
Správa z kontroly 
 
V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2018, 
schváleného Mestským zastupiteľstvom, bola vykonaná kontrola dodržiavania zákonnosti pri 
hospodárení s  verejnými finančnými prostriedkami vynaloženými v období príprav a konania 
ako aj použitia príjmov získaných z XIX. Ročníka Seredského hodového jarmoku konaného 
v dňoch 22.-24.06.2018 so zameraním na: 

 Hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami použitými na zabezpečenie SHJ  
ako aj príjmov získaných z tohto podujatia. 

 Kontrolu správnosti výberu nájomného  za predajné miesta v zmysle cenníka, 
schváleného MsZ, ktorý tvorí prílohu č. 7 k VZN č. 2/2015 v platnom znení.  

 Dodržiavanie § 5a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Kontrolovaný subjekt:      
Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, Ing. Martinom Tomčányim,  
Dom kultúry, zastúpený riaditeľom Domu kultúry,  Mgr. Františkom Čavojským. 
Kontrolný orgán:  Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie:    rok 2018 
Kontrola bola vykonaná v termíne od 04.07.2018  - 13.08.2018 
Cieľ:  
Dodržiavanie zákonnosti pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami 
Použité právne predpisy a interné  podklady ku kontrole. 
 Zákon č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve 
 Zákon č. 357/2015 zákon o finančnej kontrole a  audite 
 Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
 VZN č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 

trhových miestach zriadených na území mesta Sereď  
 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta.  
 Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné 

a propagačné účely mesta Sereď. 
 
Príjmy a výdavky z rozpočtu Mesta Sereď 
Vykonanou kontrolou bolo zistené: 
A/ Príjmy z nájmu  do rozpočtu Mesta Sereď:  
Schválený rozpočet na rok 2018 predpokladal príjmy  za užívanie verejného priestranstva vo 
výške 27 000 €. Počas SHJ boli dosiahnuté príjmy na 83%, čo vo finančnom vyjadrení 
predstavuje  22 675 €. Oproti rozpočtovaným príjmom v roku 2018 boli skutočné príjmy 
nižšie o 4 325 €, oproti skutočným príjmom minulého roku 2017 boli nižšie o 5 185 €. 
 
Vývoj príjmov do rozpočtu mesta Sereď za obdobie 2014 – 2018.  
Pozn. rok 2018 príjmy do ukončenia kontroly. 
Príjmy do rozpočtu mesta Rozpočet v  € Skutočnosť v  € 
2014 23 000 23 153 
2015 23 000 25 150 
2016 23 000 26 450 
2017 26 000 27 860 

2018 27 000    22 675 



 
Ku kontrole príjmov dosiahnutých z nájmu predajných plôch boli predložené podnájomné 
zmluvy a vydané  povolenia k predaju počas konania SHJ.  
 

V zmysle § 23 VZN č. 2/2015 je podmienkou predaja na SHJ pridelené trhové miesto 
a zaplatené nájomné za prenajatú plochu. 

Povolenia k predaju  a nájomné zmluvy vydával a podpisoval riaditeľ  Domu Kultúry 
na základe splnomocnenia primátora Mesta Sereď zo dňa 02.02.2018. 
 
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených povolení k predaju a uzatvorených 
podnájomných zmlúv bolo zistené:  
Príjmy z prenájmu predajných plôch boli dosiahnuté vo výške 22 675 € . Podnájomné zmluvy 
boli zverejnené v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. Povolenia na predaj obsahovali všetky 
náležitosti v zmysle predtlače. 
 
