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Návrh na uznesenie 
 
 
MsZ na svojom zasadnutí dňa 22.04..2021 prerokovalo a 
 
Berie na vedomie 
Správu o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 
príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2019, 2020,2021 
 
bez pripomienok 

 

 



Správa o výsledku kontroly splnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 
príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2019, 2020,2021 

 /ďalej len kontrola plnenia prijatých opatrení/. 
 

Na základe vykonaných kontrol, výsledkom ktorých boli kontrolné zistenia sú v zmysle 
§ 21 ods. 3 písm. e/ zák. č. 357/2015 Z.z.  zákona o finančnej kontrole kontrolované subjekty – 
povinné osoby povinné predložiť kontrolnému orgánu v určenom termíne správu o splnení 
prijatých opatrení. 
1. 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. 
Kontrolovaný subjekt:   Mesto Sereď, zastúpený Ing. Martinom Tomčányim, primátorom mesta 
Kontrolný orgán: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolované obdobie:   2010-2019 
Správa z vykonanej kontroly bola predložená mestskému zastupiteľstvo na jeho zasadnutí dňa 19.06.2019, 
v ktorej bolo odporučené  kontrolovanému subjektu:   
Prijať ihneď účinné opatrenia na odstránenie protizákonného stavu v zmysle platných právnych predpisov a 
predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov v termíne najneskôr 
do 30.09.2019.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt dňa 30.09.2019 predložil zoznam splnených opatrení nasledovne: 

1. So zástupom primátora boli dňa 03.05.2019  uzatvorené Dohody o zrážkach zo mzdy na účel vrátenia 
neoprávnene poskytnutých finančných prostriedkov:  

Príspevok na stravovanie – 68,04 € 
Príspevok na regeneráciu pracovnej sily – 40 € 
Vydané stravné lístky – 627,35 – splátkový kalendár, posledná splátka bude vykonaná z výplaty za mesiac 
december 2019.  

2. Dňa 05.08.2019 bola viceprimátorovi doručená predžalobná výzva na vrátenie neoprávnene 
vyplatených finančných prostriedkov v celkovej výške 83 172,40 € v termíne do 31.12.2019, ktoré mu 
boli vyplatené ako plat viceprimátorovi za obdobie  od 28.12.2010 do 31.01.2019.  

Nakoľko boli finančné prostriedky uvedené v bode 1. vrátené do rozpočtu mesta v zmysle dohody o zrážkach zo 
mzdy, bolo v správe z vykonanej kontroly splnenia predložených opatrení dňa 27.11.2020 bolo konštatované: 
 Finančné prostriedky uvedené pod bodom 2. neboli na základe predžalobnej výzvy vrátené do rozpočtu mesta 
v termíne do 31.12.2019. Kontrolovaný subjekt po termíne určenom v zozname splnených opatrení nežiadal 
vrátenie finančných prostriedkov /vydanie bezdôvodného obohatenia/ a nepostupoval v súlade prijatými 
opatreniami na odstránenie nedostatkov ani v súlade s  §7 ods. 2 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. cit: „nepoužil 
všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených 
záujmov pred príslušnými orgánmi“ v záujme  dosiahnutia nápravy t.j. vrátenie neoprávnene vyplatených 
finančných prostriedkov v celkovej výške 83 172,40 €.  
 Opakovane odporúčam kontrolovanému subjektu postupovať v súlade s predloženými opatreniami na 
odstránenie nedostatkov ku kontrole zo dňa 30.09.2019 s upozornením, že kontrolovaný subjekt predložil dňa 30. 
09.2019 zoznam splnených opatrení.  
Na základe vykonanej kontroly splnenia predložených opatrení dňa 04.02.2021 konštatujem:  
 Kontrolovaný subjekt po termíne určenom v zozname splnených opatrení nežiadal vrátenie finančných 
prostriedkov /vydanie bezdôvodného obohatenia/ a nepostupoval v súlade prijatými opatreniami na odstránenie 



