
Správa  
 

z následnej finančnej kontroly čerpania finančných prostriedkov z kapitoly 04.4.3 – 
Výstavba: položka č. 716 - prípravná a projektová dokumentácia – na vypracovanie 
projektov 
položka č. 717-  realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie , v rokoch 2003 – 2010.  
 

V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2011, ktorý bol 
schválený uznesením MsZ bola vykonaná kontrola vyššie uvedeného zamerania.  

Kontrolovaný subjekt:   Mesto Sereď 
Kontrolný orgán:   Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolované obdobie: 2003-2010 
kontrola vykonaná v čase od: 04.01.2011 – 04.02.2011 
 
Cieľ kontroly:  
- hospodárne, účelné a efektívne nakladenie s verejnými finančnými prostriedkami  
 
Použité právne normy a predpisy:  
Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole 
Zákon č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve 
Strategický dokument Mesta Sereď – PHSR 2004 – 2013.  
Metodické usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky 
k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 
Opatrenie MF SR  zo dňa 16.04.2003, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia 
Finančný spravodajca MF SR č. 11/2003 
 
Poznámka: 
Pre lepšie zorientovanie sa v projektoch, ktoré boli predmetom kontroly som nezrealizované 
projekty v každom roku vyznačila červeným.  
 
 
Kapitálové výdavky  - 04.4.3. Výstavba pol .716, 717 
 
2003  
Pol. 716 - túto rozpočtovú položku tvoria náklady spojené so zabezpečovaním prípravnej a 
projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sereď. Ide o nasledovné 
projekty : 

1. Lávka pre peších v hodnote 395,01 € /11.900,- Sk/ – projekt  zatiaľ nezrealizovaný, 
súvisí s projektovou dokumentáciou z r. 2002 v hodnote 53.350.- Sk /1770,90 €/. 

Stavebné povolenie na stavbu bolo vydané v roku 2010. Výstavba závisí od finančnej situácie 
rozpočtu mesta a rozhodnutia MsZ o zaradení investičnej akcie do príslušného rozpočtového 
obdobia. 
Projekt súvisí s projektom č. 10 z roku 2009 v hodnote 41,65 € /1.254,75 Sk/ 
 



2. Stavebné úpravy kancelárií vedenia MsÚ v hodnote 1.454 € /43.803,2- Sk/ – projekt 
zrealizovaný. Na základe projektu bola zrealizovaná stavba v hodnote 42.266 € 
/1.273.035,52 Sk/, druhá časť platby bola uskutočnená v roku 2004 vo výške 8.302 € 
/250.106.- Sk/ v rokoch 2003 a 2004. Stavba bola zaradená do majetku mesta ako 
technické zhodnotenie majetku v súlade s platnou právnou úpravou v roku 2003, 2004. 

3. Teplovodná prípojka a ústredné kúrenie pre objekt starej fary v hodnote 783 € 
/23.589,- Sk/ – projekt zrealizovaný. Realizácia projektu predstavovala hodnotu 2436 € 
/73.392.- Sk/.  

 
Sumár na základe vyššie uvedeného: 
Projektová dokumentácia  celkom v hodnote 132.642.- Sk /4.402,91 € / 
Realizácia stavieb na základe projektov vypracovaných v r. 2003 predstavuje vo finančnom 
vyjadrení 1.596.798.- Sk /53.004 € /. 

 
2004 
 
Pol. 716 - túto rozpočtovú položku tvoria náklady spojené so zabezpečovaním prípravnej a 
projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sereď. Ide o nasledovné 
projekty : 

1. polohopis a výškopis lokality pre umiestnenie zberného dvora v hodnote 8.200,- Sk 
/272,19 €/ 

2. prepracovanie projektu pre územné rozhodnutie na IBV Sereď Sever II – Stredný 
Čepeň v hodnote 47.500,- Sk / 1.576,71 €/ 

3. projekt Rekonštrukcia bazéna na ZŠ J. Fándlyho v hodnote 48.500,- Sk /1.609,91 €/ 
4. projekt zateplenia objektov ZŠ J. Fándlyho v hodnote 48.500,- Sk /1.609,91 €/ slúžil 

na účely vydania stavebného povolenia a podania žiadosti o dotáciu 47.mil,. - Sk na 
MV a RR SR, ktorá bola neúspešná.  

Využiteľnosť tohto projektu a projektu č. 5 spočívala v platnom stavebnom povolení, ktoré 
bolo v roku 2007 – 2008 upravené, prepracované, prispôsobené špecifickým podmienkam 
nového projektu, ktorý bol úspešný v roku 2009.  
 

5. spracovanie energetického auditu objektov ZŠ J. Fándlyho v hodnote 49.385,- Sk / 
/1.639,28 €/– na účely stavebného povolenia a podania žiadosti o dotáciu , tak ako 
v bode 4. 