Kontrolovaný subjekt rozpočtová organizácia Dom kultúry zastúpený riaditeľom, uzatváral 
všetky zmluvy ako podnájomné zmluvy v zmysle ustanovení § 663- 684 Občianskeho 
zákonníka. Kontrolovaný subjekt v zmysle citovaných ustanovení občianskeho zákonníka 
a splnomocnenia primátora mesta zo dňa 02.02.2018 mal uzatvárať nájomné zmluvy nie 
podnájomné zmluvy. Podnájomné zmluvy mali byť uzatvorené na predajné miesta, ktoré boli 
súčasťou verejného priestranstva, ktoré si mesto Sereď zobralo do nájmu uzatvorením 
nájomnej zmluvy s vlastníkmi pozemkov na účely užívania pozemkov počas konania SHJ.  

Na základe uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď 
uzatvárať v zmysle platnej právnej úpravy § 663-684 občianskeho zákonníka nájomné 
zmluvy nie podnájomné zmluvy. 
 
Sadzba nájomného nebola vo  všetkých prípadoch stanovená v zmysle prílohy č. 7 Zásad 
hospodárenia - Sadzobník stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné zariadenia 
a prenajatú plochu pre príležitostný trh – SHJ.   
Povolenie č. 80/2018 – predaj hračiek bižutéria.  
2 predajné miesta E134, E135 dňa 22.06.2018, 2 predajné miesta H164, H165 dňa 23.06.2018. 
Zmluva v čl. III. bod 1) uvádza „ Cena podnájmu je určená v zmysle prílohy č. 7 k Zásadám 
hospodárenia mesta Sereď /ďalej len príloha č. 7/ vo výške 80 €“.  
Príloha č. 7 v bode 3) Nájom za trhové miesto na ktorom sú predávané výrobky stanovuje: 
- minimálnu sadzbu nájomného za 1 deň okrem nedele 45€ - v takto určenej cene mala výška 
nájmu predstavovať 4x45€ = 180 €. Kontrolovaný subjekt určil cenu podnájmu nižšie  o 100 
€ ako je určené v prílohe č. 7. 
 
Povolenie č. 52/2018 – predaj hračiek.  
- 2 predajné miesta /2 dni, cena v podnájomnej zmluve v zmysle prílohy č. 7 určená  vo výške 80 €. 
V tomto prípade mala byť cena určená vo výške 160 €. Cena bola určená ako pri predaji 
výrobkov vlastnej výroby, doložený výpis z OR preukazuje, že predajca nemá oprávnenie na 
výrobu. Kontrolovaný subjekt určil cenu podnájmu nižšie  o 80 € ako je určené v prílohe č. 
7. 
Kontrolné zistenie : 
Určením nižšej sadzby nájomného prišlo k opakovanému porušeniu  Prílohy č. 7 
k Zásadám hospodárenia  a nakladania s majetkom mesta. Príloha č. 7. určuje minimálnu 
sadzbu nájomného za predajné miesto. Okrem Mestského zastupiteľstva nie je nikto 
oprávnený schvaľovať sadzby nižšie ako sú určené v tejto prílohe.. Rozdiel medzi príjmom, 
ktorý bol odovzdaný na účet mesta a príjmom ktorý mal byť odovzdaný na účet mesta 
predstavuje 180 €.  



Na základe uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď:  
- Dodržiavať pri určovaní výšky nájomného počas SHJ zásady hospodárenia 

a nakladania mesta Sereď. 
-  Predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 

nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v tomto návrhu správy 
v termíne najneskôr do 05.09.2018.  

Pozn. Minimálna sadzba nájomného znamená, že nájom nemôže byť nižší ako je stanovený, čo znamená, že 
kontrolovaný subjekt môže upravovať nájom zvyšovaním, čo nie je v rozpore so zásadami hospodárenia. Na 
základe poznatkov z niekoľkých rokov konštatujem, že výška nájomného vždy zodpovedá minimálnej sadzbe. 
Pozitívne by bolo upravovať výšku nájomného nahor /minimálne pri službách občerstvenia spojené 
s predajom alkoholických a nealkoholických nápojov/.  
 
