
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 
 

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2013 schváleného MsZ 

vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

 

následnú finančnú kontrolu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach mestskej 

samosprávy na mestskom úrade. 
 

 

Kontrolované obdobie: rok 2012 

Kontrolný orgán:  Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 

Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Sereď 

Výkon kontroly: 05.04.2013 – 03.06.2013 

Zameranie kontroly:  

Dodržiavanie a uplatňovanie príslušných ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

v platnom znení a súvisiacich právnych predpisov v procese inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky.  

 

Predmetom kontroly boli: 

-  výsledky inventarizácie pohľadávok mesta, /daňové nedoplatky, pohľadávky vzniknuté 

pri nakladaní s majetkom mesta, pohľadávky za komunálny odpad rok 2002-2006/,   

- dokumentácia súvisiaca s evidenciou, výkonom a uplatňovaním práv mesta v oblasti 

riešenia vymáhania pohľadávok.  

Poznámka pre MsZ:  
Kontrola pohľadávok právnických osôb, fyzických osôb za komunálny odpad za roky 2007-

2012 bude zaradená do plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 a bude MsZ predložená 

na jeho zasadnutí dňa 10.09.2013. 

 

Cieľom kontroly bolo zistiť stav vedenia operatívno-technickej evidencie pohľadávok a jej 

nadväznosť na analytickú a syntetickú evidenciu vedenia účtovníctva, dokumentácie 

preukazujúcej uznanie pohľadávok voči mestu dlžníkom, zákonnosť a včasnosť postupov pri 

vymáhaní pohľadávok zodpovednými pracovníkmi, , uplatňovanie penále a úrokov 

z omeškania platieb, ako aj efektívnosť uplatňovaných právnych a iných postupov pri 

zabezpečovaní vymáhania pohľadávok mesta.  

Použité právne normy:  

Zákon č. 431/2002 o Účtovníctve 

Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite 

Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 

orgánov v znení neskorších zmien a doplnkov 

Zákon č. 563/2009 Z.z. daňový poriadok 

Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady.  

VZN č. 1/2006/ Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta 

Zákon č. 448/2008 Z.z. o poskytovaní sociálnych služieb 

Zákon č. 40/1964 Zb. – občiansky zákonník 



 

Výsledky následnej finančnej kontroly 
 

Vydanie príkazu 

V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. ako aj v súlade s § 5 ods.6 VZN č. 1/2006 o hospodárení 

a nakladaní s majetkom Mesta Sereď,  bol vydaný primátorom mesta dňa 08.10.2012 príkaz č 

4 na vykonanie riadnej inventarizácie /overenie účtovnou jednotkou, či stav majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti/ v termíne od 

15.10.2012 do  31.12.2012. 

Príkaz na vykonanie inventarizácie obsahuje aj zloženie Ústrednej inventarizačnej komisii 

/ÚIK/, ako i zloženie čiastkových inventarizačných komisií /ČIK/, ktorých bolo celkom 19.  

Na základe vykonanej kontroly pohľadávok bolo zistené: 

 

1. Pohľadávky do lehoty splatnosti –  odberateľské faktúry /3 ks/ 
Stav pohľadávok k 31.12.2012 -  56 841,77 

Vykonanou kontrolou pohľadávok bolo zistené, že všetky boli uhradené v mesiaci január 

2013.  

 

2. Pohľadávky po lehote splatnosti za odber elektrickej energie  - oddelenie 

rozvoja mesta, referát investičnej výstavby a komunálnych služieb. 

 

Stav pohľadávok k 31.12.2012 – 753,39 €. V čase vykonania kontroly sú pohľadávky 

evidované k 31.12.2012  neuhradené vo výške 72 €. 
Vykonanou kontrolou pohľadávok bolo zistené, že ku dňu ukončenia kontroly nie sú uhradené ani 

zabezpečené pohľadávky po lehote splatnosti:  

One Trade s.r.o  vo výške 603,07 € - zaplatené január 2013 

Kontrolné zistenie:  

- Spoločnosť One Trade s.r.o je vlastníkom nehnuteľnosti v bývalom areáli Kasární Váh 

od 25.05.2012, týmto dňom zanikla platnosť nájomnej zmluvy, súčasťou ktorej bolo, že 

okrem nájmu sa nájomca zaväzuje uhrádzať náklady spojené  s nájmom - elektrická 

energia na základe faktúry vystavenej prenajímateľom /mestom Sereď/.  

- Od 25.05.2012 nemá kontrolovaný subjekt uzatvorenú žiadnu zmluvu na odber el. 

energie. Úhrada faktúry vystavenej kontrolovaným subjektom nevychádza zo žiadnej 

zmluvy ani dohody uzatvorenej medzi odberateľom elektrickej energie a Mestom 

Sereď.  

