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Správa z vykonanej kontroly zákonnosti pri čerpaní kapitálových finančných prostriedkovú 

/investičné akcie/ z rozpočtu mesta za roky 2019-2020 zameraná na: 

• Zaradenie ukončených nových investičných akcií do majetku mesta, zaradenie technického 
zhodnotenia do majetku mesta pri zaradenom majetku, zaradenie hnuteľného majetku 
zakúpeného z kapitálových výdavkov.   

• Účtovanie a evidovanie  projektovej dokumentácie k investičným akciám, ktoré neboli 
začaté, resp. nie sú ukončené.  

• Zverenie majetku do správy v súlade s platnou právnou úpravou zákona o majetku obcí 
• Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. /infozákon/ , zákona o verejnom obstarávaní.   

Materiál obsahuje:  

• Správa z vykonanej kontroly 
• Návrh na uznesenie  
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Návrh na uznesenie 
 
 
MsZ na svojom zasadnutí dňa 22.04.2021  prerokovalo a 
 
Berie na vedomie 
 
Správu z vykonanej kontroly zákonnosti pri čerpaní kapitálových finančných prostriedkovú 

/investičné akcie/ z rozpočtu mesta za roky 2019-2020 zameranú na: 

• Zaradenie ukončených nových investičných akcií do majetku mesta, zaradenie technického 
zhodnotenia do majetku mesta pri zaradenom majetku, zaradenie hnuteľného majetku 
zakúpeného z kapitálových výdavkov.   

• Účtovanie a evidovanie  projektovej dokumentácie k investičným akciám, ktoré neboli 
začaté, resp. nie sú ukončené.  

• Zverenie majetku do správy v súlade s platnou právnou úpravou zákona o majetku obcí 

Bez pripomienok 
 

 

 



Správa z 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 pri čerpaní kapitálových finančných prostriedkovú /investičné akcie/ 
z rozpočtu mesta za roky 2019-2020 zameraná na: 

• Zaradenie ukončených nových investičných akcií do majetku mesta, zaradenie technického 
zhodnotenia do majetku mesta pri zaradenom majetku, zaradenie hnuteľného majetku 
zakúpeného z kapitálových výdavkov.   

• Účtovanie a evidovanie  projektovej dokumentácie k investičným akciám, ktoré neboli 
začaté, resp. nie sú ukončené.  

• Zverenie majetku do správy v súlade s platnou právnou úpravou zákona o majetku obcí 

• Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. /infozákon/ , zákona o verejnom obstarávaní.   

 
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: 22.03.2021 – 08.04.2020 
 
Cieľ vykonanej kontroly: 
Dodržanie účelu poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Sereď.  
 
Použité predpisy: 

• Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
• Zákon č. 211/2000 Z.z. info zákon 
• Zákon č. 431/2002 o účtovníctve 
• Stavebný zákon 
• Interná smernica „Obeh účtovných dokladov“, účinná od 10.04.2017 
• Smernica o postupe verejného obstarávateľa pri realizácii zákona č.343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov účinná od 01.06.2017 
• Úplné znenie Metodického usmernenia MF SR k č. MF-010175-2004-42 zo dňa 8. 12. 

2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické 
usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020 

 
Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole dokumentáciu, ktorá preukazuje čerpanie 
výdavkovej časti kapitálového rozpočtu v kontrolovanom období vo výške  768 184,23€.  
 

 



Výkon kontroly. 

Ku kontrole boli predložené ukončené investičné akcie nasledovne:  
Bezpečný prechod pre chodcov Cukrovarská  r.2019,2020 - 20 457,60 €. 
Bezpečný prechod pre chodcov Cukrovarská ulica I. etapa v roku 2019 - 10 461, 60 €, 
Bezpečný prechod pre chodcov Cukrovarská ulica II. etapa v roku 2020 – 9 996 €. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Finančné prostriedky na investičnú akciu boli schválené vo výdavkovej časti rozpočtov 
tak v roku 2019 ako aj v roku 2020.  

Kontrolovaný subjekt dodržal všetky náležitosti zákona o verejnom obstarávaní pri 
zadávaní zákazky s nízkou hodnotou . 
Kontrolovaný subjekt pri investičných akciách zverejnil výzvu na predkladanie cenových 
ponúk k zákazke postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z.z.  