nedostatkov ani v súlade s  §7 ods. 2 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. cit: „nepoužil všetky právne prostriedky na 
ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými 
orgánmi“ v záujme  dosiahnutia nápravy.  
 Opakovane odporúčam kontrolovanému subjektu postupovať v súlade s predloženými opatreniami na 
odstránenie nedostatkov ku kontrole zo dňa 30.09.2019 s upozornením, že kontrolovaný subjekt predložil dňa 
30.09.2019 zoznam splnených opatrení.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení dňa 12.04.2021 konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt dňa 12.04.2021 predložil ku kontrole splnenia prijatých opatrení 
„Dohodu o uznaní dlhu“, /ďalej len dohoda/ uzatvorenú medzi mestom Sereď a dlžníkom, 
v ktorej dlžník uznal svoj dlh čo do dôvodu a výšky. Finančné prostriedky  v hodnote  6.845,26 
€ boli zástupcovi primátora vyplatené v rozpore s § 25 ods. 8 zák. č. 369j/1990 Zb. o obecnom 
zriadení.  Finančné prostriedky, ktoré sú predmetom dohody budú v zmysle dohody uhradené 
na účet mesta najneskôr do 16.04.2021.  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem: 

Kontrolovaný subjekt podpísaním „Dohody“ zabezpečil vrátenie finančných 
prostriedkov do rozpočtu mesta , ktoré boli  vo forme odmeny vyplatené zástupcovi primátora 
v rozpore § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý bol doplnený zák. č. 
5/2019 Z.z. s účinnosťou od 01.04.2018.   
 
2.  
Správa z vykonanej kontroly:  
1. Dodržanie Zmluvy o nájme uzavretej s mestom Sereď a spoločnosťou TEKADEX s.r.o. zo dňa 22.5.2013 až 
do ukončenia kontroly , - preukázanie plnenia vedľajších dojednaní podľa Článku VII  - vyčíslenie nákladov 
mesta pri zbere tých zmluvne dojednaných položiek, ktoré vykonávalo mesto     
2. Všetky faktúry vyplatené  za dotrieďovanie BRO - /biologicky rozložiteľný odpad/ od roku 2018 až do 
ukončenia kontroly ,  vrátane verejných obstarávaní vyhlásených na poskytnutie tejto služby, zmluvy s 
víťazmi verejných obstarávaní, bola predložená poslancom MsZ na zasadnutí dňa 17.09.2020.  
Výsledkom kontroly boli nasledovné kontrolné zistenia, ku ktorým je povinný kontrolovaný subjekt prijať účinné 
opatrenia.  
Dňa 10.12.2020 bola MsZ na jeho zasadnutí predložená správa o kontrole plnenia prijatých opatrení v znení: 
V bode 2 vyššie uvedenej správy „Objednávka č. 20200237 /Zber BRO/, Zmluva na poskytnutie služby č. 6/2020 
/ Zber BRO/“bolo konštatované: 

Kontrolovaný subjekt uhradil 09.07.2020 za mesiac jún spoločnosti Komplex 6 204 € /na základe 
objednávky 1399,20€ a na základe zmluvy za mesiac jún 4804,80 €/.  

Dňa 24.07.2020 v čase výkonu kontroly na odporúčanie hlavnej kontrolórky vyzval kontrolovaný 
subjekt nájomcu k úhrade zmluvnej pokuty, ktorá sa rovná výške skutočne vynaložených preukázaných nákladov 
t.j. 6 204 €.   V zmysle nájomnej zmluvy je nájomca povinný uhradiť vynaložené náklady do 30 dní odo dňa 
preukázania vynaložených nákladov na zabezpečenie činností, ktoré sa zaviazal vykonať nájomca. Ku dňu 
ukončenia kontroly dňa 17.08.2020, spoločnosť Tekadex neuhradila  zmluvnú pokutu. Termín na úhradu uplynie 
30 dní od doručenia výzvy. Kontrolovaný subjekt je povinný faktúru uhradiť do 14 dní od doručenia. 

