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Názov materiálu: 

 
Správa hlavnej kontrolórky  z vykonanej kontroly: 
 zákonnosti vykonávania finančnej kontroly v zmysle § 6-9 zákona o finančnej kontrole 

a audite najmä v oblasti: /vykonanie základnej kontroly, administratívnej kontroly  
a kontroly na mieste/:  

 Poskytovania dotácií a príspevkov z rozpočtu mesta Sereď  
 vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

v súlade s § 7 ods. 4.  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a príspevkov v súlade s príslušnými platnými predpismi, za obdobie rokov 
2019, 2020.  

 

 

Materiál obsahuje:  

• Správa z vykonanej kontroly 
• Návrh na uznesenie  

 
 

Predkladateľ: Mgr. Horváthová 

Spracovateľ: Mgr. Horváthová 

 

 



Návrh na uznesenie 

 
Mestské zastupiteľstvo  na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021 
A:  prerokovalo  správu z vykonanej kontroly : 
 zákonnosti vykonávania finančnej kontroly v zmysle § 6-9 zákona o finančnej 

kontrole a audite najmä v oblasti: /vykonanie základnej kontroly, administratívnej 
kontroly  a kontroly na mieste/:  

 Poskytovania dotácií a príspevkov z rozpočtu mesta Sereď  
 vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

v súlade s § 7 ods. 4.  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a príspevkov v súlade s príslušnými platnými predpismi, za obdobie 
rokov 2019, 2020.  

B: berie prerokovanú Správu  z vykonanej kontroly na vedomie bez pripomienok  

 
 



Správa z vykonanej kontroly 
 

 
V súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2021 schváleným 

MsZ, ako i v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bola vykonaná  
Kontrola: 

 zákonnosti vykonávania finančnej kontroly v zmysle § 6-9 zákona o finančnej 
kontrole a audite najmä v oblasti: /vykonanie základnej kontroly, administratívnej 
kontroly  a kontroly na mieste/:  

 Poskytovania dotácií a príspevkov z rozpočtu mesta Sereď  
 vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov dotácií z rozpočtu mesta Sereď 

v súlade s § 7 ods. 4.  zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a príspevkov v súlade s príslušnými platnými predpismi, za obdobie 
rokov 2019, 2020.  

 
Kontrolný orgán: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka  
 
Povinná osoba: Mesto Sereď zastúpené, primátorom mesta Ing. Martinom Tomčnányim 
 
Kontrolované obdobie: rok 2019,2020 
 
Termín trvania kontroly: 15.02.2021 – 17.03.2020 
 
Použité právne predpisy a uzatvorené zmluvy súvisiace s predmetom kontroly. 
 VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď  
 VZN 4/212 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich 

seniorov, 
 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)  
 Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní. 

Cieľ kontroly:  
 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.  
 Dodržiavanie zákonnosti pri vykonávaní finančnej kontroly v zmysle § 6-9 zákona č.  

357/2015 o finančnej kontrole a audite. 
 

Vykonanou kontrolou poskytovania dotácií a príspevkov za roky 2019 a2020  bolo 
preverené nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami v kontrolovanej oblasti celkom v  
hodnote 613 290,20 €.  Predmetom kontroly nebol výber náhodne vybratých dokladov. 
Vykonanou kontrolou  boli preverené všetky doklady, na základe ktorých prišlo k čerpaniu 
finančných prostriedkov.  
 
 
 



 
Výkon kontroly:  
08.2.0 kultúrne služby ostatné – položka 642001- VZN č. 3/2016  / 21 300 €/ 
 

P.č.  Žiadateľ 
Pridelená 

dotácia rok 2019 
€ 

Pridelená 
dotácia rok 2020 

€ 

1 Spevácky zbor ZVON Sereď 600 50 
2 Spevácky zbor GAUDETE 1100 50 
3 OZ Krásna hudba Sereď 600  
4 KC Priestor 800 1500 

5 OZ Mladá Sereď 1650  
6 Dcérocirkev Sereď 150  
7 OZ Vodný hrad Sereď 1450 2050 

8 OZ GOEL Sereď 500 300 

9 Klub zdravotne postihnutých 700 700 

10 Sered.spolok včelárov J.Fándlyho  450 550 
11 Oldtime - Muzeum 600  
12 Slovensky skauting 500  
13 OZ Nikolka 1000  
14 Life is Perfect 500 1500 
15 ZR pri ZUŚ J. F. Kvetoňa  4000 

 spolu                                                                   10 600 10 700 

 
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených zmlúv o poskytnutí dotácií a dokladov 
o zúčtovaní konštatujem:  
kontrolné zistenie: 

Zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií  z rozpočtu mesta Sereď na 
rok 2019 a 2020 v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť 
kultúry, záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnej aktivity zo dňa 14.11.2019,  sú podpísané predsedom 
sociálnej a kultúrnej komisie.  

V zmysle prvej vety ods. 1 § 3 VZN 3/2016 cit: „ Znenie konkrétnej výzvy na predloženie 
žiadostí s určením kritérií na poskytnutie dotácií a termínom, do uplynutia ktorého možno žiadosť 
predložiť, navrhuje príslušná komisia mestského zastupiteľstva v termíne do 30. novembra 
kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom má byť dotácia poskytnutá“.  