Úspešný uchádzač na základe objednávok č. 20190601 a 20200316  dodal práce, 
ktoré boli prevzaté na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí diela a kontrolovaným 
subjektom uhradené v termíne,  uvedenom na predložených dodávateľských  faktúrach.   

Na základe citovaných protokolov bolo dielo zaradené do majetku mesta. Zodpovedný 
z-nec, príslušného oddelenia predložil k zaradeniu majetku všetky doklady v súlade so 
smernicou „Obeh účtovných dokladov“ účinnou od 16.01.2017.  

Kontrolovaný subjekt zverejnil údaje objednávkach ako aj faktúrach spôsobom 
v zmysle § 5b ods. 1 a2 zákona č. 211/2000 Z.z. 

Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciu v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 

 
Mestský úrad rekonštrukcia /2019/ - 15 760,11 € v tom:  

1. Rekonštrukcia podlahy v jedálni MsÚ  - 1980 €. 
2. Rekonštrukcia podlahy vo veľkej zasadačke MsÚ – 8 703,40 € 
3. Dodávka a montáž SKD a kazetového stropu vo veľkej zasadačke MsÚ - 2 566,84 € 
4. Dodávka a montáž kazetových stropov na MsÚ – vstupná hala a chodba– 2 509,86 € 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Na výber dodávateľa prác uvedených v bode 2. „Rekonštrukcia podlahy vo veľkej zasadačke 
bol zvolený postup v zmysle § 117 zákona 343/2015Z.z. 
Na výber dodávateľa prác uvedených pod bodom 1,3,4 bol vykonaný prieskum trhu v zmysle 
„Smernice o postupe verejného obstarávateľa pri realizácii zákona č. 343/2015Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov“, účinnej od 01.06.2017. 

Kontrolovaný subjekt zverejnil údaje objednávkach ako aj faktúrach spôsobom 
v zmysle § 5b ods. 1 a2 zákona č. 211/2000 Z.z. 

Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciu v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 

Pri zaradení technického zhodnotenia do majetku mesta postupoval kontrolovaný 
subjekt v zmysle platného „Obehu účtovných dokladov“. Súčasťou technického zhodnotenia 
bodu 2 bola aj projektová dokumentácia, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zaraďovanej 
investičnej akcie do majetku mesta.  

 
„Rekonštrukcia vzdušného vedenia verejného osvetlenia na ul. Trnavská a Poľná“ – 
18 875,52 € /rok 2019/. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
 Investičná akcia bola realizovaná v súlade so schváleným rozpočtom.  



 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 28.01.2019.  

 S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo č. 144/2019, ktorá bola 
podpísaná dňa 22.02.2019, a v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. zverejnená dňa 01.03.2019. 

 Cena, za vykonané dielo, bola uhradená v zmysle podmienok „Zmluvy o dielo“ t.z. na 
základe predloženej faktúry, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je súpis vykonaných prác.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou časťou 
finančnej operácie v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 

Pri zaradení technického zhodnotenia do majetku mesta postupoval kontrolovaný subjekt 
v zmysle platného „Obehu účtovných dokladov“.  
 
Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole podklady k nadobudnutému a zaradenému nižšie 
uvedenému majetku v roku 2019, 2020,  ktorý  nenadobudol na základe stavebnej investičnej 
akcii avšak vzhľadom na charakter majetku /hnuteľná vec nad 1000 € z dobou použiteľnosti 
dlhšia ako 1 rok/, boli v zmysle vnútornej smernice „Obeh účtovných dokladov/ zakúpené 
z kapitálových výdavkov v celkovej hodnote 57 057,19 €  /rok 2019,2020/: 

5. LED Svietidlá na Šulekovskej ulici v hodnote 5 880 € /rok 2019/. 
6. Trezor Neptun v hodnote 1 237,02 €  /rok 2019/ 
7. Svetelný informačný panel nad hlavný vchod budovy MsÚ v hodnote 2 230 € /rok 

2019/. 
8. Čerpadlo pre Prečerpávaciu stanicu na Priemyselnej ulici v hodnote 1 049,90 €/rok 

