
Správa o výsledku kontroly 
 
 Následná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s bodom 7 písm. b/ plánu 
kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011, schváleného mestským 
zastupiteľstvom Vám 
 
Kontrolný orgán: Mesto Sereď, rozpočtované organizácie škôl a školských zariadení 
zriadených Mestom Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď, Mestský úrad, Sereď, ZŠ J. Fándlyho, ZŠ 
J.A.Komenského, ZŠ P.O. Hviezdoslava, MŠ Dionýza Štúra, MŠ Komenského, ZUŠ 
J.F.Kvetoňa,. 
 
Kontrolované obdobie: 2002 - 2011 
Všetky „Zmluvy a ich dodatky o zverení majetku mesta do správy vyššie uvedeným 
rozpočtovým organizáciám ako aj spätné vrátenie majetku Mestu Sereď.   
 
Výkon kontroly bol zameraný na:  
- overiť správnosť a úplnosť Zmlúv o zverení majetku mesta do správy ZŠ a školským 
zariadeniam /ďalej už len Zmluvy/ 
- overiť dodržiavanie náležitostí Zmlúv  
Použité právne predpisy: 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Zákon č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí  
Zákon č. 502/2001 Z. Z o finančnej kontrole a vnútornom audite  
Uznesenia  MsZ zastupiteľstva  
VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom Mesta Sereď 
 
 

1. Zverenie majetku Mesta Sereď do správy ZŠ J. Fándlyho 
Dňa 18.12.2002 bola medzi Mestom Sereď a ZŠ J. Fándlyho podpísaná zmluva o zverení 
majetku do správy  nehnuteľného aj hnuteľného.  Predmetom prevodu bola budova súp. číslo 
7 postavená na parc. 2853,2855.2856.  
Kontrolné zistenie:  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem nasledovné: 

1. V čl. I.  Zmluvy je nesprávne citované súpisné číslo 7. ZŠ bolo pridelené súpisné číslo 
763/7.  

2. Citované parcely v článku I, na ktorých je budova postavená sú uvedené bez výmer 
a nie sú predmetom zverenia nehnuteľného majetku. Pozemok pod ZŠ je vysporiadaný 
je vo vlastníctve Mesta Sereď, preto nie je dôvod, aby nebol zverený do správy ZŠ 
spolu s budovami. Odporúčam MsZ zveriť pozemky pod budovami do správy ZŠ 
J.Fándlyho. 

3. V čl. IV. Zmluvy sa hodnota zvereného majetku uvádza 43 516 550,19 Sk, pričom v 
uznesení MsZ č. 39/2002 bola schválená hodnota majetku vo výške 43 416 550,19 čo 
predstavuje o 100.000.- Sk menej. 



4. Porušenie čl. VI. Zmluvy – preberajúci subjekt nedal návrh na zápis výkonu správy  
k nehnuteľnému majetku na KÚ.  

 
Dodatok č. 2 k Zmluve zo dňa 18.12.2002 /uznesenie MsZ č. 170/2009 
Dodatok č. 2 bol podpísaný dňa 29.09.2009. Predmetom dodatku č. 2 bola zmena čl. I. a IV. 
Do správy sa zverili parcely č. 2850/10, 2850/9, čo znamená aj zmenu hodnoty majetku.  
Kontrolné zistenie:  
V záverečných ustanoveniach v bode 2 Dodatku č. 2 sa hovorí: „Ostatné zmluvné dojednania 
zostávajú bezo zmeny. Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

1. Porušenie čl. VI. Zmluvy – preberajúci subjekt nedal návrh na zápis výkonu správy  
k nehnuteľnému majetku na KÚ.  

 
Dodatok č. 3 k Zmluve zo dňa 18.12.2002   
Dodatkom č. 3 podpísaným dňa 16.12.2009 bola zverená ZŠ stavba – viacúčelového ihriska 
s umelým trávnatým povrchom, postavená na parcele č. 2850/1 zast. pl.  vo výmere 800m2 
vedená na LV 591 v k.ú. Sereď. Dodatkom prišlo k zmene čl. I,II a IV pôvodnej zmluvy.  
Kontrolné zistenie:  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
1. Porušenie VZN č. 1/2006 § 10 „Zverenie majetku mesta do správy“ ods. 7, ktorý znie „O 

zverení nehnuteľného majetku mesta do správy rozhoduje mestské zastupiteľstvo“. 
MsZ neschválilo uznesením zverenie vyššie citovanej stavby do  správy ZŠ. 