Spoločnosť Komplex predložila mestu Sereď – kontrolovanému subjektu faktúru č. 6220200968  za 
mesiac júl 2020 v zmysle zmluvy č. 6/2020 vo výške 6 177, 60 €, ktorá bola uhradená dňa 10.08.2020.  
Kontrolovanému subjektu bolo odporučené: v termíne ihneď predložiť nájomcovi vynaložené náklady vo výške  
6177,60 € v zmysle čl. VII bod 3 Nájomnej zmluvy. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt vyzval spoločnosť Tekadex na úhradu zmluvnej pokuty za zber BRO za mesiac jún, júl, 
august, september, október celkom vo výške 28 828,80 €.  
Vzhľadom na skutočnosť, že Zmluva č. 6/2020 bola uzatvorená do 12.11.2020,  odporúčam kontrolovanému 
subjektu po predložení faktúry spoločnosťou Komplex odpadová spoločnosť s.r.o  za časť mesiaca november /do 
12.11.2020 /  neodkladne  vykonať kroky k zabezpečeniu pohľadávky, ktorá tvorí zmluvnú pokutu, ktorú si 



kontrolovaný subjekt uplatnil v zmysle nájomnej zmluvy medzi kontrolovaným subjektom a spoločnosťou 
Tekadex s.r.o 
V bode 4 vyššie uvedenej správy „Zmluva na poskytnutie služby 120/2020 podpísaná dňa 10.03.2020, zverejnená 
10.03.2020 /ďalej len zmluva/. bolo  konštatované: 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril zmluvu na poskytnutie služby na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou 
„Triedenie BRO 2020“ so spoločnosťou Tekadex s.r.o v súlade s ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z., 
v celkovej hodnote za 31 zberov 34 230 € vrátane DPH.  V zmysle zmluvy kontrolovaný subjekt vykonal úhrady 2 
x 7600 € na základe predložených faktúr spoločnosti Tekadex s.r.o. V čase úhrady faktúr kontrolovaný subjekt 
evidoval pohľadávku voči  spoločnosti Tedakex s.r.o vo výške 2.059,20 € na základe  „Uznania dlhu a dohody 
o splátkach „– zverejnená pod číslom zmluvy 20/2020, ktorá bola podpísaná dňa 23.01.2020 a zverejnená dňa 
24.01.2020. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt na základe dohody /súčasť prílohy č.1/ ukončil zmluvu dňom 31.10.2020.  
Pohľadávka vo výške 2.059,20 € nie je ku dňu ukončenia kontroly splnenia prijatých opatrení uhradená. 
Kontrolovaný subjekt nezabezpečil pohľadávku, ktorá vznikla na základe „Uznania dlhu a dohody o splátkach“ 
zo dňa 23.01.2020.  
Na základe uvedeného opakovane odporúčam kontrolovanému subjekt postupovať pri pohľadávke po lehote 
splatnosti v zmysle § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. 
Na záver: 
O ďalšom postupe prijímania účinných opatrení kontrolovaným subjektom budem MsZ informovať v rámci 
kontroly plnenia prijatých opatrení na najbližšom zasadnutí MsZ.  
 Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení zo dňa 05.02.2021 konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt ku kontrole splnenia prijatých opatrení predložil výzvu na úhradu pohľadávky – zmluvnej 
pokuty v zmysle nájomnej zmluvy v celkovej výške 36 172,47 €. Spoločnosť Tekadex s.r.o pohľadávku uznala 
v celom rozsahu a požiadala o splátkový kalendár. Mestské zastupiteľstvo má predložené tieto dokumenty 
a rozhodovať bude o ňom v rámci bodu 13 F na svojom zasadnutí dňa 18.02.2021 v zmysle § 16 ods. 9 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Sereď.   
 Na základe kontroly splnenia uznesení zo dňa 09.04.2021 konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt mailom zo dňa 26.02.2021 zaslal  spoločnosti Tekadex, s.r.o.  uznesenia  
MsZ č. 45/2021, č. 46/2021 a č. 47/2021 zo dňa 18.2.2021, ktorými  MsZ povolilo splátky dlhu, ktorý 
má spoločnosť TEKADEX, s.r.o. voči mestu Sereď, avšak za splnenia podmienok uvedených 
v predmetných uzneseniach. Mailom mesto požiadalo konateľa spoločnosť o jeho  vyjadrenie, či 
súhlasí s uvedenými podmienkami, za ktorých má byť uzatvorená dohoda o splátkach. 