2019/. 
9. Klimatizácia do kancelárií na MsÚ  v hodnote 2 417,40 €./rok 2019/ 
10. Závory cestné automatické na zberný dvor v hodnote  2 339,48 € /rok 2019/ 
11. Pyramída kvetinová /v parku/ v hodnote  1 009,08 € /rok 2019/ 
12. Súprava dvoch kvetináčov s obrubami v hodnote 2699,85 €  /rok 2020/  
13. Fitnes set Novo 18 mini – detské športovisko v hodnote 2 880 € /rok 2020/ 
14. Kolotoč so dedením a volantom v hodnote 1 788 € /rok 2020/ 
15. Detské prvky /hojdačka, ľanová stena, dvojšmýkačka v hodnote 5 688 € /rok 2020/ 
16. Chladiarenské zariadenie pre dom smútku v hodnote 4200 € /rok 2020/ 
17. Archivačná skriňa šedá celkom v hodnote 1476,60 € 
18. Kamera s príslušenstvom do priestoru štadióna ul. Športová  v hodnote 3293, 22 €. 
19. Kamera s príslušenstvom do priestoru štadióna na ul. Hornoč. v hodnote 4478,64 € 
20. Rozvodná skriňa na budove kaštieľa v hodnote 4 500 €.  
21. Dodávka a montáž stožiara a kabeláže workout 1590 € 
22. Verejné osvetlenie na ul. Bratislavská vrátane LED svietidiel  a Projektovej 

dokumentácie v hodnote 8 300€.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt pri obstaraní tovaru a služieb pod bodmi 5-22 postupoval 
v súlade s platnou  internou smernicou o postupe verejného obstarávateľa pri realizácii 
zákona č. 343/2015Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov“,  

Kontrolovaný subjekt zverejnil údaje objednávkach ako aj faktúrach spôsobom 
v zmysle § 5b ods. 1 a2 zákona č. 211/2000 Z.z. 

Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciu v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.  
 



Rekonštrukcia obvodových stien a vnútorných priestorov kotolne a kancelárskych 
priestorov MsÚ Sereď – nová budova – 21 804,78 € /2019/.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
 Investičná akcia bola realizovaná v súlade so schváleným rozpočtom.  
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 25.10.2019.  
 S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo č. 924/2019, ktorá bola 
podpísaná dňa 29.10.2019, a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. zverejnená dňa 
30.10.2019. 
 Cena, za vykonané dielo, bola uhradená v zmysle podmienok „Zmluvy o dielo“ t.z. na 
základe predloženej faktúry, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je súpis vykonaných prác. Údaje 
o faktúre kontrolovaný subjekt zverejnil v súlade s § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. 
 Pri zaradení technického zhodnotenia do majetku mesta postupoval kontrolovaný 
subjekt v zmysle platného „Obehu účtovných dokladov“. 
 
Plošina Piaggo oranžová, sklápač Piaggo oranžový – 51 300 €. /2020/ 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Kontrolovaný subjekt na základe výsledku verejného obstarávania zákazky s nízkou 
hodnotou uzatvoril kúpnu zmluvu na zakúpenie vyššie uvedených dopravných prostriedkov. 
 Kúpna zmluva bola podpísaná dňa 17.12.2019 a zverejnená v súlade s § 5 zák. č. 
211/2000 Z.z. dňa 14.01.2020. Kontrolovaný subjekt zverejnil v súlade s §  5b ods. 1 zák. č. 
211/2000 z.z. údaj o faktúre k zverejnenej kúpnej zmluve.  
 Kapitálové výdavky boli použité v súlade so schváleným rozpočtom 
 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciu v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 
 Pri zaradení technického zhodnotenia do majetku mesta postupoval kontrolovaný 
subjekt v zmysle platného „Obehu účtovných dokladov“ 

Rekonštrukcia chodníka Hviezdoslavova – 19 241,50 € /2020/ 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 05.05.2020. S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo 
č. 242/2020, ktorá bola podpísaná dňa 11.05.2020, a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 
zverejnená dňa 12.05.2020.  
 Cena, za vykonané dielo, bola uhradená v zmysle podmienok „Zmluvy o dielo“ t.z. na 
základe predloženej faktúry, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je súpis vykonaných prác. Údaje 
o faktúre kontrolovaný subjekt zverejnil v súlade s § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z.  
 Pri zaradení technického zhodnotenia do majetku . mesta postupoval kontrolovaný 
subjekt v zmysle platného „Obehu účtovných dokladov“. 
 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciu v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 
 
