
 Internej smernice mesta Sereď o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné 

a propagačné účely mesta Sereď. 
 § 13 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. „Rozpočtové 

prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené“.. 
Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení, opakovane navrhujem kontrolovanému subjektu 
prijať v termíne ihneď opatrenia na odstránenie opakovane konštatovaných nedostatkov a ich príčin. 

Kontrola odstránenia tohto kontrolného zistenia bude vykonaná po ukončení Seredského 
jarmoku v roku 2018 – citované znenie z  kontroly predloženej MsZ dňa 15.02.2018.  
Na základe vykonanej kontroly po ukončení SHJ v roku 2018 bolo zistené nasledovné: 
Kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky vo výške  257,60 € opakovane tak ako 
v rokoch 2016, 2017 v rozpore s internou smernicou mesta a § 13 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z. 



Kontrolné zistenie je uvedené v Správe z kontroly SHJ 2018, ktorá je predložená MsZ na jeho 
zasadnutí dňa 13.09.2018.    
Na základe zistených skutočností konštatujem:  

Kontrolné zistenie:  
 Porušenie Internej smernice mesta Sereď o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na 

reprezentačné a propagačné účely mesta Sereď. 
 Porušenie § 13 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy. „Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli 
v rozpočte obce schválené“.. 

Kontrolovaný subjekt neprijal opatrenia na odstránenie nedostatku konštatovaného 
v Správe z vykonanej kontroly v roku 2017. 
 
 
 
V Seredi: 08.08.2018                                                     Mgr. Zuzana Horváthová 
              Hlavná kontrolórka mesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