Dodatok č. 3 síce uvádza, že uznesením č. 96/2009 bolo schválené vybudovanie viacúčelového 
ihriska s umelým trávnatým povrchom v areáli ZŠ Juraja Fándlyho, a uznesením č. 184/2009 
bolo schválené rozšírenie multifunkčného ihriska na ZŠ o príslušenstvo basketbalu a tenisu, 
ale ani jedno z nich neobsahuje schvaľovaciu časť o zverení do správy. 

2. Multifunkčné ihrisko je postavené na parcele č. 2850/9 a nie ako sa uvádza v dodatku na 
parc. č. 2850/1.  

3. Nie je možné dať zapísať správu k tejto nehnuteľnosti na Správu katastra, pretože parcela 
o výmere 800m2 pod ihriskom nie je vytvorená. Uvádzaná výmera ihriska 800m2 je 
súčasťou parc. č. 2850/9, ktorej výmera je 21433m2.  
4. ZŠ prenajíma multifunkčné ihrisko ako jediný správca za odplatu tretím osobám. 

 
Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 18.12.2002 
Dodatok bol podpísaný dňa 30.11.2010. Dodatkom sa zveroval hnuteľný majetok celkom vo 
výške 25 068 €.  
Kontrolné zistenie:  

1. Protokol o odovzdaní a prevzatí, ktorý tvorí prílohu dodatku má v názve zverenie 
nehnuteľného majetku a nie hnuteľného. Ide o formálny nedostatok.   

 
Zverený majetok, ktorý ZŠ nevyužíva v súlade s predmetom činnosti uvedeným 
v Zriaďovacej listine.  
 
Kontrolné zistenie: 
Na základe vykonanej kontroly bolo ďalej zistené:  

1. ZŠ využíva zverenú budovu postavenú na parcele č. 2853 – bývalé detské jasle iba 
s časti v súlade s čl. II Zmluvy o zverení majetku do správy zo dňa 18.12.2002 /ktorý 
hovorí za účelom zabezpečovania úloh vymedzených v rámci predmetu činnosti. Čo by 
malo byť  v súlade s bodom 10 „Predmet činnosti“ Zriaďovacej listiny, ktorú dňa 



09.03.2010 vydalo v úplnom znení Mesto Sereď pre ZŠ J. Fándlyho v znení 
zriaďovacej listiny zo dňa 26.06.2002 vydanú Okresným úradom Galanta, v znení 
dodatku č. 1 zo dňa 01.07.2002, dodatku č. 2 zo dňa 27.10.2004 a dodatku č. 3 zo dňa 
24.02.2009 vydaných mestom Sereď.  
V súčasnosti ZŠ časť budovy prenajíma podnikateľskému subjektu a časť budovy 
nevyužíva vôbec. Prenájom nebytových priestorov podnikateľským subjektom nie je 
súčasťou predmetu činnosti ZŠ.  

2. ZŠ prenajíma budovu – kotolňa zverenú do správy Zmluvou zo dňa 18.12.2002 
postavenú na parcele č. 2856. Budovu kotolne nevyužíva v súlade s predmetom 
činnosti uvedeným v Zriaďovacej listine uvedenej v bode 10.  

 
2. Zverenie majetku ZŠ P.O.Hviezdoslava 

Dňa 18.12.2002 bola v zmysle uznesenia č. 39/2002 a 48/2002 podpísaná Zmluva o zverení 
majetku do Správy medzi Mestom Sereď ako odovzdávajúcim a ZŠ P. O. Hviezdoslava ako 
preberajúcim.  
Kontrolné zistenie:  
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  

1. Predmetom zmluvy bol nehnuteľný majetok /budovy na Školskej a Garbiarskej ulici, 
ktoré už boli vrátené do majetku mesta/, napriek tomu konštatujem, že zápis do 
katastra v zmysle čl. VI. Zmluvy nebol zo strany preberajúceho uskutočnený.  