 
 



Rekonštrukcia mestských komunikácií na uliciach Vážska, Kuzmányho, Legionárska, 
Zámocký park Sereď – 148 414,46 €. /2020/+nová uličná vpusť na ul. Vážska – 3122,92 €. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 20.01.2020. 
 S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo č. 31/2020, ktorá bola 
podpísaná dňa 28.02.2020, a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. zverejnená dňa 
02.03.2020. Cena za dodané dielo bola v zmysle zmluvy uhradená po prevzatí diela na 
základe doručenej faktúry zhotoviteľom diela.  
 Kontrolovaný subjekt zverejnil údaje o faktúre v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciu v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 
 Pri zaradení technického zhodnotenia do majetku mesta postupoval kontrolovaný 
subjekt v zmysle platného „Obehu účtovných dokladov“. Súčasťou technického zhodnotia 
Vážskej ulice bola aj novovybudovaná uličná vpusť v celkovej hodnote 3122,92 €. 
 
Zníženie energetickej náročnosti budovy MO SZZP v Seredi. Zmena stavby /suterén OZ 
NIKOLKA/ - 42 652.21 € + Projektová dokumentácia /PD/v hodnote -  1310 €. /2020/ 
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 01.07.2020 .   
 S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo č. 336/2020, ktorá bola 
podpísaná dňa 17.07.2020, a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. zverejnená dňa 
17.07.2020. Cena za dodané dielo bola v zmysle zmluvy uhradená po prevzatí diela na 
základe doručenej faktúry zhotoviteľom diela.  
 Kontrolovaný subjekt zverejnil údaje o faktúrach /zmluva o dielo + projektová 
dokumentácia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Rovnako kontrolovaný subjekt zverejnil 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o objednávke, ktorou bola projektová dokumentácia 
objednaná.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciu v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 
 Kontrolovaný subjekt nepredložil ku kontrole doklad zaradení do majetku mesta, 
z dôvodu, že príslušný stavebný úrad /Obec Dolná Streda/ nevydala kolaudačné rozhodnutie. 
V zmysle Obehu účtovných dokladov je možné technické zhodnotenie zaradiť do majetku 
mesta po predložení právoplatného kolaudačného rozhodnutia.  
 
„Revitalizácia zámockého parku v Seredi -časť amfiteáter -II. časť -doplnenie turistickej 
infraštruktúry" – 55 260,07 € + PD – 2 580 €. /2020/ 
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk.   
 S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo č. 42/2020, ktorá bola 
podpísaná dňa 13.03.2020, a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. zverejnená dňa 



19.03.2020. Cena za dodané dielo bola v zmysle zmluvy uhradená po prevzatí diela na 
základe doručenej faktúry zhotoviteľom diela.  
 Kontrolovaný subjekt zverejnil údaje o faktúrach /zmluva o dielo + projektová 
dokumentácia v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. Rovnako kontrolovaný subjekt zverejnil 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o objednávke, ktorou bola projektová dokumentácia 
objednaná. Projektová dokumentácia bola uhradená v roku 2019. Ukončené dielo bolo 
uhradené v roku 2020.  
 Súčasťou predložených podkladov ku kontrole je kolaudačné rozhodnutie na stavbu. 
 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciu v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 
 
