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Názov materiálu: 
 
Oprava Správy z vykonanej kontroly v zmysle uznesenia MsZ č. 71/2019, ktorým bol doplnený 
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 bola vykonaná kontrola na dodržiavanie zákonnosti 
pri určovaní platu – odmeny zástupcu  primátora   v týchto obdobiach: 

1/  Pred   účinnosťou   Zákona č.  70/2018 Z.z., ktorým  sa  dopĺňa  zákon SNR  č.  369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších  predpisov  ( pred  1.4. 2018) 
2/  Od účinnosti  zákona č.  70/2018  Z.z., ktorým   sa  dopĺňa    zákon  SNR č.  369/1990 Zb.  
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov (tzv. veľká novela  zákona)  do  účinnosti  
zákona č.  5/2019 Z.z., ktorým  sa  dopĺňa  zákon č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  
v znení  neskorších  predpisov. Účinnosť  od  1. apríla   2018    
3/  Po účinnosti   Zákona č.   5/2019  Z.z., ktorým  sa  dopĺňa   zákon  SNR č.  369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení   v znení  neskorších  predpisov   (tzv. malá  novela  zákona). Účinnosť  
od  1.2. 2019. 
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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 12.09.2019 prerokovalo a  
 
Berie  na  vedomie  
Opravu Správy z kontroly vykonanej v zmysle uznesenia MsZ č. 71/2019, ktorá bola MsZ 
predložená na jeho riadnom zasadnutí dňa 19.06.2019,   
 

bez pripomienok 



Oprava Správy  

z vykonanej kontroly vykonanej 

v zmysle uznesenia MsZ č. 71/2019, ktorým bol doplnený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019 
bola vykonaná kontrola na dodržiavanie zákonnosti pri určovaní platu – odmeny zástupcu  primátora   
v týchto obdobiach: 
1/  Pred   účinnosťou   Zákona č.  70/2018 Z.z., ktorým  sa  dopĺňa  zákon SNR  č.  369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení  neskorších  predpisov  ( pred  1.4. 2018) 
2/  Od účinnosti  zákona č.  70/2018  Z.z., ktorým   sa  dopĺňa    zákon  SNR č.  369/1990 Zb.  
o obecnom  zriadení  v znení  neskorších  predpisov (tzv. veľká novela  zákona)  do  účinnosti  zákona 
č.  5/2019 Z.z., ktorým  sa  dopĺňa  zákon č.  369/1990 Zb.  o obecnom zriadení  v znení  neskorších  
predpisov. Účinnosť  od  1. apríla   2018    
3/  Po účinnosti   Zákona č.   5/2019  Z.z., ktorým  sa  dopĺňa   zákon  SNR č.  369/1990 Zb.  
o obecnom zriadení   v znení  neskorších  predpisov   (tzv. malá  novela  zákona). Účinnosť  od  1.2. 
2019. 

V zmysle § 22 ods. 7 zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite bola 
vykonaná oprava Správy z dôvodu zistených chýb v počítaní a písaní, ktoré boli následne 
zistené pri výsluchu súvisiacom z podania oznámenia pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu na základe výsledkov tejto správy o kontrole.  
Správa je opravená hlavnou kontrolórkou v zmysle vyššie uvedeného zákona v častiach, 
ktorých sa vyskytli chyby nasledovne:   

 
Kontrolné zistenie č. 3  -   chyba v počítaní pri odvodoch do fondov. 

Počas volebného obdobia od 28.12.2010 do 10.12.2014 bol zástupcovi primátora okrem 
odmien uhradených v zmysle zásad odmeňovania poslancov platných v danom období, na 
základe vyššie citovaných „Rozhodnutí primátora mesta o určení mesačného platu zástupcovi 
primátora“,  vyplatený plat vo výške  52 560,57 €. Odvody zamestnávateľa za zamestnanca 
boli uhradené vo výške 17 372,80 € / v správe zo dňa 23.05.2019 je uvedená výška  17 492, 31 €/.  
Z rozpočtu mesta boli na plat a odvody čerpané finančné prostriedky  celkom  vo výške 69 
933, 37  € /v správe je uvedená výška 70 052,88 €/.   