6. projekt Nadstavba soc. bytov na Trnavskej ulici v hodnote 108.080,- Sk / 3.587,60 €/ - 
nezrealizovaný 

7. projekt Stavebné úpravy objektu MsÚ –  Múzeum v hodnote 10.000,- Sk /331,94 €/ 
8. rozpočet na akciu Rekonštrukcia bazéna na ZŠ J. Fándlyho v hodnote 1.020,- Sk / 

33,86 €/ 
9. projekt Kanalizácia ul. Bratislavská v hodnote 35.550,- Sk /1.180,04 €/ 
10. projekty VO ulíc Cukrovarská, Poľná a Fándlyho v hodnote 19.500,- Sk / 647,28 €/ – 

vyradené z účtu 042 1v roku 2010 
11. projekt parkoviska na A. Hlinku v hodnote 10.000,- Sk /331,94 €/ 



12. projekt Zberný dvor na triedenie odpadov v hodnote 103.600,- Sk /3.438,89 €/ 
13. projekt Prístav Sereď – rameno Váhu v hodnote 35.700,- Sk /1.185,02 €/ 
14. polohopis a výškopis pre vodovod Nový Majer v hodnote 28.200,- Sk /936,07 €/ – 

vyradené z účtu 0421 v roku 2010, pretože akciu realizovali ZVAK. 
15. projekt Prestavba domu s.č. 1190/25 Nám. Slobody v hodnote 49.540,- Sk /1.644,43 €/ 
16. energetický audit objektov ZŠ Komenského v hodnote 41.000,- Sk /1.360,95 €/ 
17. projekt Technológia bazéna ZŠ Fándlyho v hodnote 54.145,- Sk / 1.797,28 €/ 
18. projekt Vodovod Nový Majer v hodnote 60.410,- Sk / 2.005,25 €/ – vyradené z účtu 

042 1 v roku 2010 
19. projekt Modernizácia a rekonštrukcia objektov ZŠ Komenského v hodnote 337.815,- 

/11.213,40 €/ 
20. zameranie objektov ZŠ Komenského v hodnote 159.935,- Sk / 5.308,87 €/ 

Projekty č. 16, 19 a 20 celkom v hodnote 538.750.- /17.883,22 €/ neboli zrealizované, ale na 
základe nich bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, tak ako pri vyššie uvedených 
projektoch č. 4 a 5, ktoré bolo následne použité v roku 2007 – 2009 pri úspešnej žiadosti 
o poskytnutie dotácie z MV   vo výške 61.mil.,- Sk./ 2.024.829,05 €/ 

21. projekt – výhľadová štúdia Kruhová križovatka ciest I/62 a II/507 v hodnote 45.220,- 
Sk /1.501,03 €/ nerealizovaný. 

 
Projekty č.1 a 12 celkom v hodnote 111.800.- Sk / 3.711,08 €/ boli zrealizované v roku 2005. 
Realizácia projektov predstavovala celkom vo finančnom vyjadrení 4.3 mil. Sk / 142.733,85 €/ 
Projekt č. 2 – I. etapa IBV Prúdy /t.č. Jelšová ulica/ zrealizovaný v roku 2006 celkom 
v hodnote 551.653,62 €. Zaradené do majetku mesta v r. 2007 
Projekt č. 15 bol zrealizovaný v roku 2005 vo výške 1.391.856.- Sk / 46.201,16 €/ 
Projekt č. 3, 8 a 17– bol zrealizovaný vo výške 3.621000.- Sk /120.195,18 €/, z toho dotácia zo 
ŠR bola 1 mil. Sk. Z uvedeného vyplýva, že vlastné zdroje boli použité vo výške 2.621.000. Sk./ 
87.001,26 €/ 
Projekt č. 7 – bol zrealizovaný v roku 2004, realizácia projektu predstavovala náklady 30.577 
€  /921.165.-  Sk/ 
Projekt č. 9 – projekt bol zrealizovaný, investorom stavby bola spoločnosť ZsVS a.s. 
/Západosl. vodárenská spoločnosť/. Odporúčam projektovú dokumentáciu odpísať z položky 
042 1. 
Projekt č. 11 – zrealizovaný v roku 2004, vykonané stavebné práce celkom v hodnote 
608.000.- Sk /20.181,90 €/ 
Projekt č. 15 bol zrealizovaný , investičná akcia v hodnote 1.391.856.- Sk /46.201,15 €/ bola 
zahrnutá do technického zhodnotenia v rátane ceny projektu v roku 2005. 
 
Sumár na základe vyššie uvedeného: 
Projektová dokumentácia celkom:  1.301.800.- Sk /43.211,84 €/ 
Realizácia projektov v roku 2004 celkom: 28.852.991.- Sk  /957.743,51 €/ 

 
 
 



2005 
716 - túto rozpočtovú položku tvoria náklady spojené so zabezpečovaním prípravnej a 
projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sereď. Ide o nasledovné 
projekty : 

1. projekt stavby Bytová výstavba Sereď PERLOVKA II, SO 07 – Komunikácie, spevnené 
plochy a TÚ v hodnote 45.000,- Sk / 1.493,73 €/ 

2. dopracovanie projektu stavby Nadstavba soc. bytov v Seredi v hodnote 8.961,- Sk / 
297,45 €/ - nezrealizovaný 