OVM Dynamo Energia vo výške 72 € /za rok 2011/ 
Kontrolné zistenie:  

- V čase vykonania kontroly  nie je pohľadávka zabezpečená.  

- Kontrolovaný subjekt vyzval dlžníka na úhradu faktúr prvý krát v čase výkonu kontroly 

10.04.2013.  V zmysle platného VZN v čase vzniku pohľadávky prišlo k porušeniu § 20 

ods. 3 VZN č. 1/2006. 

 

3. Pohľadávky po lehote splatnosti za nájom pozemkov -  finančné oddelenie, 

referát správy majetku mesta : 

 

Stav pohľadávok k 31.12.2012 – 1 141, 53 €. V čase vykonania kontroly sú pohľadávky 

evidované k 31.12.2012  neuhradené vo výške 138,75 €. 

Vykonanou kontrolou pohľadávok bolo zistené, že ku dňu ukončenia kontroly nie sú uhradené 

ani zabezpečené pohľadávky po lehote splatnosti:  



Zuzana Bučeková – 28,01 €, čiastka predstavuje pohľadávku za rok 2010, 2011, 2012. 

Podľa nájomnej zmluvy je nájomné splatné vždy do 15.januára príslušného kalendárneho 

roka, priamou úhradou na účet mesta. Výzva na uhradenie pohľadávky vo výške 29,88 bola 

nájomcovi zaslaná v čase výkonu kontroly dňa 19.04.2013. Ku dňu začatia kontroly neboli 

vykonané úkony k zabezpečeniu pohľadávky. 

Marián Tkáč – 21,11 €  
Pohľadávka nebola uhradená ku dňu ukončenia kontroly. Kontrolovaný subjekt nevyzval 

písomne dlžníka na úhradu pohľadávky, ani nevykonal úkony k jej zabezpečeniu. Uvedená 

výška pohľadávky predstavuje nájomné za 1 rok, ktoré podľa nájomnej zmluvy malo byť 

uhradené do 15.januára príslušného kalendárneho roku.   

Igor Tkáč – 63,02 € 
Pohľadávka nebola uhradená ku dňu ukončenia kontroly. Kontrolovaný subjekt nevyzval 

písomne dlžníka na úhradu pohľadávky, ani nevykonal úkony k jej zabezpečeniu. Uvedená 

výška pohľadávky predstavuje nájomné za 3 roky.  Podľa nájomnej zmluvy má byť nájomné 

uhradené do 15. januára príslušného kalendárneho roku. 

Spoltlight – 26,61€  čiastka predstavuje pohľadávku za rok 2012. Podľa nájomnej zmluvy 

je nájomné splatné vždy do 31. marca príslušného kalendárneho roka, priamou úhradou na 

účet mesta. Kontrolovaný subjekt vyzval dlžníka k úhrade vyššie uvedenej pohľadávky dňa 

04.02.2013.  

Kontrolné zistenie k  pohľadávkam za nájom pozemkov:  

- Nesprávne uvedená výška pohľadávky v inventúre pohľadávok k 31.12.2012 
v prípade Zuzany Bučekovej.  

- V zmysle platného VZN v čase vzniku pohľadávok prišlo k porušeniu § 20 ods. 3 VZN č. 

1/2006. 

- Porušenie nájomných zmlúv v časti „Cena a spôsob platby nájomného“ 

 

 

4. Pohľadávky po lehote splatnosti z nájmov pozemkov za parkovanie - 
finančné oddelenie, referát správy majetku mesta : 

 

Stav pohľadávok k 31.12.2012 – 367,71 €. Ku dňu začatiu kontroly boli uhradené pohľadávky vo 

výške 302,92 €.  V čase vykonania kontroly sú pohľadávky evidované k 31.12.2012  neuhradené 

vo výške 61,79 € a to: 

ATOS-Š, s.r.o – 8,62 € - pohľadávka za roky 2011,2012.  

Kontrolné zistenie: Pohľadávka nebola zo strany kontrolovaného subjektu vymáhaná a inak 

zabezpečená. Kontrolovaný subjekt vyzýval na úhradu nájomného vo výške 4,23 € za rok 2011 

dňa 20.06.2012. V zmysle dodatku č. 2 k zmluve o nájme č. 4/104NZ-29/006  je nájomné 

splatné do 10 decembra príslušného kalendárneho roka priamou úhradou na účet 

prenajímateľa /mesta Sereď/. 