Komisie mestského zastupiteľstva sú v zmysle § 15 zákona o obecnom zriadení poradné, 
iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva v podmienkach miest mestského zastupiteľstva. 
Komisia nie je oprávnená schvaľovať resp. vydávať dokumenty za mesto Sereď. V zmysle príslušného 
VZN je oprávnená navrhnúť znenie konkrétnej výzvy. . Dokumenty za mesto Sereď je oprávnený 
schvaľovať svojim podpisom a vydávať v zmysle platných právnych predpisov primátor mesta resp. 
ním poverená osoba.  

Kontrolné zistenie nemá charakter kontrolného zistenia, ktorým by sa preukázalo 
nehospodárne nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami. Kontrolné zistenie má formálny 
charakter, ktorým upozorňujem na rešpektovanie kompetencií určených zákonom pre orgány obce, 
ktorými sú v zmysle zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo a starosta obce.   

Na základe vyššie konštatovaného odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď, 
výzvy na predkladanie ponúk zverejňovať na úradnej tabuli podpísané primátorom mesta,  

Na základe vykonanej kontrole ďalej konštatujem: 
 Všetky zmluvy o poskytnutí dotácie /ďalej len Zmluva/ boli zverejnené v súlade so zákonom č. 

211/2000 Z.z.. Súčasťou každého spisu je potvrdenie o zverejnení zmluvy.  
 Finančné prostriedky boli vyúčtované v termíne stanovenom v zmluvách o poskytnutí dotácie.  



 Vykonanou kontrolou všetkých dokladov predložených k zúčtovaniu poskytnutých dotácií 
konštatujem dodržanie účelovosti použitia 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 vykonal v kontrolovanom období základnú finančnú kontrolu  a 
administratívnu finančnú kontrolu v zmysle §§7,8 zákona o finančnej kontrole a audite. 

 
10.9.0 sociálne zabezpečenie inde neklasifikované – položka 642.. /49 344,40 €/. 
Z uvedenej kapitoly výdavkovej časti rozpočtu boli v roku 2019-2020 poskytnuté dotácie nasledovne: 
P.č. Žiadateľ Dotácia 2019 € Dotácia 2020 € 
1. Klub zdravotne postihnutých Sereď 3900 3000 

2 Teen Challenge Slovakia n.o 150 700 
3 Teen Challenge Slovakia n.o.  150  
4 Rodinné centrum MAMA klub Sereď 2000  
5 Slovenský skauting, 82. zbor Piešťany 1300  
6 SZ zdravotne postihnutých detí a mládeže v Seredi 2200 3000 
7 Storm 400 2 000 
8 OZ Slnko jesene 2894,40 3100 
9 Nezábudka Pata, n.o. 400 800 
10 Pomocníček 1350 3150 
11 Trnavská arcidiecézna charita 1800 3 700 
12. ADOS 2700  
13. OZ Nikolka 3050 3000 

14. OZ Koménium 300  
15 Mestská poiklinika Sereď  3000 
SPOLU 23 894,40 25 450 
 

Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených zmlúv o poskytnutí dotácií a dokladov 
na poskytnutie dotácií pre oblasť charity, sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotníctva 
a zdravotne postihnutých  konštatujem:  
 Výzvy na predkladanie žiadostí za kontrolované obdobie boli podpísané predsedom komisie 

ako v prípade výzvy na poskytnutie dotácií pre oblasť kultúry,  
 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.  
 dodržanie účelovosti 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 vykonal základnú finančnú kontrolu a administratívnu kontrolu v zmysle 
platnej právnej úpravy zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.  

 
Predmetom výkonu kontrolu okrem dotácií  boli aj iné príspevky, ktoré kontrolovaný subjekt 
poskytuje z rozpočtu mesta v zmysle platných právnych predpisov.  

 
Finančný dar pri narodení dieťaťa, finančný dar pri narodení prvého dieťaťa 

v kalendárnom roku v zmysle § 10 platných Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom 
mesta /27 800 €/. 
 V kontrolovanom období, kontrolovaný subjekt ako povinná osoba, poskytol z rozpočtu mesta 
finančný dar pri narodení dieťaťa celkom 137 žiadateľom. Finančný dar bol poskytnutý celkom pre 
138 narodených detí v tom: 2x100€ príspevok pri narodení prvého dieťaťa v príslušnom kalendárnom 
roku.  
Vykonanou kontrolou predložených dokladov bolo zistené. 

Všetky finančné prostriedky boli poskytnuté v súlade s § 10 platných zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta.  