Prechodový tunel medzi budovami A a B Základná škola J.A.Komenského – 50 047,67 € + 
PD -  1520 €.  /rok. 2020/ 
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 31.01.2020.  S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo 
č. 51/2020, ktorá bola podpísaná dňa 12.06.2020, a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 
zverejnená dňa 12.06.2020. Cena diela bola stanovená na 47 047,68 €. Finančné prostriedky 
boli v čase uzatvorenia zmluvy schválené v rozpočte mesta na rok 2020 vo výške 47 048 €.  
 Dňa 11.08.2020 kontrolovaný subjekt uzatvoril Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 
51/2020, ktorým sa zmenilo pôvodné znenie čl. IV. bod 4.1  
4.1: Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a)začať s plnením predmetu zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia staveniska, 
b)ukončiť dielo do 9 týždňov odo dňa prevzatia staveniska alebo najneskôr do 31.08.2020. 
nahradilo novým znením: 
4.1: Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
a)začať s plnením predmetu zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia staveniska, 
b)ukončiť dielo do 9 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.  
V čl. IX. Bod 9.2  sa pôvodné znenie  
„Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko najneskôr do 15.06.2020 písomným Protokolom o 
odovzdaní staveniska podpísaným zástupcami oboch zmluvných strán. Objednávateľ je povinný 
odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami 
tejto zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi v prípade potreby 
aj všetky povolenia, ktoré sú potrebné k vykonaniu diela.   
Nové znenie  
sa slová „najneskôr do 15.06.2020“ nahradili slovami „do 5 dní od právoplatného stavebného 
povolenia na predmet zmluvy“. 
Stavebné povolenie vydané mestom Sládkovičovo nadobudlo právoplatnosť dňa 08.09.2020, 
následne bolo dňa 09.09.2020 odovzdané stavenisko zhotoviteľovi diela. 
Dodatok č. 1 bol podpísaný dňa 11.08.2020 a zverejnený na stránke mesta v časti  /Správa 
majetku Sereď - zmluvy/  dňa 11.08.2020. 
 Dňa 03.11.2020 kontrolovaný subjekt uzatvoril Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 

51/2020. Kontrolovaný subjekt vykonal tak ako pri všetkých zmluvách základnú finančnú 
kontrolu. Dodatok k zmluve bol 03.11.2020 zverejnený v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 
Dodatkom č. 2 k zmluve o dielo č. 51/2020  prišlo k zmene:  



V čl. III ods. 3.2, ktorým sa pôvodné znenie: „Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu diela v 
rozsahu uvedenom v prílohe č.1 tejto zmluvy a podľa vypracovanej a schválenej PD v súlade s 
podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom a podľa platných STN“.   
nahradilo novým znením: „Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu diela v rozsahu uvedenom v 
prílohe č.1 tohto dodatku a podľa vypracovanej a schválenej PD v súlade s podmienkami vydanými 
príslušným stavebným úradom a podľa platných STN.“ 
V čl. V. ods. 5.2 sa cena diela dohodla v rozsahu čl. III. Zmluvy o dielo č. 51/2020 dohodla 
vo výške 50 047,67 €.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
V VI. Zmene rozpočtu dňa 12.11.2020 , MsZ schválilo zvýšiť výdavkovú časť kapitálového 
rozpočtu o 3000 € na investičnú akciu „Prechodový tunel medzi budovami A a B na ZŠ 
J.A.Komenského“, čo predstavuje finančné prostriedky celkom v hodnote 50 048 €. Finančné 
prostriedky boli uhradené zhotoviteľovi diela 25.11.2020, na základe predloženej faktúry, 
o ktorej údaje kontrolovaný subjekt zverejnil v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.. Súčasťou 
faktúry je súpis vykonaných prác v celkovej cene 41 706,386 € bez DPH.    
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt uzatvoril a zverejnil Dodatok č. 2 k zmluve č. 51/2020 9 dní pred 
schválením  finančných prostriedkov na investičnú akciu v rozpočte mesta.. Dodatok 
k zmluve nadobudol účinnosť deň po zverejnení.  

Upozorňujem kontrolovaný subjekt, že je nežiaduce uzatvárať „Zmluvy“ v čase, 
keď nie sú v rozpočte schválené finančné prostriedky a to aj za predpokladu, že schválené 
budú. Takýto postup je neštandardný.  

Poverený zodpovedný z-c vykonaním základnej finančnej kontroly pred 
uzatvorením zmluvy, potvrdil, že očakávaná finančná operácia je okrem iného aj v súlade 
so schváleným  rozpočtom. Vykonanie základnej finančnej kontroly nezodpovedalo 
skutočnosti. Finančné prostriedky v čase jej vykonania neboli schválené v rozpočte.  
K úhrade faktúry za dielo prišlo po schválení finančných prostriedkov v rozpočte mesta.  
Na základe vyššie uvedeného:  

Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď, vykonávať základnú 
finančnú kontrolu v jednotlivých fázach očakávanej finančnej operácie podľa skutočného 
stavu schváleného rozpočtu, nie na základe stavu očakávaného.  