Kontrolovaný subjekt opakovane nevykonal /pred finančnou operáciou -  uzatvorení 
podnájomných zmlúv/ základnú finančnú kontrolu v zmysle §. 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z. 
Kontrolné zistenie:  
Porušenie § 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z. 
Na základe uvedeného kontrolného zistenia opakovane navrhujem kontrolovanému 
subjektu mestu Sereď: v termíne ihneď,  prijať nasledovné opatrenie: 
 Vykonať všetky potrebné opatrenia na vykonávanie  zákonom určenej povinnosti 

základnú finančnú kontrolou,  pred každou finančnou operáciou v zmysle zákona č. 
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.  

 Predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v tomto návrhu správy 
v termíne najneskôr do 05.09.2018.  

 
Na základe vykonanej kontroly ďalej  
odporúčam kontrolovanému subjektu:  zvážiť prehodnotenie minimálnej sadzby nájomného 
v bode 3 písm. c) prílohy č. 7 za predaj balónov. Balóny sú zaradené medzi spotrebným 
tovarom - časopismi, knihami, ozdobnými a okrasnými rastlinami a drevinami. Minimálna 
sadza nájomného je určená 3dni/50 €.  
Vzhľadom na ceny balónov, ktoré sú známe , odporúčam tento sortiment zaradiť v rámci bodu 
3 prílohy č. 7 do bodu a) 3dni/100 €. Cena 1 balóna sa pohybuje od 5€ - 15 €. V prípade, ak 
by kontrolovaný subjekt upravoval  výšku nájomného nahor oproti prílohe č. 7, nebolo by toto 
potrebné. Ako som už vyššie uviedla, doterajšia skúsenosť  a prax ukázala, že kontrolovaný 
subjekt vníma prílohu ako kogentne stanovenú cenu, ktorá je preň záväzná a nemôže ju 
upravovať.  
 
B/ Výdavky z rozpočtu Mesta Sereď 
V rozpočet mesta na rok 2018 v jeho  výdavkovej časti  na položke 08.6.0 sú schválené 
predpokladané finančné prostriedky vo výške 11 000  € na SHJ +Vianočné trhy čo je o  3 000 
€ viac ako v roku 2017. 
Skutočné výdavky  celkom vynaložené z rozpočtu mesta Sereď na prípravu a priebeh SHJ 
v roku 2017 boli vo výške 10 302,06 € /technické a personálne zabezpečenie SHJ/.  
Vývoj výdavkov z  rozpočtu mesta Sereď za obdobie 2014 – 2018.  
Pozn. rok 2018 všetky zaúčtované výdavky do ukončenia kontroly. 
 
Výdavky mesta Sereď/rok Rozpočet v tis € SHJ Skutočnosť v tis. € SHJ 
2014 8 000 5 865,46 
2015 8 000  5 415,74 
2016 7 000  8 800,32  
2017 9 000  10 302,06 



2018 11 500  11 594,81 
Na základe predložených podkladov ku kontrole konštatujem:  
Výdavky v roku 2018 predstavovali:  
Komplex odpadová spoločnosť s.r.o Pusté sady -  163,83 €, /rok 2017- 120,62 €/ 
uloženie odpadu  -  19,83  €,   /rok 2017-  38,54 €/  
odvoz odpadu – 144 €, /rok 2017 - 82,08 €/ 
 
Tecom Sereď s.r.o – 2 392,58 €  /rok 2017   - 2 391,62 €/  
Vyfakturované boli práce v zmysle objednávky  mesta Sereď č. 20180258 zo dňa 05.06.2018.  
 