Kontrolovaný subjekt pred poskytnutím daru /príspevku pri narodení dieťaťa/ preveril 
dodržanie podmienok pre poskytnutie tohto daru vykonaním administratívnej finančnej kontroly 
a následne finančnú operáciu overil základnou finančnou kontrolou.  
 dodržanie účelovosti 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  

 
10.2.0 Príspevok na stravovanie /40 405,80 €/ 

V zmysle VZN č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie nepracujúcich 
seniorov, kontrolovaný subjekt vydal celkom 99 Rozhodnutí o poskytnutí príspevku.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Vydané rozhodnutia obsahujú všetky náležitosti v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní. Na rozhodnutiach je vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť.  
 Dodržanie §§ 7,8 zákona č. 357/2015 Z.z. Kontrolovaný subjekt splnenie podmienok pre 

poskytnutie príspevku pri všetkých žiadostí preveril administratívnou finančnou kontrolou /§8 
cit. zákona/ , rovnako pred poskytnutím príspevku vykonal základnú  

 finančnú kontrolu /§7 cit. zákona/.  
 dodržanie účelovosti 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  

 
10.7.0 Jednorazové sociálne dávky /6 490 €/  

 V kontrolovanom období poskytol rozhodnutím kontrolovaný subjekt jednorazové sociálne 
dávky v súlade s § 17 zákona č 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Vydané rozhodnutia obsahujú všetky náležitosti v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní. Na rozhodnutiach je vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť.  
 Dodržanie §§ 7,8 zákona č. 357/2015 Z.z. Kontrolovaný subjekt splnenie podmienok pre 

poskytnutie príspevku pri všetkých žiadostí preveril administratívnou finančnou kontrolou /§8 
cit. zákona/ , rovnako pred poskytnutím príspevku vykonal základnú  

 finančnú kontrolu /§7 cit. zákona/.  
 dodržanie účelovosti 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  

 
08.1.0 Rekreačné a športové služby, pol. 642 001  –  rok 2019, 2020  /414 950€/  

P.č. TJ alebo ŠK dotácie 2019 
€ 

Dotácie 2020 

1. ŠKF Sereď 47 355  45983 
2. SKF Sereď a.s. 45 833 39721 
3 AŠK Lokomotíva Sereď 37 132 35811 
4 HK Slávia Sereď 30 731 33689 
5 Cyklistický klub AB 2488 2556 
6 Tenisový klub 8172 7843 
7 Taekwon Do ITF Sereď 9733 11800 
8 ŠK Cyklo Tour Sereď 2120 2789 
9 Stolnotenisový klub Mladosť 1678 1444 

10 OZ GOEL 347 722 
11 Kynologický klub /pri kolene/ 493  
12 Seredská Interliga 1639 1556 
13 ORF Cosmos Camping Sereď 1133 1188 
14 TJ Rozkvet 1489 1850 
15 ŠK Ice Players Sereď 11 466 10033 
16 AFK Vodra Sereď 556 566 
17 AFK PUMA Sereď 444 460 



18 Zväz Chov. poštových holubov 531  
19 1. Oddiel Skautov 2966 2839 
20 TamateamFITXKO Sered 1203 - 
21 Školský basketbalový klub 6 591  

  SPOLU  214 100 200 850 
 
09.1.2. Vzdelávanie, položka 642 – príspevky nezis. org.- 2019 , 2020 /52 000 €/ 

P.č. Občianske združenia dotácie 2019 dotácie 2020 
1. RZ pri Obchodnej akadémii Sereď 1 676 € 1100 
2 e-Rko 1 732 € 2111 
3 CZŠ sv. Cyrila a Metoda 250 € 350 
4 KC Priestor 3 275 € 4350 
5 Slovenský skauting. Polaris Sered 2 580 € 10 943 
6 ZO SZ Chovateľov Sered 719 € 856 
7 OZ life is Perfect 789 € 2956 
8 OZ Goel 1279 € 6289 
9 HK Slávia Sered  2967 

10 Tenisový klub  2417 
11 AŠK Lokomotíva Sereď  2222 
12 Seredská interliga  478 
13 Sportový klub futbalu Sereď   2661 

  Spolu  12 300 39 700 
 
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených zmlúv o poskytnutí dotácií ŠK, TJ, Občianskym 
združeniam  a zúčtovania dotácií v roku 2019 a 2020 konštatujem: 
 Kontrolovaný subjekt poskytol dotáciu športovým klubom v zmysle VZN č. 3/2016.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal  základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú 

kontrolu v zmysle § 7,8 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.  
 Všetky zmluvy o poskytnutí dotácie /ďalej len Zmluva/ boli zverejnené v súlade so zákonom č. 

211/2000 Z.z.. Potvrdenie o zverejnení zmluvy je súčasťou každého spisového obalu 
predloženého ku kontrole.  

 Finančné prostriedky boli vyúčtované v termíne stanovenom v zmluvách.  
 Dodržanie účelovosti 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.  

 
Na záver. 
Vykonanou kontrolou neboli zistené kontrolné zistenia zásadného charakteru, ktorými by boli 
porušené všeobecne záväzné právne predpisy /VZPP/pri nakladaní s verejnými finančnými 
prostriedkami..  
Kontrolovaný subjekt pri nakladaní s verejnými finančnými prostriedkami, ktoré boli 
predmetom kontroly dodržal zásadu účelnosti a hospodárnosti.   
 
Správa o výsledku kontroly bola povinnej osobe – kontrolovanému subjektu odovzdaná dňa 
17.03.2021.  
 
 
V Seredi dňa. 17.03.2021    Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 
 
  