Konateľ spoločnosti neoznámil, či súhlasí s podmienkami splátkového kalendára, opakovane 
bol mestom Sereď vyzvaný mailom dňa 09.03.2021.  

Dňa 29.03.2021 bola na mesto Sereď doručená žiadosť spoločnosti Tekadex, s.r.o., že žiadajú 
o predĺženie lehoty na uzatvorenie splátkového kalendára, aspoň o dobu 45 dní /viď Príloha č. 1/ 

Kontrolovaný subjekt mesto Sereď na ich žiadosť odpovedalo listom dňa zo dňa 09.04.2021, 
že ak nedôjde k uzatvoreniu dohody o splátkach, resp. nedôjde k úhrade dlžnej sumy v termíne do 15. 
mája 2021, mesto sa bude domáhať úhrady svojej pohľadávky súdnou cestou /viď príloha č. 2/.  
Vykonanou kontrolou bolo zistené:  
 Ku dňu ukončenia kontroly neprišlo k splneniu prijatého opatrenia ani čiastočne. O ďalšom 
postupe vymáhania pohľadávky na základe prijatého účinného opatrenia budem MsZ informovať 
v rámci kontroly plnenia prijatých opatrení na najbližšom zasadnutí MsZ.  
 
V správe o výsledku kontroly, ktorá bola MsZ predložená dňa 10.12.2020 bolo konštatované a 
kontrolovanému subjektu odporučené:  
Od marca roku 2018 zber vriec s bioodpadom od rodinných domov nevykonáva nájomca, tak ako je uvedené 
v bode 1 písm. a/ čl. VII. Nájomnej zmluvy. Od času keď bolo zakúpené vozidlo IVECO zabezpečuje zvoz /zber/ 
vriec s bioodpadom od rodinných domov kontrolovaný subjekt, ktoré následne odváža do areálu Tekadexu 
s.r.o., ktorá bezodplatne v zmysle nájomnej zmluvy zabezpečí uloženie BRO a to uložením na miesto určené 
/areál spoločnosti Tekadex/ pre ďalšie spracovanie.   
  V zmluve je zakotvená povinnosť  nájomcu uhradiť vynaložené náklady, do 30 dní odo dňa preukázania 
vynaložených nákladov nájomcu na zabezpečenie činností uvedených v čl. VII bode 1 písm. a, b, c, d Nájomnej 
zmluvy.   
Na základe vyššie uvedeného konštatujem: 



