
Hlavná kontrolórka mesta 
 

Správa  o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  
nedostatkov a ich príčin, zistených pri vykonaných kontrolách 

 v II. polroku 2009. 
 

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
podávam MsZ na jeho riadnom zasadnutí správu o vykonanej kontrole, ktorá bola vykonaná 
v súlade s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2009.   
 
Kontrolný orgán:   Hlavná kontrolórka mesta 
Použité právne predpisy: 
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
 
Vykonané kontroly, pri ktorých bolo zistené porušenie VZPP:  
 
1. Zmlúv o nájme nebytových priestorov, ktoré sú majetkom mesta Sereď /formálne 
náležitosti, efektívnosť využitia prenajatého majetku mesta/.  
Správa o kontrole bola poslancom MsZ predložená na riadnom zasadnutí MsZ dňa 
25.08.2009. Na základe výsledku kontroly prednostka MsÚ prijala nasledovné opatrenia: 
 
Predmet kontroly:  Zmluvy o nájme nebytových priestorov , ktoré sú majetkom mesta Sereď /formálne 
náležitosti, efektívnosť využívania prenajatého majetku mesta/ , ktorým sa doba nájmu končí v roku 
2009,2010. 
Prítomní:  Ing. Eva Hanusová, prednostka MsÚ 
                  JUDr. Zuzana Pastuchová, vedúca odd. správy majetku mesta  
Dátum prerokovania opatrení:  10.08. 2009 
Prijaté  opatrenia:  

1. Zabezpečiť opravu preberacieho protokolu budovy  školy na Garbiarskej ul. v Seredi 
 Z: JUDr. Pastuchová 

 T: 31.07.2009 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Preberací protokol bol opravený v termíne.  
 

2. Prerokovať s nájomcom možnosti premiestnenia majetku mesta ( vianočná výzdoba, smetné 
nádoby, zariadenia na SHJ – voda, elektrina) umiestneného v priestoroch prenajatých  spol. 
Tecom do priestorov, ktoré nie sú predmetom nájmu. 

 Z: Ing.Práznovský, Mgr.Gablik 
 T: 15.09.2009 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Majetok mesta /vianočná výzdoba, smetné nádoby, zariadenia na SHJ – boli premiestnené 
z priestorov spol. Tecom. Spol. Tecom užíva priestory tak, ako je uvedené v nájomnej 
zmluve pre svoje vlastné účely.  

 

Na základe výsledku  rokovania podľa bodu 2,  upraviť dodatkom k nájomnej zmluve predmet nájmu 
tak, ako ho nájomca skutočne užíva.  Z: JUDr. Pastuchová 
 T: 30.09.2009 
Na základe vyššie uvedeného konštatujem, že nebolo potrebné dodatkom upraviť nájomnú 
zmluvu.  
  

Na záver : Všetky opatrenia boli splnené riadne a včas. 
 



 
2. Kontrola spôsobu vyrubovania a vymáhania miestnych daní 
§ 35b ods. 1 a 2 (sankčný úrok)  
Kontrola bola vykonaná v I. polroku 2009.  
V zmysle § 35b ods. 1 sankčný úrok správca dane vyrubí daňovému subjektu, ak daň 
priznanú v daňovom priznaní nezaplatí v lehote. V zmysle § 35b ods. 2 sankčný úrok správca 
dane vyrubí z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby NBS za každý deň 
omeškania.  
Správca dane ku dňu ukončenia kontroly nevyrubilo žiadny sankčný úrok. Správca nevie ku 
dňu ukončenia kontroly koľko daňových priznaní nebolo zaplatených v lehote.  
Kontrolné zistenie:  
Konštatujem porušenie vyššie citovaného ustanovenia, zákon nehovorí o možnosti uložiť sankčný úrok 
ale z formulácie ustanovenia vyplýva povinnosť. Správca dane sankčný úrok vyrubil len v ojedinelých 
prípadoch a to pri vysokých pohľadávkach. Sankčný úrok treba vyrubovať vždy v zmysle platnej 
právnej úpravy.   
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich 
príčin konštatujem: 
V zmysle zákona 511/1992 Zb. § 35b sankčný úrok 
2) Správca dane vyrubí sankčný úrok z dlžnej sumy vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Národnej 

banky Slovenska platnej v deň vzniku daňového nedoplatku alebo v deň nasledujúci po dni, v ktorom mal byť 

preddavok na daň zaplatený alebo odvedený alebo splátka dane zaplatená alebo v deň vrátenia nadmerného 
odpočtu, ktorý správca dane vrátil daňovému subjektu. Správca dane vyrubí sankčný úrok za každý deň 

omeškania s platbou, začínajúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti dane alebo rozdielu dane až do dňa platby 

vrátane alebo do dňa použitia preplatku alebo vykonania kompenzácie podľa § 63; ak daňový subjekt podá 

dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie, sankčný úrok sa vyrubí do dňa podania dodatočného 

daňového priznania alebo dodatočného hlásenia z dlžnej sumy uvedenej v daňovom priznaní alebo hlásení alebo 

v poslednom opravnom daňovom priznaní, alebo v predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní, alebo v 

dodatočnom hlásení. Sankčný úrok sa počíta najdlhšie za štyri roky omeškania s platbou s výnimkou 
uvedenou v odseku 1 písm. e). Sankčný úrok sa nevyrubuje zo sankčného úroku, úroku a pokuty.  
9) Sankčný úrok nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom daňový subjekt daň, rozdiel 

dane, preddavok na daň alebo splátku dane podľa odseku 1 písm. a) až g) nezaplatil v lehote uvedenej v 

rozhodnutí alebo v lehote ustanovenej týmto zákonom alebo osobitným zákonom. 11af) Sankčný úrok podľa 
odseku 1 písm. h) nemožno vyrubiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom bol nadmerný 
odpočet vrátený. 
Na základe vykonanej kontroly a v zmysle prijatých opatrení prednostkou MsÚ na 
odstránenie nedostatkov z vykonanej kontroly:  
„Zabezpečiť vyrubenie sankčného úroku v súlade s § 35b zákona SNR č. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom 
znení  daňovníkom za rok 2008 , ktorí nezaplatili daň v lehote“,    
bol sankčný úrok vyrubený za rok 2008 60-im daňovníkom, z toho FO – 41 , PO – 19, 
celkom vo výške 1644.30 € /49.536,18 Sk/.  
Pri kontrole plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri vykonaných 
kontrolách v I. polroku 2009 som konštatovala pri vyššie uvedenej kontrole, že opatrenie tak,  
ako bolo prijaté prednostkou MsÚ bolo splnené.  
Vzhľadom na skutočnosť, že sankčný úrok nebol odpustený žiadnemu daňovníkovi, 
nepostačuje vyrubenie sankčného úroku za rok 2008, ale v zmysle platnej právnej úpravy 
správca dane vyrubí sankčný úrok spätne v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. v termíne do 
31.12.2010. MsZ bude informované pri kontrole plnenia prijatých opatrení v I. polroku 2011. 
 
 
 
 
 



3. Kontrola uzatvorených dohôd o vykonaní práce na MsÚ v Sereď. 
Na základe vykonanej kontroly prijala prednostka MsÚ opatrenia: 

 
O p a t r e n i a 

 
ku kontrole dohôd vykonaná hlavnou kontrolórku, ktorá bola predložená na zasadnutie 

Mestského zastupiteľstva  v Seredi dňa 27. 10. 2009 
 
 
 

1/ dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru  /   dohodu o vykonaní práce, dohodu 
o pracovnej činnosti, dohodu o brigádnickej práci študentov / uzatvárať výnimočne v zmysle § 223 zákona 
č. 311/200l Zákonník práce, ak ide o prácu,   ktorá je vymedzená výsledkom / dohoda o vykonaní práce / 
alebo ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce / dohoda o pracovnej činnosti, dohoda 
o brigádnickej prácu študentov /.   
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že ku dňu ukončenia kontroly bolo uzatvorených 61 
dohôd o vykonaní práce a 2 dohody o pracovnej činnosti a obsahovali všetky náležitosti 
v zmysle Zákonník práce.  

                                                                Termín:. od 1. 1. 2010 
                                                                Zodp.:  ved. oddelení MsÚ 

 
 

 
2/ neuzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktoré priamo vyplývajú 
z pracovných  náplní zamestnancov MsÚ prijatých do pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy 
ako i vedúcich zamestnancov, ktorým to priamo vyplýva z ich funkcie  

                                                                Termín: od 1. 1. 2010  
                                                               Zodp.:  ved. oddelení MsÚ    

Vykonanou kontrolou bolo zistené: 
 1 dohoda o vykonaní práce bola uzatvorená na „Kontrolu mechanizmov pri jarnom 

zbere veľkoobjemových kontajnerov“.  Predpokladaný rozsah práce 130 hod./10 pracovných 
dní vrátane sobôt/. Dohodnutá odmena 4,82 €/hod., čo celkom predstavuje 732,64 €.  