 
Dodatok č. 2 k Zmluve zo dňa 18.12.2002 
Dňa 01.09.2010 bol podpísaný dodatok č. 2 v zmysle uznesenia MsZ č.  168/2010. Predmetom 
dodatku boli všetky dokončené  pavilóny „A – F + plynová kotolňa K3“ 
Kontrolné zistenie:  

1. Pozemky bol budovami / zverené pavilóny, kotolňa/ sú vysporiadané a sú vo vlastníctve 
Mesta Sereď, nie je preto dôvod aby neboli predmetom zverenia majetku do správy 
spolu s budovami na nich stojacimi. Odporúčam MsZ uznesením zveriť do Správy 
pozemky pod budovami ZŠ P.O.Hviezdoslava. 

2. Správa budov nebola zapísaná zo strany preberajúceho na správu katastra Galanta 
v zmysle čl. VI. Zmluvy zo dňa 18.12.2002.  

 
3. Zverenie majetku ZŠ J.A. Komenského 

Dňa 18.12.2002 bola v zmysle uznesenia č. 39/2002 podpísaná Zmluva medzi Mestom Sereď 
a ZŠ J. A. Komenského. Hodnota zvereného majetku zodpovedá hodnote v schválenom 
uznesení č. 39/2002. 
Kontrolné zistenie: 

1. V záhlaví zmluvy je nesprávne uvedené súpisné číslo preberajúceho: ul. Komenského 
č. 8. Rozhodnutím o určení súpisného čísla, bolo preberajúcemu ZŠ J. A. Komenského 
pridelené súpisné číslo 1227 a orientačné číslo 8. Pre zápis zmluvy o výkone správy na 
Správu katastra v Galante je potrebné uvádzať údaje tak aby nevznikol nesúlad medzi 
stavom právnym a stavom skutočným. 

2. Prišlo k porušeniu čl. VI zmluvy – preberajúci nedal návrh na zápis výkonu správy 
k nehnuteľnému majetku na príslušnú správu katastra.  

 
Dodatok č. 1 k Zmluve bol podpísaný v súlade s uznesením č. 170/2010 a 171/2010 dňa 
01.09.2010. Hodnota zvereného majetku predstavovala celkom 1 035 082,17 €.   
Kontrolné zistenie:  



1. Prišlo k porušeniu čl. VI zmluvy – preberajúci nedal návrh na zápis výkonu správy 
k nehnuteľnému majetku na príslušnú správu katastra – zverený majetok v zmysle 
uznesenia MsZ č. 170/2010. 
 

Dodatok č. 2 k zmluve bol podpísaný dňa 01.11.2010. Hodnota zvereného majetku 
prestavovala celkom 4 674.- €.  
 
Dodatok č. 3 k zmluve bol podpísaný dňa 30.06.2011.  
Kontrolné zistenie: 

1. Dodatok č. 3 má v nadpise nesprávne uvedené „ k zmluve o zverení majetku mesta do 
správy zo dňa 18.12.2010. Dodatok je urobený k zmluve zo dňa 18.12.2002. 

2. V zmluve je opakovane nesprávne označený dátum pôvodnej zmluvy  a to 18.12.2011 
správne má byť 18.12.2002.  

3. Dodatkom č. 3 boli zrušené všetky čl. 1 – predmet zmluvy a čl. III. Hodnota zvereného 
majetku v predchádzajúcej zmluve a jej dodatkov č. 1,2 a boli nahradené novým 
znením.  

4. V čase prijímania dodatku č. 3 boli pozemky pod zverenými budovami vysporiadané 
avšak predmetom zmluvy o zverení neboli. 
 

4. Zverenie majetku do správy MŠ Dionýza Štúra  
Zmluva o zverení majetku medzi Mestom Sereď a MŠ Dionýza Štúra bola podpísaná 
18.12.2002 v zmysle uznesenia MsZ č. 39/2002. Hodnota zvereného majetku zodpovedá 
hodnote majetku schváleného v uznesení č. 39/2002.  
Kontrolné zistenie:  
1. Prišlo k porušeniu čl. VI zmluvy – preberajúci nedal návrh na zápis výkonu správy 

k nehnuteľnému majetku na príslušnú správu katastra.  
2. Predmetom zverenia nie je opäť ako pri vyššie uvádzaných zmluvách pozemok na 

ktorom je budova postavená a  ktorý je vo vlastníctve Mesta Sereď.  
 
Dodatok č. 1 k Zmluve zo dňa 18.12.2002  
Dodatok č. 1 bol podpísaný 22.04.2008.  