Kontrolovaný subjekt nepreukázal spoločnosti Tekadex s.r.o  oprávnené náklady vynaložené na zber vriec 
s bioodpadom od rodinných domov od roku 2018 do ukončenia kontroly. V nájomnej zmluve je zakotvená 
povinnosť nájomcu uhradiť náklady v určitom termíne. V nájomnej zmluve nie je zakotvená povinnosť 
prenajímateľa - kontrolovaného subjektu mesta Sereď preukázania skutočne vynaložených nákladov na činnosti, 
ku ktorým sa zaviazal nájomca.  
 Napriek vyššie uvedenému, odporúčam kontrolovanému subjektu z dôvodu dodržania zmluvných podmienok 
a z dôvodu hospodárneho a efektívneho nakladania s verejnými finančnými prostriedkami, vyčísliť oprávnené 
vynaložené náklady na zber vriec s bioodpadom, ktoré boli vynaložené z rozpočtu mesta Sereď za obdobie od 
marca 2018 do ukončenia kontroly a v zmysle bodu 3 čl. VII Nájomnej zmluvy predložiť tieto náklady nájomcovi 
za účelom uhradenia zmluvnej pokuty.  
 Kontrolovaný subjekt od 01. júna  2020 zabezpečuje v intervaloch 2x do mesiaca zber voľne ložených 
konárov od rodinných domov  vlastnými zamestnancami /z dôvodu ukončenia zberu spoločnosti Tekadex./ 
Kontrolovaný subjekt prijal do pracovného pomeru od 01.06. 2020 jedného z-ca „kategória R-robotník“, ktorý 
okrem iných prác vykonáva zber voľne ložených konárov.  
 Na základe vyššie uvedeného, konštatujem, že kontrolovaný subjekt do ukončenia kontroly nepredložil 
nájomcovi výšku oprávnených nákladov rovnako ako pri vyššie uvedenom zbere vriec s bioodpadom.   
 Na základe uvedeného rovnako odporúčam ako pri zbere vriec  bioodpadom pri rodinných domoch vyčísliť 
náklady vynaložené na zber voľne ložených konárov a žiadať ich uhradenie od nájomcu Tekadex s.r.o v zmysle 
bodu 3. Čl. VII. Nájomnej zmluvy. 
Na základe vyššie uvedeného konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt nevyčíslil náklady na uvedené činnosti v rámci výzvy na úhradu pohľadávky. Uznaná výška 
pohľadávky spoločnosťou Tekadex s.r.o náklady na vyššie uvedené činnosti nezahŕňa, preto odporúčam 
kontrolovanému subjektu neodkladne vyčísliť náklady na vyššie uvedené činnosti a žiadať od nájomcu úhradu 
vynaložených nákladov v zmysle bodu 3 č. VII. nájomnej zmluvy.  

Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení dňa 12.04.2021 konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt prijal účinné opatrenie na odstránenie kontrolného zistenia nasledovne: 
Listom zo dňa 08.04.2021 vyzval nájomcu na úhradu pokuty - výšku oprávnených nákladov 
vynaložených na zber voľne ložených konárov od rodinných domov  za obdobie rokov 2018 - 2020.  
Kontrolovaný subjekt predložil dňa 09.04.2021 ku  kontrole  list zo dňa 08.04.2021, v ktorom je okrem 
iného aj výzva na úhradu nákladov s podrobnou informáciou o spôsobe výpočtu a výške nákladov, 
ktoré malo mesto pri zbere vriec s BRO  a zbere konárov v roku 2018, 2019 a 2020 a mesto ich 
vypočítalo vo výške  15 202,49 €, z dôvodu, že si túto povinnosť podľa zmluvy o nájme (platnej 
a účinnej do 31.12.2020) neplnil nájomca - spoločnosť TEKADEX, s.r.o. 
 O ďalšom postupe prijímania účinných opatrení kontrolovaným subjektom budem MsZ informovať 
v rámci kontroly plnenia prijatých opatrení na najbližšom zasadnutí MsZ.  
 
3. Správa z vykonanej kontroly dodržiavania zákonnosti pri vybavovaní  sťažností  a petícii 
fyzických osôb  a právnických osôb podaných na mesto Sereď v roku 2020. Kontrola bola vykonaná 
v roku 2021 a MsZ predložená na jeho zasadnutí v mesiaci február 2021.  
Na základe zoznamu splnených opatrení konštatujem:  
Sťažnosti 
Na základe vykonanej kontroly vybavenia podania zaevidovaného v centrálnej evidencií sťažností 
a podaní bolo zistené:  
Kontrolovaný subjekt pri vybavovaní sťažnosti zo dňa 29.07.2020 nedodržal postup v zmysle § 18 a § 
20 zákona o sťažnostiach.  
Na  základe vykonanej kontroly bolo kontrolovanému sujektu uložené v termíne ihneď: 

• do centrálnej evidencie sťažností evidovať všetky podania v zmysle platnej Smernice na vybavovanie 
sťažností, Smernica nehovorí o evidovaní iných podaní.  