3. projekt prekládky rozvodov VN a NN v lokalite PERLOVKA II v hodnote 8.600,- Sk / 
285,47 €/ 

4. projekt stavby Odbočenie z R1 do Serede v hodnote 273.224,- Sk/9.069,38 €/ 
/pripravené na rokovanie pre primátora s národnou diaľničnou spoločnosťou 
a SSC na riešenie problému dopravnej obsluhy priemyselnej ulice v r. 2005/  

5. projekt stavby Spevnená plocha na Nám. slobody v hodnote 25.000,- Sk /829,85 €/ 
6. projekt pre SP stavby Obytný súbor IBV Sereď – Prúdy I. , I. etapa v hodnote 

588.336,- Sk  / 19.529,18 €/– súvisí s projektom č. 2 z roku 2004. 
7. realizačný projekt stavby Nadstavba soc. bytov v Seredi v hodnote 112.788,- Sk 

/3.743,88 €/ súvisí s projektom č.2 z roku 2005 a s projektom č. 6 z roku 2004. 
Uvedeným projektovým dokumentáciám predchádzala štúdia z roku 2002 v hodnote 
49.000.- Sk./1.626,50 €/  

8. projekt stavby Rozšírenie a zriadenie spevnených plôch na ul. Jesenského, 
Legionárskej a Mlynárskej v hodnote 28.000,- Sk /929,43 € / 

9. Urbanistická štúdia IBV Kapustniská IV v hodnote 47.600,- Sk /1.580,03 €/ 
 
Projekt č. 1 a 3 z roku 2005 súvisí s projektom  č. 6 z roku 2007, a projektom č. 33 z roku 
2009. Projekty celkom v hodnote 56280.- Sk / 1.868,15 €/ boli zrealizované, investičná akcia 
celkom v hodnote 102.823,31 € / 3.097.655,04 Sk/ bola ukončená a zaradená do majetku 
mesta  v roku 2009. 
Projekt č. 8 bol zrealizovaný v roku 2005. Investičná akcia predstavovala hodnotu celkom 
896.000.- Sk. / 29.741,75 €/ 
 
Projektová dokumentácia spolu: 1.137.509- Sk  /37.758,38 €/ 
Realizácia projektov v roku 2005 spolu: 3.993.655.- Sk   /132.565,06 €/ 
 

Rok  2006 
 

1. projekt verejného osvetlenia  areál ZŠ Komenského  8500,- Sk  
2. Ortofotomapa     152 239,- Sk /5.053,40 €/ 
3. PD rekonštrukcia objektu (SENIOR) – geologický prieskum 9520,00 Sk /316 €/ 
4. Zameranie objekt (SENIOR) – geodetické meranie  13 000.- Sk /431,52 €/ 
5. PD napojenie WEBKAMIER    4 800,- Sk /159,33 €/ 
6. Projekt detského ihriska  D. Štúra   32 844,- Sk /1090,22 €/ 



7. Štúdia odbočenia z R1 -  297 500,00 Sk  /9.875,19 €/ /pripravené na rokovanie pre 
primátora s národnou diaľničnou spoločnosťou a SSC na riešenie problému 
dopravnej obsluhy priemyselnej ulice/  

8. PD Rekonštrukcia NOVA - 232 050,00 Sk /7,702,65 €/ 
9. PD kamera na Dets. Ihr. D. Štúra   4 200,00 Sk /139,41 €/ 
10. PD stanovištia na kontajnery I. časť  45 220,00 Sk /1501,03 €/ 
11. PD SENIOR  560 902,90 Sk /18.618,57 €/ 
12. PD parkovisko Perlovka 3 alternatíva  57 360,- Sk /1904 €/ 
13. PD kanalizácia  a vod. Strednočepenská Ul. 52 000,- Sk /1726,08 €/ 
14. PD stanovištia na kontajnery II. časť  48 800,- Sk /1619,86 €/ 
15. PD Sociálne zariadenia Dom kultúry Sereď 38 080,00 Sk /1,264,02 €/ 
16. PD parkovisko Perlovka 3 alternatíva elektro  28 850,00 Sk  /957,64 €/ 
17. PD priemyselný park dokum. pre stavbu  150 000,- Sk /4.979,09 €/ 
18. Urbanistická štúdia Kapustniská IV    71 400,00 Sk /2370,05 €/ 

 
Kontrolné zistenie:  
Projekt č. 1 bol zrealizovaný celkom v hodnote 332.000.-Sk. / 11,020,38 €/ Projekt vo výške 
8500.- Sk nebol pri zaraďovaní stavby do majetku mesta pripočítaný k hodnote stavby.   
Projekt č. 2 :  Ortofotomapa je produkt zakúpený na základe objednávky. Nepatrí na položku 
0421 nedokončené investície. Odporúčam odpísať z položky.  
Kontrolné zistenie: 
Projekt č. 5 bol financovaný z kapitoly 04.4.3 Výstavba. Realizácia projektu bola financovaná 
z kapitoly 03.1.0 Policajné služby. Kamerový systém bol zaradený do majetku mesta v roku 
2006  bez hodnoty projektu.  
 