Kontrolné zistenie:  
1. Porušenie ods. 4 § 10 Zverenie majetku mesta do správy VZN 1/2006 

(4) Odovzdanie majetku do správy sa vykonáva na základe písomnej zmluvy, ktorej súčasťou 
je protokol o odovzdaní a prevzatí majetku. Zmluvu a protokol vyhotoví príslušný správca, 
ktorý zabezpečoval správu majetku pred odovzdaním.  
Súčasťou dodatku č. 1 nie je protokol o odovzdaní a prevzatí majetku v súlade s vyššie 
uvedeným ustanovením VZN č. 1/2009 
 

2. Porušenie ods. 7, § 10 Zverenie majetku mesta do správy VZN 1/2006 
 (7) O zverení nehnuteľného majetku mesta do správy rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
MsZ neschválilo žiadnym uznesením zverenie majetku mesta do správy.  

Citujem z dodatku č. 1: „Predmetom dodatku č.1 je zverenie správy majetku odňatého 
zrušeným predškolským zariadeniam k 31.12.2007 a jeho zverenie do správy MŠ na Sídl. 
Dionýza Štúra“ 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené, že MsZ z rokovania  mimoriadneho Mestského 
zastupiteľstva  v Seredi  konaného dňa 25.9. 2007 prijalo uznesenie č. 215/2007 ktorého 
presné znenie poskytujem poslancom MsZ.  
„A. R u š í 
v zmysle § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, § 6 ods. 2 písm. b)  
a § 23 ods. 2 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 



doplnení niektorých zákonov v platnom znení a čl. 8 ods. 3 Smernice MŠ SR č. 1/2004-E, ktorou sa určuje 
postup orgánov štátnej správy v školstve a zriaďovateľov škôl a školských zariadení pri zaraďovaní, 
vyraďovaní alebo zmenách v sieti škôl a školských zariadení a pri zriaďovaní a zrušovaní škôl a školských 
zariadení prerokovalo a 
školské zariadenia  v súlade s vydanými  rozhodnutiami MŠ SR zo dňa 06.09.2007 o vyradení zo siete škôl 
a školských zariadení SR  k 31.decembru  2007 , menovite : 
Materskú školu na Cukrovarskej ul. č. 730, 926 01 Sereď 
Materskú školu na Fándlyho ul. č. 752, 926 01 Sereď 
Materskú školu na Pažitnej ul. č. 1016/35, 926 01 Sereď 
Materskú školu na Jesenského ul. č. 3015,  926 01 Sereď 
Materskú školu na Podzámskej ul. č. 2660, 926 01 Sereď 
Materskú školu na Murgašovej ul. č. 1992/9, 926 01 Sereď 
Školskú jedáleň pri Materskej škole na Cukrovarskej ul. č. 730, 926 01 Sereď 
Školskú jedáleň pri Materskej škole na Fándlyho ul. č. 752, 926 01 Sereď 
Školskú jedáleň pri Materskej škole na Pažitnej ul. č. 1016/35, 926 01 Sereď 
Školskú jedáleň pri Materskej škole na Jesenského ul. č. 3015,  926 01 Sereď 
Školskú jedáleň pri Materskej škole na Podzámskej ul. č. 2660, 926 01 Sereď 
Školskú jedáleň pri Materskej škole na Murgašovej ul. č. 1992/9, 926 01 Sereď 
So zánikom predškolských zariadení zanikajú aj ich školské samosprávne orgány.“ 
Uvedené uznesenie neobsahuje schvaľovaciu časť o zverení nehnuteľného majetku mesta do 
správy MŠ Dionýza Štúra. 
 

3. Porušenie čl. VI.  Zmluvy zo dňa 18.12.2002. Zo strany preberajúceho nebol daný 
návrh na zápis výkonu správy na  príslušnú správu katastra.  

4. Predmetom zverenia nie sú vysporiadané pozemky na ktorých sú zverené budovy 
postavené.  
 

5. Zverenie majetku MŠ Komenského 
Zmluva o zverení majetku medzi Mestom Sereď a MŠ Komenského bola podpísaná 
18.12.2002 v zmysle uznesenia MsZ č. 39/2002. Hodnota zvereného majetku v zmluve j e 
2 415 428,52 Sk, hodnota majetku v uznesení č. 39/2002 je 2 415 429,52 Sk. Rozdiel 
predstavuje 1.- Sk.  
Kontrolné zistenie:  
1. Prišlo k porušeniu čl. VI zmluvy – preberajúci nedal návrh na zápis výkonu správy 

k nehnuteľnému majetku na príslušnú správu katastra.  
2. Predmetom zverenia nie je opäť ako pri vyššie uvádzaných zmluvách pozemok na 

ktorom je budova postavená a  ktorý je vo vlastníctve Mesta Sereď.  
 