• venovať náležitú pozornosť prešetreniu a zákonnému procesu vybavovania podaní označených ako 
sťažnosť.   

• odložiť sťažnosť v prípade, že podanie označená ako sťažnosť, bude podaním v zmysle §4 ods. 1 a 2 
zákona o sťažnostiach. 

Navrhované odporúčania navrhujem z dôvodu:  
• odstránenie časovo náročného postupu pri spracovaní dokumentácie v zmysle zákona o sťažnostiach 

a v druhom rade sa kontrolovaný subjekt vyhne konštatovaniu kontrolných zistení pri vykonaných 
kontrolách vybavovania sťažností v zmysle zákona o sťažnostiach. 



Petície  
Na základe uvedeného konštatujem kontrolné zistenia bolo konštatované:  
Zaevidovaná Petícia pod číslom 22733/2020 neobsahovala náležitosti v zmysle § 4 ods.2 zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v zmysle ktorého:  
Petícia neobsahuje zákonom stanovené náležitosti zástupcu osôb podporujúcich petíciu.  
Zástupca petície neuviedol za svoje meno podpis a rovnako neuviedol adresu pobytu v zmysle 
požiadavky zákona o petičnom práve v zmysle §5 ods. 1 zákona č. 85/1990 Zb.  
Kontrolovaný subjekt nepožadoval doplnenie náležitostí petície s poučením o následkoch nedoplnenia 
potrebných náležitostí v zmysle §5 ods.4..  
K petícii evidovanej pod číslom 22733/2020 bolo uložené: 
Kontrolovanému subjektu do budúcnosti  v termíne ihneď venovať pozornosť pri posudzovaní podnetov, žiadostí, 
návrhov označených ako petícia.  
Vzhľadom na skutočnosť, že v procese prešetrenia a vybavovania podania kontrolovaný subjekt nespochybnil  
inštitút petície a podanie až do jeho vybavenia evidoval ako petíciu, musí kontrolný orgán konštatovať porušenie 
procesu pri vybavovaní petície v zmysle zákona o petičnom práve tak ako je uvedené v bodoch 1-4 bodu.   

Kontrolovanému subjekt bol povinný predložiť zoznam splnených opatrení hlavnej kontrolórke 
najneskôr do 26.02.2021.   
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt predložil zoznam splnených opatrení v termíne uloženom v Správe 
z vykonanej kontroly. Splnené opatrenia som posúdila ako dostatočné, čo znamená, že pri ich 
dodržiavaní nebude v budúcnosti konštatované kontrolné zistenie pri dodržiavaní platných právnych 
predpisov upravujúcich postup pri vybavovaní sťažností a petícií.  
 
 
 
 
 
 
V Seredi: 12.04.2021     Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
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TEKADEX s.r.o. 

Ing. Tomáš Krošlák 

konateľ 

Gaštanová 1051/5 

95633 Chynorany 

 

 

 

Váš list číslo Naše číslo Vybavuje Miesto, dátum 
4918/2021 5729/2021 JUDr. Ing. Daniela Vargová  Sereď, 8.4.2021 

zo dňa 29.3.2021 

 

 

Vec: 

Odpoveď na žiadosť – odklad splátok a výzva na úhradu nákladov  mesta súvisiacich 

so zberom vriec s BRO a konárov  

        

  

Dňa 26.2.2021  sme Vám mailom zaslali uznesenia  Mestského zastupiteľstva 

v Seredi (ďalej len „MsZ“) č. 45/2021, č. 46/2021 a č. 47/2021 zo dňa 18.2.2021, ktorý-

mi  MsZ povolilo  splácania dlhu spoločnosti TEKADEX, s.r.o. voči mestu Sereď. MsZ 

v uzneseniach stanovilo podmienky dohody o splátkach.  Požiadali sme Vás  o   vyjadrenie, 

či súhlasíte s uvedenými podmienkami, za ktorých má byť uzatvorená dohoda o splátkach. 