Projekt č. 6 a 9 bol zrealizovaný. Investičná akcia bola celkom v hodnote vrátane projektovej 
dokumentácie 964.685,43 Sk /32.021,69 €/. 
Projekt č. 13 projekt bol zrealizovaný, investorom stavby bola spoločnosť ZsVS a.s. 
Odporúčam odpísať  
Projekt č. 10,14 je zrealizovaný, investičná akcia bola uskutočnená a zaradená do majetku 
mesta v roku 2008 celkom v hodnote 853.710,59 Sk /28.338 €/. 
Projekt č. 15 bol zrealizovaný v roku 2007a 2008 celkom v hodnote 2.115.746,87 Sk 
/70.229,93 €/ 
Projekt č. 17 súvisí s projektom č. 1 z roku 2007 – projekty boli zrealizované celkom 
v hodnote 66.967.267,11 Sk  /na investičnú akciu bola poskytnutá dotácia zo MV a RR SR vo 
výške 49.648.777,23 Sk 
 
Projekty: 1.655.026.- Sk  /54.963,80 €/ 
Realizácia: 70.860.714.- Sk /2.352.144,79 €/ 
 
 
 
 
 



Rok 2007 
        

1. S.L.O. Debnár Prevádzkový poriadok Priemyselná zóna 53 550,- Sk 
2. R-Projekt Bratislava výstavby chodníka  Horný a Dolný Čepeň 55 930,- Sk 
3. R-Projekt Bratislava oprava mestských chodníkov 145 180,- Sk 
4. Ing. Pavol Ivan projektová dokumentácia súvislé opravy MK  220 000,- Sk 
5. Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Fándlyho 317 900,- Sk 
6. Parkovisko Perlovka protipožiarna ochrana 2 380,- Sk 
7. DORIS Parkovisko Perlovka IV verzia  13 800,- Sk . Projekt č.7 súvisí s projektom č. 

12 a č.16 z roku 2006, projekty boli vypracované v hodnote 3.319 €. 
8. Precenenie ZŠ Komenského a ZŠ Fándlyho, informačno-propagačné cent. 17 000,- Sk 
9. Vypracovanie priestorového riešenie lokality Dolnomajerská 38 080,- Sk 
10. Digitalizácia ZŠ Fándlyho  162 800,- Sk 
11. DUR Dolnomajerská   154 700,- 
12. Revitalizácia zámockého parku 200 000,- Sk 
13. Revitalizácia zámockého parku 570 000,- Sk 

Projekty boli vypracované a predložené za účelom  získania dotácie z MŽP SR 
/environentálny fond/ v hodnote cca. 40.mil Sk. Projekt nebol schválený z dôvodu 
nedostaku fin. prostriedkov na fonde MŽP SR.   

14. PD Detské ihrisko 6 000,- Sk 
15. Projekt záhrada LUX 10 000,- Sk 
16. PD solárne panely 5 950,- Sk 

 
Projekt č. 2 bol zrealizovaný súvisí s projektmi č. 18 a 22  z roku 2008 a s projektom č.30  
z roku 2009. Investičná akcia bola realizovaná vo výške 165.151,95 €. Do majetku mesta 
zaradená v roku 2010. 
Projekt č. 3 bol zrealizovaný celkom v hodnote 2.184.000.- Sk a zaradený do majetku mesta. 
Projekt č. 4 bol zrealizovaný celkom v hodnote 9.030.000.- Sk a zaradený do majetku mesta. 
Projekt č. 5 a 10 z roku 2007 súvisia s projektom č. 1, 9, 12, 16,25 z roku 2008 a s projektom 
č.13 z roku 2009. Uvedené projekty celkom v hodnote 18.540.- € /558.532.-Sk/ sú v súčasnej 
dobe realizované, investičná akcia nie je ukončená. K technickému zhodnotenie a zaradeniu 
do  majetku mesta  môže prísť až po kolaudácii stavby. Realizovaná stavba predstavuje 
predpokladané náklady 1.056.991.- €. Finančné prostriedky vo výške 864.595 € budú 
poskytnuté z MPŽPaRR SR na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku z Regionálneho operačného programu uzatvorenej medzi Mestom Sereď a MPŽPa 
RR SR.  
Projekt č. 9, 11 z roku 2007 súvisia z projektmi č. 2, 6, 7,27, 35 z roku 2008 a s projektmi č. 
15, 29 z roku 2009. Projekty boli vypracované v hodnote celkom 37.580 €. Investičná akcia 
na ich podklade bola zaradená do majetku mesta vrátane projektovej dokumentácie vo výške 
1.644.271,40 €.  
Projekt č. 14 bol zrealizovaný, detské ihrisko na Legionárskej ulici bolo vybudované celkom 
v hodnote 231.000.- Sk.  
Kontrolné zistenie: Projektová dokumentácia nebola súčasťou zaradeného majetku.  
 