Dodatok č. 1 k Zmluve zo dňa 18.12.2002  

Dodatok č. 1 bol podpísaný 22.04.2008.  
Kontrolné zistenie:  
Súčasťou dodatku č. 1 nie je protokol o odovzdaní a prevzatí majetku v súlade s vyššie 
uvedeným ustanovením VZN č. 1/2009 

1. Porušenie ods. 4 a ods. 7, § 10 Zverenie majetku mesta do správy VZN 1/2006 
(4) Odovzdanie majetku do správy sa vykonáva na základe písomnej zmluvy, ktorej súčasťou 
je protokol o odovzdaní a prevzatí majetku. Zmluvu a protokol vyhotoví príslušný správca, 
ktorý zabezpečoval správu majetku pred odovzdaním. 

2. Porušenie ods. 7, § 10 Zverenie majetku mesta do správy VZN 1/2006 
 (7) O zverení nehnuteľného majetku mesta do správy rozhoduje mestské zastupiteľstvo. 
MsZ neschválilo žiadnym uznesením zverenie majetku mesta do správy.  
Ide o to isté porušenie platnej právnej úpravy ako pri Zmluve o zverení majetku MŠ 
Dionýza Štúra.  
 



 
Dodatok č. 2 k Zmluve zo dňa 18.12.2002 bol podpísaný dňa 01.07.2011. Predmetom 
zverenia bola budova bývalého ŠKD pri ZŠ J.A.Komenského.  
Kontrolné zistenie:  

1. Prišlo k porušeniu čl. VI. zmluvy – preberajúci nedal návrh na zápis výkonu správy 
k nehnuteľnému majetku na príslušnú správu katastra.  

2. Predmetom zverenia nie je pozemok na ktorom je budova postavená a  ktorý je vo 
vlastníctve Mesta Sereď.  

 
 

6. Zverenie majetku ZUŠ J. F. Kvetoňa 
Zmluva o zverení majetku do správy bola podpísaná 18.12.2002 v súlade s uznesením č. 
39/2002. 
Kontrolné zistenie: 

1. Konštatujem porušenie č. VI. Zmluvy. Preberajúci – ZŠ J. F. Kvetoňa nedal návrh na 
zápis výkonu správy k nehnuteľnému majetku na právu katastra v Galante.   

 
 
 
V Seredi dňa 06.12.2011 
        Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 

 
Zápisnica 

zo záverečného prejednávania Správy o výsledkoch kontroly 
 
  

V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011, 
schváleného mestským zastupiteľstvom bola hlavnou kontrolórkou  

 
 

Výkon kontroly bol zameraný na:  
- overiť správnosť a úplnosť Zmlúv o zverení majetku mesta do správy ZŠ a školským 
zariadeniam /ďalej už len Zmluvy/ 
- overiť dodržiavanie náležitostí Zmlúv  
 
Na prerokovaní správy o výsledkoch kontroly sa zúčastnili:  
 

Ing. Tibor Krajčovič  
Prednosta MsÚ Sereď                                                  ___________________________ 
 
Mgr. Zuzana Horváthová,  
hlavná kontrolórka mesta                                               __________________________ 
 
 
 Zástupcovia kontrolovaného subjektu boli v potrebnom rozsahu oboznámení so 
Správou o výsledku kontroly dňa 06.12.2011 K správe o výsledku kontroly,  kontrolovaný 
subjekt nepodal vyjadrenia v termíne, ktorý mu bol určený, preto sa rozsah a obsah kontroly 
nemení.   
 

Záver: 

Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly sa ukladá prednostovi 
MsÚ  v Seredi: 

a/ prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na 
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej kontrolórke mesta. 

        T: 31.03.2012 

b/ predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich 
príčin hlavnej kontrolórke mesta 

         T: 30.06.2012  

 

V Seredi dňa 07.12.2011 

 
 
 