Vzhľadom na charakter kontrolného zistenia v časti finančnej operácie, pred jej 
úplným uhradením nie je potrebné prijímať opatrenia zo strany kontrolovaného subjektu. 
Potrebné je upozorniť zodpovedných – poverených zamestnancov na výkon základnej 
finančnej kontroly na dodržiavanie zákona o finančnej kontrole. Uvedeným  kontrolným 
zistením neprišlo k o porušeniu účelu použitia finančných prostriedkov ani zásady 
hospodárnosti nakladania s verejnými finančnými prostriedkami.  
 
Nabíjacia stanica pre elektromobily v meste Sereď – 9 488,48 € vrátane  PD - 746 €./2020/ 
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 31.03.2020. S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo 
č. 42/2020, ktorá bola podpísaná dňa 06.05.2020, a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 
zverejnená dňa 06.05.2020. Cena za dodané dielo bola v zmysle zmluvy uhradená po prevzatí 
diela na základe doručenej faktúry zhotoviteľom diela. Údaje o faktúre sú zverejnené 
v zmysle §5b ods. 2 zák. č. 211/2000 Z.z. 
 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciou v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 



 Pri zaradení technického zhodnotenia do majetku mesta postupoval kontrolovaný 
subjekt v zmysle platného „Obehu účtovných dokladov“. Súčasťou technického zhodnotenia  
boli aj výdavky na projektovú dokumentáciu. 
 
„Revitalizácia Trhoviska Mlynárska ulica – 215 747,54 €.  Predmetom kontroly boli 
finančné prostriedky čerpané v rozsahu kontrolovaného obdobia teda v roku 2020 - 
84 157,99 €. + PD - 10 940,40  /2020/ 
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 06.08.2020. 
 S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo č. 388/2020, ktorá bola 

podpísaná dňa 11.09.2020, a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. zverejnená dňa 
11.09.2020. Cena diela bola dohodnutá vo výške 209 451,73 €.  

 Dňa 06.10.2020 kontrolovaný subjekt uzatvoril Dodatok č. 1 k zmluve č. 388/2020. 
Predmetom dodatku č. 1 bolo zníženie ceny diela na sumu 197 616,49 €. Dodatok č. 1 bol 
zverejnený v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z.  dňa 06.10.2020.  

 Dňa 03.12.2020 bol so zhotoviteľom diela uzatvorený „Dodatok č. 2, ktorým bola cena 
diela dohodnutá vo výške 215 747,54 €. Dodatok č. 2 bol zverejnený v zmysle zák. č. 
211/2000 Z.z.  dňa 07.12.2020.  

  Cena za časť  dodaného diela bola v zmysle zmluvy uhradená po prevzatí časti diela na 
základe preberacieho protokolu a doručenej faktúry zhotoviteľom diela. Údaje 
o faktúrach sú zverejnené v zmysle §5b ods. 2 zák. č. 211/2000 Z.z. 

Majetok sa bude zaraďovať v zmysle obehu účtovných dokladov po ukončení celého diela, na 
ktorom práce pokračujú aj v roku 2021.  
 
Revitalizácia verejného priestoru na ul. I. Krasku – 11 106 € vrátane PD /2020/. 
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona č. 
343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 04.03.2020. S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo 
č. 169/2020, ktorá bola podpísaná dňa 06.04.2020, a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 
zverejnená dňa 15.04.2020. Kontrolovaný subjekt zverejnil údaj o faktúrach /Zmluva o dielo, 
projektová dokumentácia/ v zmysle § 5b ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. 
 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 

operáciou v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 
 Pri zaradení technického zhodnotenia do majetku mesta postupoval kontrolovaný subjekt 

v zmysle platného „Obehu účtovných dokladov“. Súčasťou technického zhodnotenia  boli 
aj výdavky na projektovú dokumentáciu. 