Kontrolné zistenie č. 4 -  chyba v písaní:  
 Porušenie § 25 ods. 8 zák. č. 369/1990 Zb.  
Kontrolovaný subjekt mesto Sereď vyplatilo zástupcovi primátora, vo volebnom období 
2014 -2018 /od 12.12.2014 až do novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
účinnej od 01.04.2018 t.j. do 31.03.2018/ okrem odmien v zmysle zásad odmeňovania 
poslancov MsZ platných v danom období, plat vo výške 47 530, 43 €  bez právneho 
normatívneho základu /v Správe je uvedená výška 46 730, 43 €./ Odvody zamestnávateľa za 
zamestnanca do fondov boli uhradené vo výške 15 049,65 € /v správe je uvedená výška 
15450,10/.  Z rozpočtu mesta boli celkom  čerpané finančné prostriedky vo výške 62 
580,08€  /v správe je uvedená výška 62 180,53/. 

 
Kontrolné zistenie č. 9  -  chyba v písaní v rámci odporúčania.  
V odporúčaní nemala byť uvedená suma 68.04 €, pretože je súčasťou kontrolného zistenia č. 
8, a v kontrolnom zistení č. 9 nie je uvedený odvod do fondov zo sumy 40 € príspevok na 
regeneráciu pracovnej sily.  



Na základe uvedeného oprava tejto časti správy je vykonaná nasledovne:  
Na základe vyššie uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu mestu Sereď 

finančné prostriedky týkajúce sa tvorby sociálneho fondu vo výške 171,40 € vrátiť do rozpočtu 
mesta Sereď v termíne do 31.05.2019.  
Finančné prostriedky, ktoré boli použité zo sociálneho fondu na úhradu stravného v čase od 
01.04.2018 do 31.03.2018 vo výške 40 € + odvody do fondov vo výške 12,38 €, ktoré boli 
zástupcovi primátora vyplatené v mesiaci október 2018 ako príspevok na regeneráciu 
pracovnej sily ukladám kontrolovanému subjektu, zabezpečiť ich vrátenie na účet sociálneho 
fondu v termíne najneskôr do 31.08.2019.  Kontrolovanému subjektu zároveň ukladám 
predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 
v termíne najneskôr do 30.09.2019  
 
V časti: _“Na záver vykonanej konštatujem“: /str. 10 Správy z kontroly/ – chyba v dôsledku 
písacích a počítacích chýb uvedených v tejto oprave správy. Táto časť kontroly je  opravená 
nasledovne:  
Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení boli v kontrolovanom období z rozpočtu 
mesta čerpané finančné prostriedky súvisiace s platom zástupcu primátora, ktorý bol 
určený  neplatnými právnymi úkonmi ako aj bez právneho normatívneho základu celkom vo 
výške  149 508,16 €  /v Správe z kontroly zo dňa 23.05.2019 je uvedená výška  149 363,48 €./  
 
Ostatné časti kontroly zostávajú nezmenené.  
Neoddeliteľnou súčasťou tejto opravy o kontrole je tabuľkový prehľad finančných 
prostriedkov vynaložených kontrolovaným subjektom v súvislosti s predmetom kontroly.  
 
 
Oprava Správy z vykonanej kontroly bola vykonaná dňa 23.08.2019.  
 
 
 
        Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta.  
 
 



rok výška platu / odmeny odvody celkom
2010 208,70 71,77 280,47 
2011 14 400,00 5 032,80 19 432,80 
2011 350,00 122,33 472,33 
2012 9 532,30 3 218,37 12 750,67 
2013 14 400,00 4 696,80 19 096,80 
2014 do 11.12.2014 13 669,57 4 230,73 17 900,30 
I. voleb. Obdobie 52 560,57 17 250,47 69 933,37 

2014 od 12.12.2014 730,43 226,05 956,48 
2015 14 400,00 4 553,70 18 953,70 
2016 14 400,00 4 577,85 18 977,85 
2017 14 400,00 4 577,85 18 977,85 
od1.1.2018 - do 31.03. 2018 3 600,00 1 114,20 4 714,20 
od 1.4.2018 - do 06.12.2018 9 828,57 3 041,90 12 870,47 
II. volebné obdobie 57 359,00 18 091,55 75 450,55 

od 7.12.2018 - 31.12.2018 1 092,86 338,24 1 431,10 
I. 2019 1 350,00 424,01 1 774,01 
III. voleb. obdobie 2 442,86 762,25 3 205,11 

112 362,43 36 104,27 148 589,03 

Stravovanie 695,35 
regenerácia prac. Sily 40,00 12,38 52,38 
Tvorba SF zamestnávateľom 171,40 
spolu 149 508,16 
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