Projekty: 1.973.270.- Sk  /65.500,56 €/ 
Realizácia: 64.379.038.- Sk /2.136.992,56 €/ 

 
Rok 2008   
     

1. Rozpočet ZŠ Fándlyho 4 000,- Sk 
2. Projektová dokumentácia OS Dolnomajerská 398 483,- Sk  
3. Architektonická štúdia Zariadenie opatrovateľskej služby 20 850,- Sk 
4. Architektonická štúdia Zariadenie opatrovateľskej služby 48 650,- Sk 
5. PD Zariadenie opatrovateľskej služby 65 450,- Sk 
6. Projektová dokumentácia Bytové domy OS Dolnomajerská 96 420,- Sk,- Sk 
7. Projektová dokumentácia Bytové domy OS Dolnomajerská 385 680,- Sk 
8. PD zmena organizácie tranzitnej dopravy 11 900,- Sk 
9. Prepracovanie rozpočtu ZŠ Fándlyho  9 500,- Sk 
10. Doplnenie realizačnej PD ZŠ Fándlyho 38 600,- Sk 
11. Projektová dokumentácia opravy miestnych komunikácií 2008  - 235 760,- Sk 
12. PD rekonštrukcia športového areálu ZŠ Fándlyho 171 360,- Sk 
13. DSP a R MK Spádová a BBPASSAGE  65 000,- Sk  
14. PD areál dopravných služieb PPSJ  127 568,- Sk 
15. PD Verejné osvetlenie Ul. Krásna 37 270,- Sk 
16. Úprava stavebného rozpočtu ZŠ Fándlyho 9 000,- Sk 
17. PD Turistická cyklotrasa 95 200,- Sk – projekt zatiaľ nezrealizovaný, na jeho základe 

je vydané stavebné povolenie – trasa Sereď -  Šúrovce. 
18. Protipožiarna bezpečnosť Chodník HČ a SČ  2 380,- Sk 
19. PD Elektro Športový areál ZŠ Fándlyho 34 800,- Sk 
20. PD Poliklinika Sereď - skutočný stav  91 749,- Sk 
21. PD Poliklinika Sereď  360 237,- Sk 
22. PD Elektro Výstavby chodníka HČ a SČ 55 200,- Sk 
23. Protipožiarna bezpečnosť Turistická cyklotrasa 2 975,- Sk – Sereď - Šúrovce 
24. Protipožiarna bezpečnosť VO Ul. Krásna 1 190,- Sk 
25. Úprava rozpočtu ZŠ Fándlyho 3 000,- Sk 
26. PD ADS2 – PPSJ  89 250,- Sk 
27. Doplnenie PD bytové domy OS Dolnomajerská 10 000,- Sk 
28. PD ZŠ Komenského 430.430,- Sk 
29. Inžinierska činnosť ADS – PPSJ 49 623,- Sk  
30. Protipožiarna bezpečnosť Poliklinika Sereď 3 332,- Sk 
31. PD na úz. k. sklad. a odst. plochy  PPSJ 49 623,- Sk  
32. Protipožiarna bezpečnosť Kanalizácia Dolnostredská 1 190,- Sk  
33. Architektonické konzultácie na nadstavbe  MsÚ Sereď  20 000,- Sk 
34. Vypracovanie štúdie Rotundy verejného WC 20 000,- Sk 
35. Vypracovanie kópií PD OS Dolnomajerská 9 000,- Sk 
36. PD stanovištia na zberné nádoby – IV. etapa 59 024,- Sk 
37. PD na rekonštrukciu DI na Pažitnej 38 080,- Sk 



38. PD stanovištia na zberné nádoby –III. etapa 8 330,- Sk 
39. PD – sonda v objekte ZŠ Fándlyho 5 027,80 Sk 
40. PD – IBV Kapustniská – IV etapa 53 550,- Sk 
41. PD na detské ihrisko Garbiarska ul. 6000.- Sk 
42. PD – Zariadenie na spracovanie bioodpadov  499.800.- Sk 

 
Projekt č. 11 – stavby boli realizované v roku 2008 celkom v hodnote 12.355.000.- Sk 
/mestské komunikácie a chodníky/. 
Projekt č. 13 – projekt bol zrealizovaný. Realizácia stavby celkom vo výške 2.239.066.- Sk 
bola ukončená a zaradená do majetku mesta v r. 2008. 
 
Projekty č. 15 a 24 z roku 2008 súvisí s projektom č. 16 z roku 2010 celkom v hodnote 1.503.- 
€ . Realizácia I. etapy stavby v súčasnosti prebieha, ku dňu ukončenia kontroly bolo 
preinvestovaných 5.545.- €, z toho dotácia z VÚC je poskytnutá vo výške 4.979.- €. Realizácia 
II. Etapy je zahrnutá v rozpočte na rok 2011 vo výške 26.000.- €. 
Projekt č. 32 súvisí s projektom č. 14 a 23 z roku 2009 celkom v hodnote 97.- €  je 
zrealizovaný. Realizácia sa nerobila z rozpočtu mesta. Stavebné povolenie bolo vydané pre 
ZsVS. Realizácia stavby prebehla v roku 2010. Projekt bol odpísaný z účtu 042 1 v roku 2010.  
Projekty č. 36, 38 boli  zrealizované, realizácia stavby bola v rokoch 2009, 2010. Stavby boli 
do majetku mesta zaraďované po ich dokončení celkom v hodnote 99.319.- €.  
 