Správa majetku Sereď s.r.o –  fa. č. 1020180356 -  2138,40 € /rok 2017  - 1904,80 €/ 
Kontrolou bolo zistené: 
Mesto Sereď si na základe celoročnej objednávky č. 201801012  zo dňa 26.02.2018 objednalo 
drobné údržbárske práce od Správy majetku Sereď s.r.o. celkom v hodnote 30 000 €. Faktúra  
č. 1020180356 predložená spoločnosťou Správa majetku Sereď s.r.o neobsahuje  
rozpis prác, ktoré sú predmetom fakturácie.  
 Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt nevykonal základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 ods.  zák. č. 
357/2015 Z.z pred úhradou faktúry ani na objednávke, ktorou boli práce objednané  tým, že 
na doklade súvisiacom s finančnou operáciou nie je vyjadrenie, či je alebo nie je možné 
finančnú operáciu alebo časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak 
sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala, čo je najpodstatnejšou náležitosťou 
priloženej predtlače na vykonanie základnej finančnej kontroly.  
Kontrolné zistenie:  
Porušenie:  
§ 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z. 
Na základe uvedeného navrhujem kontrolovanému subjektu v termíne ihneď prijať 
nasledovné opatrenia:  
 Odporúčam kontrolovanému subjektu vyžiadať od spoločnosti Správa majetku Sereď 

s.r.o, rozpis prác, ktoré boli vykonané a vyfakturované v zmysle vyššie uvedenej 
faktúry a doložiť ich k faktúre za vykonané údržbárske práce, tak ako to bolo 
v predchádzajúcich rokoch. 

 Dôsledne vykonávať základnú finančnú kontrolou v zmysle platnej právnej úpravy 
pred každou finančnou operáciou. 

 
Magna energia a.s. –  fa. č. 1051814543 – 266,22 € /rok 2017  - 313,06 €/  
Dodávka el. energie Jarmok jún 2018.  
Kontrolovaný subjekt nevykonal základnú finančnú podľa predtlače na vykonanie základnej 
finančnej kontroly. Nevyznačil podstatnú náležitosť. 
Kontrolné zistenie:  
Porušenie:  
§ 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z. 
Konštatované kontrolné zistenie bolo odstránené počas výkonu kontroly. 
 
Peter Adámek s.t.Vinohrady nad Váhom – faktúra č. 14 – 1600 € 
Úprava prenosných rozvádzačov pre polopriame meranie spotreby el. energie na základe 
objednávky mesta Sereď č. 20180297.  
Kontrolovaný subjekt nevykonal základnú finančnú podľa predtlače na vykonanie základnej 
finančnej kontroly. Nevyznačil podstatnú náležitosť. 
Kontrolné zistenie:  



Porušenie:  
§ 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu termíne ihneď: 
Dôsledne vykonávať základnú finančnú kontrolou v zmysle platnej právnej úpravy pred 
každou finančnou operáciou 
 
Nájomné na prenájom predajných miest – 351 €,   /rok 2017 - 268 €/.  
So štyrmi vlastníkmi boli podpísané nájomné zmluvy na prenájom predajných plôch počas 
konania SHJ.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Nájomné zmluvy boli zverejnené v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. Kontrolovaný subjekt 
vykonal základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 ods.3 zák. č. 357/2015 Z.z. 
 
Drobný nákup z položky 08.6.0 –   68,09 €,  /rok 2017 -59,60 €/ - nákup farby na značenie miest 
pre stánky. 
 
Mzdové náklady mesto Sereď - vrátane odvodov –  3723,50 € /rok 2017- 2909,77 €  bez prísl. 
MsP 