Keďže ste ako konateľ spoločnosti nedali spätnú väzbu, či súhlasíte s podmienkami splát-

kového kalendára, opakovane sme Vás vyzvali mailom dňa 9.3.2021. 

 

Dňa 29.3.2021 bola na mesto Sereď doručená žiadosť spoločnosti TEKADEX, 

s.r.o.,  v ktorej požadujete predĺženie lehoty na uzatvorenie splátkového kalendára, resp. 

odklad splátok aspoň o dobu 45 dní, „keďže spoločnosť prechádza neľahkou situáciou, 

kedy neustále prebiehajú rokovania s novými investormi, ktorí vedia spoločnosti opätovne 

postaviť na nohy.“  

 

Na základe Vášho listu zo dňa 29.3.2021  Vám oznamujeme, že ak nedôjde 

k uzatvoreniu dohody o splátkach, resp. nedôjde k úhrade dlžnej sumy v termíne do 15. 

mája 2021, mesto sa bude domáhať úhrady svojej pohľadávky súdnou cestou, a teda bude 

požadovať aj úroky z omeškania a trovy konania.  

 

Zároveň Vám oznamujeme, že  z dôvodu neplnenia si Vašich povinností vyplývajú-

cich zo zmluvy o nájme a týkajúcich sa zberu vriec s BRO a konárov, vznikli mestu Sereď 

priame náklady vo výške 15 202,49 €. V nižšie uvedenej tabuľke sú tieto náklady rozpísa-

né: 
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2018 2019 2020 
spolu za 

2018, 2019, 

2020 

Náklady na PHM 1 168,20 € 1 298,00 € 1 441,60 € 3 907,80 € 

Počet zamestnancov 2 3 3   

Celkové mzdové náklady 

na   zamestnancov za 8 

mesiacov (15.3.-15.11.) 15 875,20 € 24 879,00 € 26 048,00 € 66 802,20 € 

Mzdové náklady na  za-

mestnancov za 1 mesiac  1 984,40 € 3 109,88 € 3 256,00 € 8 350,28 € 

Mzdové náklady na  za-

mestnancov za 1 deň  66,15 € 103,66 € 108,53 € 278,34 € 

Mzdové náklady za 4 dni  

v mesiaci - vrecia 264,59 € 414,65 € 434,13 € 1 113,37 € 

Mzdové náklady na za-

mestnancov  na  4 zbery 

(4 dni) v mesiaci počas 8 

mesiacov – vrecia s 

BRO 2 116,69 € 3 317,20 € 3 473,07 € 8 906,96 € 

Mzdové náklady na za-

mestnancov na  4 zbery 

(4 dni) počas  5,5 mesia-

ca (1.6.2020 do 

15.11.2020) - konáre     2 387,73 € 2 387,73 € 

Náklady spolu 3 284,89 € 4 615,20 € 7 302,40 € 15 202,49 € 

 

 

Pri výpočte nákladov mesta vo výške 15 202,49 € (náklady – PHM vo výške  

3 907,80 € a mzdové náklady na zamestnancov na 4 zbery v mesiaci a to počas 8 mesiacov 

vo výške 8 906,96 € a mzdové náklady na zamestnancov na 4 zbery v mesiaci a to počas  

5,5 mesiaca  vo výške 2 387,73 €)  sme vychádzali z celkových mzdových nákladov mesta 