Projekt č. 37 bol zrealizovaný, realizácia stavby bo výške 299.410 .- Sk.  
Kontrolné zistenie: Stavba bola zrealizovaná a zaradená do majetku mesta v hodnote 
299.410.- Sk bez hodnoty projektu. 
Hodnotu projektu vo výške 38.080.- Sk je potrebné priradiť k stavbe.  
 
Projekt č. 41 bol zrealizovaný, realizácia stavby bola uskutočnená celkom v hodnote 
199.295.- Sk. Stavba bola do majetku zaradená bez hodnoty projektu. 
Kontrolné zistenie: Stavba bola zrealizovaná a zaradená do majetku mesta bez hodnoty 
projektu. 
Hodnotu projektu vo výške 6000.- Sk je potrebné priradiť k stavbe.  
 
Projekt č. 28 z roku 2008 súvisí s projektom č. 11 z roku 2009 . Projekty celkom v hodnote 
14.787,46 € boli zrealizované. Investičná akcia bola uskutočnená vo výške 949.975,58 €.  
Dotácia z MVaRR SR bola poskytnutá vo výške 870.646 €. Majetok mesta sa zhodnotil o výšku 
949.975,58 € a následne zverený do správy ZŠ J. A. Komenského.  
Projekty č. 16, 19, 20 z roku 2004, č. 1 z roku 2006, č. 11 z roku 2009 a číslo 14 z roku 2010 
celkom v hodnote 19.414,79 je potrebné zaradiť do majetku a tým zvýšiť hodnotu diela. 
Uvedené projekty slúžili ako podklad pri príprave realizovanej investičnej akcie. Projekty sú 
evidované ako nezrealizované na položke 042 01.  
 
Projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2008 celkom v hodnote: 3.724.481.- Sk 
/123.630,12 €/ 
Realizácia projektov celkom:  45.905.275.- Sk /1.523.775,97 €/ 



Rok 2009 
 

1. Digitálne zameranie pavilónu G ZŠ Komenského  3 686,61 € 
2. PD Dom dôchodcov SENIOR Sereď 19 339,57 € 
3. Štúdia nadstavby MsÚ Sereď  5 012,28 € 
4. Digitalizácia PD Kaštieľa v Seredi 1 827,00 € 
5. Vypracovanie PD rekonštrukcie MK v Seredi 7 800,00 € 
6. Vypracovanie Projektovej dokumentácie chodník Vinárska     1 046,61 € 
7. Vypracovanie rozpočtu chodník M. R. Štefánika   276,68 € 
8. PD Dvojihrisko na plážový volejbal ZŠ Fádlyho  467,31 € 
9. Rozpočet na Dvojihrisko na plážový velejbal  216,00 € 
10. Požiarna technická správa ku PD Lávka pre peších na Cintorín  41,65 € 
11. Doplnenie PD ZŠ J. A. Komenského 499,80 € 
12. Prepracovanie PD ZŠ Fándlyho Sereď 1 642,20 € 
13. Znalecký posudok  na okná ZŠ Fándlyho – ku stavbe príprava projektu  190,29 € 
14. Doplnenie PD Splašková kanalizácia a prípojky Dolnostredská ul. Sereď 17,85 € 
15. PD úprava kanalizačnej šachty na OS Dolnomajerská 321,00 € 
16. Štúdia rekonštrukcie a revitalizácie Námestie Slobody  Sereď  9 877,00 € - realizácia 

projektu a finančné prostriedky v rozpočte mesta sú naplánované na rok 2011. 
17. Projektová dokumentácia verejné osvetlenie garáže Fándlyho 233,24 € 
18. Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby „Revitalizácia Pekárskej ulice“ 98,77 € 
19. Projektová dokumentácia Revitalizácia Pekárskej ulice 12 002,34 € 
20. Projektová dokumentácia Káblová prípojka ku Kaštieľu Sereď 416,50 € 
21. Projekt skutkového stavu verejného osvetlenia Mesta Sereď 8 174,11 € 
22. Realizačný projekt „Rekonštrukcia a revitalizácia Nám. slobody Sereď“ 34 450,50 € 
23. Doplnenie projektovej dok. „Splašková kanal. a prípojky Dolnostredská ul.“ 50,00 € 
24. Štúdia prestavby objektu Mestskej polície Sereď  1 071,00 € 
25. Energetické hodnotenie budovy Mestskej polikliniky Sereď  3 522,09 € 
26. Požiarne posúdenie stavby Dom dôchodcov Senior – vodovod a kanalizácia  98,77 € 
27. Projektová dok. Inteligentnej svetelnej križovatky OD Lidl a Nám. Slobody 1 166,22 

€ 
28. Projektová dokumentácia Zariadenie opatrovateľskej služby Sereď 1 904,00 € 
29. Energetický certifikát Bytové domy OS Dolnomajerská  1000,00 € 
30. Projektová dokumentácia preložka telefónnych káblov  Chodník HČ – SČ  702,10 € 
31. Projektová dokumentácia Splašková kanalizácia a prípojky Kasárenská ul. 10 715,95 

€ 
32. Projektová dokumentácia Elektro. Perlovka - Vyjadrenie k projektovej dokumentácii  

9,88 € 
 
Projekt č.17 je zrealizovaný, nie však z kapitálových výdavkov, realizácia bola vykonaná 
z kapitoly údržba – bežných výdavkov. Odporúčam projekt odúčtovať z položky 042 01. 
 