Vyššie uvedené náklady predstavujú mzdu pre 30 kmeňových zamestnancov a 2-och 
zamestnancov v pracovnom pomere na základe dohody o vykonaní práce.  
V čase konania SHJ mali z-ci prácu nadčas prikázanú v súlade s § 97 ods. 1 Zák. č. 311/2001 
Z.z. Zamestnancom bola práca nadčas vyplatená v súlade so zákonníkom práce a vyššou 
kolektívnou zmluvou so všetkými príplatkami stanovenými zákonom /práca nadčas v dňoch 
pracovného pokoja – príplatok 60%, práca cez pracovný deň – príplatok 30%/.   
Mzdové náklady mesto Sereď, vrátane odvodov práca nadčas + príplatky /sobota, nočný 
príplatok/ – 381,41 /rok 2017- 1 369,68 € - príslušníci MsP 
Mzdové náklady kontrolovaného subjektu mesta Sereď vynaložené z dôvodu konania SHJ 
predstavujú celkom   vrátane príslušníkov MsP  4 104,91 € /rok 2017 - 4 279,45 €./ 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem.  
Výdavky na mzdy a odmeny  boli na základe odporúčania hlavnej kontrolórky zahrnuté do 
výdavkovej časti rozpočtu na položku 08.6.0..  
Kontrolovaný subjekt rozpočtoval finančné prostriedky  vo výške 2000 €.    
V roku 2017 bolo odporučené kontrolovanému subjektu po ukončení kontroly mzdových 
prostriedkov čerpaných z dôvodu konania SHJ prijať nasledovné opatrenie „pri zostavovaní 
rozpočtu, rozpočtovať na príslušnú podpoložku vo výdavkovej časti rozpočtu finančné prostriedky, ktoré 
zodpovedajú skutočnosti nákladov vynaložených na SHJ to znamená aj mzdové výdavky. Nie je žiaduce 
vykonávať preúčtovanie finančných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu počas roka. Už pri zostavovaní 
rozpočtu je zrejmé, že výdavky na príslušnej podpoložke budú vyššie ako sa rozpočtujú“.  
V rozpočte na rok 2018 kontrolovaný subjekt navýšil výdavkovú časť rozpočtu na položke 
08.6.0  o 2 000 €, tieto finančné prostriedky neboli rozpočtované v dostatočnom objeme, 
nakoľko z predchádzajúcich rokov je zrejmé čerpanie mzdových prostriedkov vynaložené 
v rámci zabezpečenia a priebehu jarmoku /prikázanej práce nadčas vo výške cca. 4000/  
Opakovane odporúčam kontrolovanému subjektu všetky predpokladané výdavky súvisiace 
s prípravou a priebehom SHJ rozpočtovať na príslušnej kapitole, položke, podpoložke 
výdavkovej časti rozpočtu vytvorenej pre túto konkrétnu akciu. Je žiaduce, aby kontrolovaný 
subjekt v čase čerpania finančných prostriedkov, mal presne zadefinovaný účel ich použitia 
s čím súvisí aj vykonanie základnej finančnej kontroly.  Čerpanie finančných prostriedkov na 
nasledujúci rok sa rozpočtuje na základe skutočných výdavkov z minulých rokov, pri tej 
istej činnosti.  
 
 



Zabezpečenie stravy pre zamestnancov vykonávajúcich výkon práce počas priebehu SHJ - 
464,80 € . 
Kontrolovaný subjekt vo výdavkovej časti rozpočtu položka 08.6.0 rozpočtoval čiastku 500 € 
na podpoložke 633 016 - reprezentačné. Zabezpečenie stravy pre zamestnancov pracujúcich 
na SHJ na základe prikázanej práce nadčas. Finančné prostriedky za zabezpečenie stravy 
predstavovali celkom 464,80 €, čo predstavuje 166 x cigánska pečienka + 0,5l kofola.    
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  
Kontrolovaný subjekt ako zamestnávateľ zabezpečil zamestnancom vykonávajúcim prikázanú 
prácu nadčas teplé jedlo a nápoj nasledovne: podľa množstva odpracovaných hodín bol 
každému zamestnancovi daný príslušný počet lístkov na zakúpenie vyššie uvedenej cigánskej 
pečienky + kofola. Zamestnancom mesta neboli vzhľadom  na vyššie uvedené pridelené 
stravné lístky.  
Podľa preloženého zoznamu odpracovaných hodín zamestnancov mesta /30 kmeňových 
zamestnancov/ konštatujem, že finančné prostriedky na zabezpečenie stravy predstavovali /76 
lístkov x 2,80 €/  212,80 €.  
Ku kontrole bol predložený zoznam zamestnancov mesta ktorým boli odovzdané lístky /166/ 
na občerstvenie.  
Lístky na občerstvenie v počte 92 ks v celkovej hodnote /92x2,80 €/ 257,60 €, 
z reprezentačného fondu poskytol kontrolovaný subjekt opakovane z-com Domu kultúry, 
SMS s.r.o a zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým nevzniká 
nárok na stravu u z-ľa mesta Sereď.  Lístky boli pridelené nasledovne:  