Stavebné úpravy a výmena okien špeciálna ZŠ na ul. Fándlyho Sereď – 41 880 € /2019/. 
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona č. 
343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 04.01.2019. S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo 
č. 169/2020, ktorá bola podpísaná dňa 25.03.2019  a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 



zverejnená dňa 30.03.2019. Kontrolovaný subjekt zverejnil údaj o faktúre, ktorú uhradil 
v zmysle uzatvorenej zmluvy o dielo.  
 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 

operáciou v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 
 Zaradenie ? do majetku mesta. 
Havarijné odizolovanie základov na stavebnom úrade MsÚ v Seredi – 46 198 € /2020/ 
Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona č. 
343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 20.01.2020. S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo 
č. 48/2020, ktorá bola podpísaná dňa 24.02.2020  a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 
zverejnená dňa 23.03.2020. 
 Cena za dodané dielo bola v zmysle zmluvy uhradená po prevzatí diela na základe 

doručenej faktúry zhotoviteľom diela. Údaje o faktúre sú zverejnené v zmysle §5b ods. 2 
zák. č. 211/2000 Z.z. 

 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciou v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 

 Pri zaradení technického zhodnotenia do majetku mesta postupoval kontrolovaný subjekt 
v zmysle platného „Obehu účtovných dokladov“. Súčasťou technického zhodnotenia  boli 
aj výdavky na projektovú dokumentáciu. 

 
Rekonštrukcia verejného osvetlenia a areálových rozvodov NN v zámockom parku v Seredi 
– etapa č. 2 a príprava na ďalšie etapy – 20 374 € + PD - 936 /2020/ 
 Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona č. 
343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 31.03.2020. S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo 
č. 28/2020, ktorá bola podpísaná dňa 28.01.2020, a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 
zverejnená dňa 03.02.2020.  
 Cena za dodané dielo bola v zmysle zmluvy uhradená po prevzatí diela na základe 
doručenej faktúry zhotoviteľom diela. Údaje o faktúre sú zverejnené v zmysle §5b ods. 2 zák. 
č. 211/2000 Z.z. 
 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciou v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 
 
Prístavba objektu mestskej polície Jesenského ul. Sereď- 31 200 € +  PD /2500 /  
  Kontrolovaný subjekt postupoval pri výbere dodávateľa prác v súlade s § 117 zákona 
č. 343/2015 Z.z.  Víťazný uchádzač splnil všetky podmienky uvedené vo výzve na prekladanie 
cenových ponúk zo dňa 16.01.2020. S víťazným uchádzačom bola podpísaná Zmluva o dielo 
č. 11/2020, ktorá bola podpísaná dňa 12.02.2020  a v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 
zverejnená dňa 02.03.2020. 
 Cena za dodané dielo bola v zmysle zmluvy uhradená po prevzatí diela na základe 

doručenej faktúry zhotoviteľom diela. Údaje o faktúre sú zverejnené v zmysle §5b ods. 2 
zák. č. 211/2000 Z.z. 

 Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu pred každou finančnou 
operáciou v zmysle § 7 zákona 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. 



 Kontrolovaný subjekt zverejnil objednávku a faktúru /PD/ v súlade s § 5b zákona č. 
211/2000Z.z. 

 Pri zaradení  +do majetku mesta postupoval kontrolovaný subjekt v zmysle platného 
„Obehu účtovných dokladov“. Súčasťou technického zhodnotenia  boli aj výdavky na 
projektovú dokumentáciu. 

 
Projektové dokumentácie.  
Kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období vynaložil v súlade s rozpočtom na príslušný 
rok celkom 165 322,90 €, za účelom vypracovania projektových dokumentácií k investičným 
akciám ukončeným ako aj k plánovaným.  
Kontrolovaný subjekt eviduje finančné prostriedky vynaložené na projektové dokumentácie 
pred ich zaradením do majetku mesta  na účte 042 – nekončené investície, v súlade 
s rozpočtovou, ekonomickou klasifikáciou.  
 
Na záver vykonanej kontroly konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt vynaložil všetky kontrolované finančné prostriedky za účelom, na ktorý 
boli schválené. Kontrolovaný subjekt nakladal s verejnými finančnými prostriedkami, 
hospodárne, účelne a efektívne.  
 
Kontrolovaný subjekt bol z obsahom vykonanej kontroly oboznámený dňa 09.04.2021. Správa 
z vykonanej kontroly bola kontrolovanému subjektu odovzdaná dňa 09.04.2021.  
 
 
 
 
 
V Seredi dňa 08.04.2021     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
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