 
 1 dohoda o vykonaní práce na „Výkon robotníckych prác na zbernom dvore mesta 

Sereď“. Predpokladaný rozsah prác 140 hod. Dohodnutá odmena 4,82 €/hod., čo celkom 
predstavuje 674,80 €.  
Robotnícke práce sa na zbernom dvore vykonávajú zamestnancami, prijatých do pracovného 
pomeru na základe pracovnej zmluvy.  
K výške dohodnutej odmeny konštatujem: Vo všetkých dohodách o vykonaní práce na 
robotnícke práce sa od 01.01.2010 dohodla odmena vo výške 2,33 €/hodina. Zamestnanci, 
prijatí do pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy, vykonávajúci robotnícke práce 
na zberom dvore zarábajú na hodinu cca 2,03 €/hod v prepočte bez odvodov zamestnávateľa 
do fondov / v prepočte s odvodmi do fondov 2,73 €/hod./ 
Konštatujem, že odmena za práce na základe tejto dohody o vykonaní práce  je neprimerane 
vysoká v porovnaní s odmenou zamestnancov prijatých do pracovného pomeru na základe 
pracovnej zmluvy vykonávajúcich tú istú prácu, pričom títo zamestnanci sú zaradení do 
platovej triedy a platového stupňa v zmysle zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone 
prác vo verejnom záujme. 
K vyššie uvedeným dohodám konštatujem:  

- Kontrolná činnosť je na MsÚ dostatočne zabezpečená na všetkých stupňoch riadenia, 
Z-mi prijatými na základe pracovných zmlúv. 

- Robotnícke práce na zbernom dvore sú zabezpečované z-mi prijatými na základe 
pracovných zmlúv. Výška dohodnutej odmeny je neprimerane vysoká v porovnaní 
s týmito zamestnancami.  



Na záver konštatujem, že tieto dohody sú uzatvorené v rozpore s prijatými opatreniami 
prednostky MsÚ, avšak uzatvorenie dohôd o vykonaní práce je vo výlučnej kompetencii 
primátora mesta ako štatutárneho orgánu v pracovno-právnych vzťahoch.  
                                                          
3/ v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru uvádzať položku rozpočtu, z ktorej 
bude dohoda hradená t.j. výdavky musia byť kryté schváleným  rozpočtom 

                                                             Termin: od. 1. 1. 2010 
                                                             Zodp.: ved. Oddelení 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt uvádza položku rozpočtu, 
z ktorej je dohoda hradená.  

 
Uznesením MsZ č. 241/09 v časti B bolo MsZ uložené: zapracovať do prijatých opatrení 
odporúčanie „výmery za daň z nehnuteľností a za komunálny odpad roznášať vlastnými 
zamestnancami, ktorých pracovný pomer bol založený za základe pracovnej zmluvy“.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem, splnenie opatrenia.  Výmery boli doručované 
vlastnými zamestnancami, ktorí boli prijatí do pracovného pomeru na základe pracovnej 
zmluvy, s ktorými bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce. 
 
 
4. Kontrola dodržiavania  „Zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme v mestskej autobusovej 
doprave v meste Sereď“.  
Kontrolné zistenie:  
SAD Dunajská nepredložila za 1. polrok 2009 v zmysle zmluvy t.j. do 30.07.2009 výkaz o výkonoch, 
nákladoch, tržbách podľa činnosti a kategórií.  
Konštatujem porušenie ods. 3, čl. III. Zmluvy uzatvorenej na rok 2009.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: Na základe 
telefonického upozornenia  na porušenie zmluvy SAD Dunajská Streda do troch dní predložila 
požadované podklady k zúčtovaniu.  Podklady  za II. polrok boli doručené v súlade so 
zmluvou k 31.12.2009. 
 
5. Následná finančná kontrola vynakladaných finančných prostriedkov v rámci investičnej 
akcii budovania “Obytného súboru Dolnomajerská – I. etapa“.  
Vlastné zdroje financovania: 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že vlastné zdroje predstavujú celkom 16.492.250,30 Sk. 
Kontrolné zistenie:  
A/ Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v rozpočte Mesta Sereď na rok 2009 je rozpočtovaných 
celkom o 1.161.139.- Sk menej ako predstavujú vlastné zdroje financovania v zmysle vyššie 
uvedených dokumentov.  
 
B/ Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že vlastné zdroje financovania ku dňu ukončenia kontroly 
boli prekročené o 41.948,17 € /1.263.730.- Sk/, ktoré neboli na rok 2009 v rozpočte Mesta Sereď na 
rok 2009 schválené. Ostatné náklady predstavujú: 
Odvoz odpadu zo stavby a príprava staveniska spolu vo výške 27.184,22 € 
Technický dozor za investora spolu vo výške 13.588,28 
Notárska zápisnica so ŠFRB a Mestom Sereď celom 1175,15 € 
Záver: 
Odporúčam upraviť v III. zmene rozpočtu, ktorá je pripravovaná na riadne zasadnutie MsZ v mesiaci 
október 2009 finančný rozdiel, ktorý uvedený v časti kontroly vlastné zdroje financovania pod písm. 
A a B.  
Na základe kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: Finančné prostriedky vo výške 
1.161.139.- Sk a 41.948,17 € boli do rozpočtu zapracované pri schvaľovaní III. zmeny 
rozpočtu v roku 2009. 



 

 

 

V Seredi: 31.05.2010 

 
        Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 
 
 
 