(hrubá mzda a odvody zamestnávateľa)  na zamestnancov, ktorí činnosť zber vriec 

a konárov vykonávali, a to takto: 

- zber vriec s BRO mesto začalo realizovať od marca 2018 – dvoma zamestnancami, 

v roku 2019 a v 2020  troma zamestnancami a to raz do týždňa, teda 4 krát v mesiaci po 

dobu 8 mesiacov v kalendárnom roku, 

- zber konárov mesto začalo realizovať od júna 2020  troma zamestnancami a to raz do 

týždňa, teda 4 krát do mesiaca po dobu 5,5 mesiaca v roku 2020. 

Pri výpočte nákladov týkajúcich sa  spotreby PHM sme vychádzali  z priemerných nákla-

dov za rok 2020, ktoré sme každý rok (2019 a 2018) znížili  o 10 %. 

 

Na základe uvedeného Vás vyzývame, aby ste v termíne do 30 dní od doručenia 

tejto výzvy uhradili na účet mesta SK74 0900 0000 0002 0350 5156 zmluvnú pokutu, vo 

výške 15 202,49 €, slovom pätnásťtisícdvestodva eur a štyridsaťdeväť centov, ktorá sa 
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rovná skutočným nákladom, ktoré malo mesto Sereď so zberom vriec s BRO a konárov 

z dôvodu neplnenia si Vašich zmluvných povinností  dohodnutých  v  Zmluve o nájme uza-

tvorenej dňa 23.5.2013 medzi mesto Sereď ako prenajímateľom a TEKADEX, s.r.o. ako 

nájomcom. 

 

S pozdravom 

 

 

Ing. Martin Tomčányi 

      primátor mesta 
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TEKÄDEX Š.r.o.
GaštanGvá 1051/5, Chynerany $56 33, lč0: 46 š70 196

Mest® Seľeď

Nám. Republiky 11#6/",

9ž6 CÔ Seffed'

Tým%VámvmgnespolQčľ}o5tiľBKADEXs.r.Q.sosidlomGaštanovälQ51/5,Chyn®rany95633,lčo=46

3?a ä96,  äastúper}á  inge  Tomáš  Krošlák,  konat@r,  žiadam  Megto  Seredí o vyh®venie  tejto  žiad®stL  a to

z ČSbjektfvnych dôvodov.

Spci§®čnsst  prechádza   neľ&hkQu  s§tuáciaw   kedy  neusäá{e  pťebiehajú  ľcikavänä  § novými  jnvestormL

kt®rivediaspSločnosťapä{ovnepostavit'nanohy.Vzmysleuvedenéhopreto§poiočnos{ťmomentáine

nedisponuje    p®žadQvan®u    čiaštkQu,    vzmys!e    čoho    vme"    spo!očnQsti    TEKADEX    s.r.Qé    žiadam

Gvyh®veniet@jtožiadosti,atSäjnazáklädesktuälnychrokoväm`§n®výmiiĺwestormi,akoaj.mszáklade

neustäle   neutíchajúcej   pandemjckej   síguácii   COVID-19   na   S!civeriskq   pričom   táto   vÝfazne   zhoršuj@

ek®nQmiku ako takú, a tQ predovšetkým pre právnické osoby.

PôvnevčrimpžeMestoSeľeďbudemôcťakceptovaťpredíženieI@hstyvzmys!epredmetnéhoma"zQ

dňa  23.Og`2021ŕ  a to  @spoň  ® dobu  45  dní  s Qdkiadom  pľedmetrtých  splátok,  čo je  doba  primeľaná  na

vyšši@ spomínané rokSvänia.

Za wft®venie žiadosti vČ!pľed ďakujem.

V Chynoranočh dňa 25,03.2021

TE-®.flmlcn::#|tí:.z3::š:iE::':pc';:t.

TEKÄDEX §,rtoť

lng.  TSmáš Kraš!äk