Projekty vypracované v roku 2009 celkom v hodnote 127.877,32 € 



Výška realizácie projektov vypracovaných v roku 2009 je zahrnutá v predchádzajúcich 
rokoch,  pri súvisiacich prípravných projektových dokumentáciách.   
 
 
Rok 2010   
        

1. Štúdia pre územné rozhodnutie stavby „Parkovisko a vyústenie komunikácie na MK 
a Vonkajší rad Sereď“   1 668,00 € 

2. I. platba za projektovú dokumentáciu Oprava miestnych komunikácií Sereď 1 400,00 € 
3. II. platba za projektovú dokumentáciu Oprava miestnych komunik. Sereď 1 500,00 € 
4. Projektová dokument. cestnej signalizácie na križovatke pri hoteli Hutník 1 249,50 € 
5. Doplnenie k PD Dom dôchodcov Senior Sereď                                   4 006,66 € 
6. PD „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Sereď“    2 380,00 € 
7. PD rozšírenie kamerového systému Sereď o Ul. Dolnostredská, Čepeňská, Nám. 

Slobody  380,80 € 
8. Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia MK Dolnostredská ulica Sereď“  1 213,80 € 
9. PD Chodník Hornočepenská ulica   1 350,00 € 
10. Projektová dokumentácia Parkoviská mesta Sereď 416,50 €  
11.  PD Stanovištia na kontajnery V. etapa    452,20 €   
12. Rozpočet Stanovištia – výkaz výmer na kontajnery V. etapa   29,75 €  
13. PD   cintorín – chodníky, Sereď   1 178,10 € 
14. PD Modernizácia elektroinštalácie  učební ZŚ Komenského 749,70 € 
15. PD Športovo oddychová zóna pri Váhu  4.403,00 € 
16. PD Verejné osvetlenie Ul. Krásna Sereď I.etapa   226,10 € 
17. PD Signalizačného zariadenia križovatky OD LIDL Sereď  2 320,50 € 
18. PD  realizačný projekt CSS križovatky pri Hutníku Sereď  2 320,50 € 
19. Projekt rekonštrukcie osvetlenia na MŠ Komenského – EP MŠ Murgašova 800.-€ 

 
Projekty č. 2, 3 a 8 celkom v hodnote 4.113.- € /123.908.24  Sk/, boli zrealizované v roku  
2010 celkom v hodnote 147.157,51 € /4.433.267,15 Sk/ a zaradené do majetku mesta v roku 
2011 v rátane projektovej dokumentácie celkom  hodnote 150.770,51 € . 
Projekt č. 7 bol zrealizovaný z kapitálových výdavkov Mestskej Polície vo výške 3.533,- €. , 
odporúčam projekt odúčtovať položky 042 1.  
Projekt č. 19 bol zrealizovaný z prostriedkov MŠ Komenského, odporúčam výšku projektu 
odúčtovať z položky projekty. 
 
Projektová dokumentácia vypracovaná v roku 2010 celkom v hodnote: 28.045,11 € 
Realizácia projektov celkom v hodnote 147.157.51 € 
 
 
 
 



Tabuľkový prehľad  finančných prostriedkov vynaložených na projektové dokumentácie 
ako aj realizácie investičných akcií počas kontrolovaného obdobia.  
 

 
 
Mesto Sereď do majetku mesta a jeho technického zhodnotenia za kontrolované obdobie 
investovalo z verejných finančných prostriedkov 7.446.003,77 € /224.318.308.-Sk/ 
 
Na základe vykonanej kontroly kapitálových výdavkov konštatujem: 
Hospodárne nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami. Všetky vyššie uvedené 
zrealizované projekty boli vypracované v súlade so schválenými rozpočtami v jednotlivých 
rokoch, ako aj v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja /PHSR/ Mesta 
Sereď 2004-2013 schválený uznesením č. 165/2004 a doplnený uznesením MsZ č. 207/2007.   
Kontrolovaný subjekt rozpočtuje a čerpá finančné prostriedky na príslušných položkách, 
v súlade s ekonomickou klasifikáciou rozpočtovej klasifikácie.  
Finančné prostriedky čerpané z rozpočtovej položky 716 a 717 počas kontrolovaného obdobia 
boli použité na zabezpečenie prípravnej dokumentácie, realizáciu stavieb a ich technického 
zhodnotenia.  
 