- pre  zamestnancov domu kultúry 30 ks lístkov  prevzal  riaditeľovi DK 
- pre zamestnancov SMS. s.r.o – 36 ks  lístkov prevzal zamestnanec SMS s.r.o – za 

upratovanie, pohotovosť elektrikára, SMS s.r.o, všetky práce vykonané pre mesto 
Sereď fakturovala  

- Požiarnej hliadke – 16 lístkov - 2 zamestnanci na dohodu o vykonaní práce, ktorí 
nemajú nárok na zabezpečenie občerstvenia, pretože všetky výdavky majú zahrnuté vo 
svojej odmene 
Kontrolovaný subjekt opakovane použil na zabezpečenie stravy reprezentačný fond 

ako v roku 2016 a 2017, čo bolo pri výkone kontroly definované  ako neúčelné nakladanie 
s verejnými finančnými prostriedkami.  
Kontrolovaný subjekt nie je oprávnený používať finančné prostriedky v rozpore s účelom, 
na ktorý boli schválené.  
Opakovane konštatujem, že finančné prostriedky rozpočtované  na podpoložke reprezentačné 
v akejkoľvek výdavkovej časti rozpočtu sa riadia režimom „Smernice o rozsahu a spôsobe 
použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Sereď“, ktorá bola prijatá ako 
jedno z opatrení na odstránenie nedostatkov z vykonanej kontroly  hospodárenia s finančnými 
prostriedkami počas SHJ v roku 2016.  
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.   
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“.. 

Na základe vyššie uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu: 
 v termíne ihneď preúčtovať finančné prostriedky skutočne vynaložené na 

zabezpečenie stravy zamestnancom pracujúcich na základe prikázanej práce nadčas 



vo výške 212,80 € na príslušnú položku výdavkovej časti rozpočtu /stravné 
zamestnancov/  v takom prípade nie je potrebné konštatovanie porušenie § 152 ods.2  
zák. č. 311/2001 Zz.  

 v termíne najneskôr do 05.09.2018 predložiť písomný zoznam splnených opatrení 
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 
uvedených v tomto návrhu správy.  

 
Na závere vykonanej kontroly vynaložených finančných prostriedkov z rozpočtu mesta 
Sereď konštatujem:  
Rozpočtované výdavky boli prekročené o 594,81€. Skutočné výdavky na zabezpečenie SHJ 
vykazuje kontrolovaný subjekt každým rokom vyššie. Kontrolovaný subjekt opakovane 
vyčerpal všetky finančné prostriedky rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu /11 500 € - 
SHJ, Vianočné hry/ len na zabezpečenie SHJ.  
Pri vykonaní kontroly v roku 2016, 2017 som upozornila a opakovane upozorňujem 
kontrolovaný subjekt na nežiaduci stav, ktorým je podhodnocovanie príslušnej položky 
výdavkovej časti rozpočtu  pri jeho schvaľovaní a to z dôvodu, že pravidelne sa opakuje 
situácia, že všetky finančné prostriedky rozpočtované na dve akcie /SHJ + Vianočné trhy/ sa 
vyčerpajú resp. prekračuje sa čerpanie na príslušnej položke len na kultúrne podujatie SHJ.  
Je zrejmé, že mestské zastupiteľstvo bude opäť schvaľovať zmenu rozpočtu na vyčlenenie 
finančných prostriedkov pre zabezpečenie Vianočných trhov. Pre prípravu rozpočtu na 
nasledujúci rok  je jeden z rozhodujúcich faktorov - výdavky z predchádzajúcich rokov.  
Odporúčam opakovane kontrolovanému subjektu, rozpočtovať na príslušnej položke 
výdavkovej časti rozpočtu /SHJ, Vianočné trhy/ finančné prostriedky, ktoré zodpovedajú 
skutočnosti ich čerpania z minulých rokov nie položku podhodnocovať.  
 