Kontrolné zistenie: 
Kontrolovaný subjekt objednal vypracovanie zrealizovaných projektov č. 13/2006, 32//2008,  
14 a 23/2009, ktorých realizáciu vykonávala spoločnosť ZsVS a.s., ako aj nezrealizovaný 
projekt č. 31/2009, ktorého realizáciu bude vykonávať  v rámci stavby „Aglomerácia Sereď“, 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť.  
Napriek tomu, že tieto projekty bude nutné odpísať z položky 042 1, na úkor zníženia výsledku 
hospodárenia, pretože ich nebude možné zaradiť do majetku mesta, ani do technického 
zhodnotenia, konštatujem účelné vynakladanie verejných finančných prostriedkov 
kontrolovaného subjektu v zmysle zák. o finančnej kontrole. Kontrolovaný subjekt zabezpečil 
projektovú dokumentáciu celkom v hodnote 13.724, 25 € na vlastné náklady, v záujme 
vyriešenia zámeru Mesta Sereď, ktorý je súčasťou PHSR Mesta Sereď 2004 – 2013.  
 
 

rok PD v Sk PD v € Realizácia PD v 
Sk 

Realizácia PD v 
€ 

2003     132.642.-    4.402,91   1.596.798.-        53.004.- 

2004 1.301.800.- 43.211,84 28.852.991.-     957.743,86 
2005 1.137.509.- 37.758,38   3.993.655.-    132.565,05 
2006 1.655.026.- 54.963,80 70.860.714.- 2.352.144,79 

2007 1.973.270.- 65.500,56  64.379.038.- 2.136.992,56 
2008 3.724.481.- 123.630,12  45.905.275.- 1.523.775,97 

2009 3.852.432.- 127.877,32   
2010    844.886.-  28.045,11 4.433.267.-  147.157,51 
Spolu 14.622.046.- 430.426,24 220.021.738.- 7.303.383,74 



Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené:  
V roku 2009, 2010 Ústredná inventarizačná komisia na základe výsledkov inventúry 
nezrealizovaných projektov k 31.12.2008 a k 31.12.2009 uložila z účtu „042 1 – projekty“ 
vyradenie nezrealizovaných projektov resp. projektov, ktorých zrealizovanie v budúcnosti nie 
je reálne tzv. zmarené projekty, na základe návrhu na vyradenie oddelenia Investičnej 
výstavby celkom v hodnote 41.575 €. 

 

Inventarizácia k 31.12.2010 
V zmysle zákona o účtovníctve kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu k 31.12.2010. 
Na základe výsledkov inventarizácie nedokončených investícií – časť projekty bolo zistené, že 
k 31.12.2010 sú evidované na účte 042 1 vypracované a nezrealizované projekty celkom vo 
výške 317.637.- €.  
 
Na záver:  
 
Na základe vykonanej kontroly vyššie uvedených projektových dokumentácií  a výsledkov 
inventarizácie za rok 2010 na položke nedokončených investícií /042 1 – projekty/, 
odporúčam:  
1/ Projekty z rokov 2002 a skôr, ktoré neboli predmetom kontroly, odpísať z položky 0421, ak 
ich nie je možné priradiť k žiadnej investičnej akcii a nie je predpoklad ich ďalšieho využitia, 
2/ zabezpečiť dôslednosť a vyššiu mieru zodpovednosti a spolupráce jednotlivých subjektov 
v rámci mesta, pri zaraďovaní ukončených investičných akcií do majetku mesta.  Projekt je 
v zmysle „Opatrenia MF SR, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia  súčasťou 
realizovanej stavby alebo technického zhodnotenia. Z vykonanej kontroly vyplýva, že nie 
všetky projekty boli zaradené do majetku mesta súčasne s ukončenou investičnou akciou.   
 
Správa o výsledku kontroly bola prednostovi MsÚ odovzdaná dňa 31.01.2011 
 
Zástupcovia kontrolovaného subjektu boli v potrebnom rozsahu oboznámení so Správou 
o výsledku kontroly dňa 31.01.2010. K správe o výsledku kontroly,  kontrolovaný subjekt 
nepodal vyjadrenia v termíne, ktorý mu bol určený, preto sa rozsah a obsah kontroly nemení.   
 

Ku dňu záverečného prejednania Správy o kontrole, prijal prednosta MsÚ opatrenia na 
nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku . 
Viď príloha č. 1. 

 

V Seredi: 04.02.2011      Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 
 

 

 



Príloha č. 1 

Vznik zistených nedostatkov bol ovplyvnený roztrieštenou a nedostatočnou 
adresnosťou výdavkov v predchádzajúcich rokoch.  Po prerokovaní  s Ing. Florišovou 
navrhujeme nasledovné opatrenia k záverečným odporúčaniam kontrolórky: 

  

 k bodu 1/  Projekty, ktoré boli využité na realizáciu, dodatočne priradiť k zrealizovaným 
stavbám  ako zhodnotenie stavby. Nevyužiteľné odpísať z položky nedokončených investícií 
na úkor hospodárskeho výsledku 

  

k bodu 2/ Pri otváraní každej investičnej akcie zabezpečiť pridelenie čísla, pod ktorým sa 
bude investícia a všetky s ňou súvisiace investičné výdavky  evidovať v analytickej účtovnej 
evidencii mesta až do jej realizácie a zaradenia do majetku mesta. 

 

         Ing. Tibor Krajčovič 
         Prednosta MsÚ  
  

 
 