Výdavky Domu kultúry na SHJ. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Vo  výdavkovej časti rozpočtu na položke 637002 rozpočtoval Dom kultúry v roku 2018 
výdavky na SHJ vo výške 20 000 € /rok 2017 – 17 000 €/.  
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov kontrolovaného subjektu konštatujem 
že  skutočné výdavky celkom na zabezpečenie SHJ v roku 2018 predstavujú  16 849,60 € 
/rok 2017 - 17 193,36 €/.  
Finančné prostriedky boli použité na: kultúrny program vrátane moderátora, osvetlenia, 
technického zabezpečenia, mzdové výdavky . 
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov konštatujem:  
 Uzatvorené zmluvy /dodržiavanie zákona č. 211/2000Z.z., a zákona č. 357/2015 Z.z.  

Kontrolovaný subjekt Dom Kultúry uzatváral zmluvy s poskytovateľmi zvukových 
a hudobných diel, v zmysle občianskeho zákonníka a zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon. 
Zmluvy uzatvorené  v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon nie sú povinne 
zverejňovanými zmluvami. Zmluvy o vytvorení diela  obsahujú všetky podstatné náležitosti. 
Zmluvy uzatvorené v zmysle občianskeho zákonníka kontrolovaný subjekt zverejnil v zmysle 
platnej právnej úpravy zákona č. 211/2000 Z.z. Kontrolovaný subjekt vykonal základnú 
finančnú kontrolu pred podpísaním zmluvy, čím overil finančnú operáciu v zmysle § 7 zák. č. 
357/2015 Z.z..   
 Objednávky 

Kontrolovaný subjekt nevykonal základnú finančnú kontrolu pri objednávkach, ktorými si 
objednával služby v súlade s § 7 ods. 3. Zák. č. 357/2015 Z.z. V zmysle citovaného zákona 
základná finančná kontrola má byť vykonaná cit:“ Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú 
kontrolu potvrdzujú na doklade súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 
ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej finančnej kontroly a vyjadrenia, či je, 
alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak 
sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.“  



Kontrolné zistenie:  
Porušenie § 7 ods. 3. Zák. č. 357/2015 Z.z. . 
Objednávky / č. 93/2018, 88/2018, 111/2018, 112/2018,113/2018,114/201/, pri ktorých 
nebola vykonaná základná finančná kontrola  predstavujú finančné operácie celkom 
v hodnote 10 151,60 € z celkových výdavkov DK, ktoré predstavujú 16 849,60 € . 

Na základe vyššie uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu: v termíne do 
30.08.2018 doplniť základnú finančnú kontrolu k objednávkam /obj. č. 93/2018, 88/2018, 
111/2018, 112/2018,113/2018,114/2018/., ktorými objednával služby počas konania SHJ 
a v termíne najneskôr do 05.09.2018 predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých 
na odstránenie nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu správy.   
 Dodávateľské  faktúry 

Kontrolovaný subjekt zverejnil informáciu o faktúrach, ktoré boli vystavené na základe 
objednávok a zmlúv v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. 
 
Príjmy Domu kultúry 
Z podujatia SHJ dosiahol kontrolovaný subjekt príjmy vo výške 1800 €. Dosiahnuté príjmy 
predstavovali:  
 Spoločnosť Heineken Slovensko a.s. za reklamu 1500 €, ktoré boli kontrolovanému 

subjektu poskytnuté na základe predloženej ku kontrole a zverejnenej zmluvy 
o partnerstve.  

 VELBA s.r.o – 300 € za reklamu. Kontrolovaný subjekt preložil ku kontrole 
odberateľskú faktúru č. 28 vo výške 300 €, ktorá nie je zverejnená. Kontrolovaný 
subjekt nemá v čase ukončenia kontroly zverejnenú ani objednávku ani zmluvu na 
základe ktorej by vystavil faktúru.  

Kontrolné zistenie:  
Faktúra neuvádza k akému dokladu bola vystavená /zmluva, objednávka/. Kontrolovaný 
subjekt, nevystavil doklad, ktorý je povinne zverejňovaným dokladom /zmluva, 
objednávka/,  na základe ktorého bol oprávnený vystaviť faktúru .  
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď, doplniť účtovnú evidenciu 
o doklad na základe ktorého bola vystavená faktúra á 300 € a v termíne  najneskôr do 
05.09.2018 predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na odstránenie 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedeným v návrhu správy.   

 
Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt nevedie účtovnú evidenciu na analytických účtoch,  čo sťažuje spätný 
výkon kontroly. Pre riadenie a kontrolu nestačia len údaje zachytené na syntetických účtoch, 
je nutné poznať aj napríklad jednotlivé druhy materiálu, jedn. dodáv. aj odberateľov,  rôzne 
akcie – investičné, kultúrne a pod... Preto sa k syntetickým účtom vedú aj čiastkové účty tzv. 
analytické účty.  
Opakovane odporúčam kontrolovanému subjektu viesť analytické účty pri účtovaní 
o príjmoch a výdavkoch k jednotlivým akciám,  čím  sa prispeje k sprehľadneniu 
účtovníctva - čerpania finančných prostriedkov pri spätnom výkone kontroly, tak pre 
kontrolovaný subjekt ako aj kontrolný orgán .  
Toto odporúčanie bolo kontrolovanému subjektu dané v roku 2017 v správe z vykonanej kontroly 
„zákonnosti pri dosahovaní príjmov ako aj vynaložených výdavkov z podujatí organizovaných 
v amfiteátri Sereď rozpočtovou organizáciou DK ako aj z podujatí organizovaných v súčinnosti 
s mestom Sereď za obdobie rokov 2015-2016“ s poznámkou – vytvorenie analytických účtov 
znamená, že ak kontrolovaný subjekt vytlačí denník hospodárenia, bude z neho zrejmé, ktorá finančná 
čiastka z akejkoľvek podpoložky výdavkovej časti rozpočtu ako aj príjmovej časti rozpočtu sa pripisuje 
k tejto kontrolnej akcii a nebude treba rozmýšľať, či ešte nejaké výdavky neboli vynaložené v súvislosti 



s akciou a hlavne vyhľadávať doklad po doklade, či nie je na ňom poznámka k akému podujatiu sa 
pripisuje. / 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem: 
Príjmy celkom:  24 475 €  /rok 2017 - 27 860 €/  
Výdavky celkom:  28 447,41 €  /2017 - 27 495,36  €/ 
Konečné vyúčtovanie /porovnanie príjmov a výdavkov oboch kontrolovaných subjektov 
vynaložené na zabezpečenie toho istého podujatia/ SHJ skončilo stratou 3972,41 €  /rok – 2017-
prebytkom vo výške  364,64 €/.   
Na záver: 
 Povinné osoby  boli oprávnené v zmysle  § 21 písm. b) zák. č. 357/2015 Z.z  

o finančnej kontrole a audite v lehote do 25.08.2018 podať písomné námietky ku 
kontrolným zisteniam, k navrhnutým odporúčaniam, a k určenému termínu na 
predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
a odstránenie príčin ich vzniku.  V určenom termíne neboli doručené námietky 
v zmysle § 21 písm. b) zák. č. 357/2015 Z.z., preto rozsah a obsah kontroly zostáva 
nezmenený. .   

 
 
 
 
V Seredi dňa 03.09.2018    Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
 

 

 