Ing. Romeo Tanuška, Ing. Andrea Tanušková – 14,55 pohľadávka evidovaná za 

rok 2012.  V zmysle dodatku č. 2 k zmluve o nájme č. 4/12/NZ-9/2011  je nájomné splatné do 

10 decembra príslušného kalendárneho roka priamou úhradou na účet prenajímateľa /mesta 

Sereď/.,  

MUDr. František Janíček – 18,24 € 
Pohľadávka z nájomnej zmluvy za rok 2011 – neuhradené parkovacie miesta.  

Kontrolovaný subjekt vyzval nájomcu k úhrade pohľadávky dňa 12.06.2012, od toho času 

nevyzýval na úhradu pohľadávky ani nezabezpečil vymoženie pohľadávky.  

Mgr. Viliam Slabý – 12,00 € 



Pohľadávka za rok 2012 nebola uhradená ku dňu začatia kontroly. Kontrolovaný subjekt 

nevyzval na úhradu pohľadávky ani nezabezpečil pohľadávku.  

Celostav spol. s.ro – 8,38 pohľadávka za rok 2009.  
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov konštatujem, spoločnosť nezaplatila 

nájomné vo výške 60,55 € za rok 2010, táto čiastka 60,55 € bola súčasťou vykázanej 

pohľadávky ku koncu roku 2010 na základe vykonanej inventarizácie. 
Dňa 21.07.2011 vyzval kontrolovaný subjekt nájomcu na úhradu dlžného nájomného.  
Dňa 15.12.2011 prišlo k podpísaniu Dohody o ukončení Zmluvy o nájme ku dňu 01.01.2010.  

Kontrolné zistenie:  

Kontrolovaný subjekt prestal evidovať pohľadávku za rok 2010 vo výške 60,55 € . 

K 31.12.2012 uvádza stav pohľadávky vo výške 8,38 €.  

Na základe uvedeného konštatujem porušenie  
- § 20 ods. 3  VZN č. 1/2006, ktorý hovorí: Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a 

hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami  sú povinné viesť evidenciu pohľadávok 

v písomnej forme. 

Kontrolovaný subjekt nakladal s pohľadávkou v rozpore s § 20 „Správa a hospodárenie s 

pohľadávkami a inými majetkovými právami mesta“ VZN 1/2006. Príslušné VZN presne 

ustanovuje postup, kedy možno trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky. Pohľadávka za rok 2010 

nemohla zaniknúť dohodou o ukončení nájomnej zmluvy, ktorá bola podpísaná 15.12.2011.  

 

5. Pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2012 za prenájom nebytových 

priestorov  –  finančné oddelenie, referát správy majetku mesta : 

 

Stav pohľadávok k 31.12.2012 – 35 903,34 €. Ku dňu začatiu kontroly boli uhradené 

pohľadávky v mesiacoch január – marec 2012 vo výške 2 431,61 €.  V čase vykonania 

kontroly sú neuhradené pohľadávky k 31.12.2012  evidované vo výške 33 471,63 € a to: 

Angelmayer -  2 143,80 € 
Pohľadávka na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.07.2000. Rozsudkom 

okresného súdu Galanta bol zaviazaný nájomca uhradiť pohľadávku mestu Sereď. Na základe 

právoplatného a vykonateľného rozsudku bol podaný návrh výkon rozhodnutia exekútorskému úradu. 

Dňa 16.05.2013  sa počas výkonu kontroly vedúca právneho referátu informovala o stave uspokojenia 

našej pohľadávky. Exekútorský úrad poskytol písomne informáciu, že sa nenachádza v mieste trvalého 

bydliska, viackrát kontaktovali povinného ako aj sociálnu poisťovňu. Lustrácia bude prebiehať 

i naďalej.  

Chemodroga – Lukáč – 23 235,73 €  
Pohľadávka vznikla z nájomnej zmluvy za prenájom „Drogérie „na námestí. K 31.12.2012 je 

pohľadávka evidovaná za obdobie rokov 2004-2010. V roku 2010 bol ukončený súdny spor 

o vlastníctvo k nehnuteľnosti. Súd priznal vlastníctvo p. Šeborovej. Na základe rozhodnutia súdu je 

zrejmé, že pohľadávku nemožno vymáhať, preto odporúčam kontrolovanému subjektu túto 

pohľadávku odpísať po schválení v MsZ.  

 

Róbert Matula – 2 683,45 
Pohľadávka  s príslušenstvom bola postúpená exekútorskému úradu Trnava JUDr P. Stano..  

Exekútorský úrad  uplatní pohľadávku v dedičskom konaní po nebohom dlžníkovi p. Matulovi. Túto 

informáciu poskytol súdny exekútor vedúcej právneho referátu dňa 09.05.2013.  

Tecom s.r.o Sereď- 3 337,72 €  k 31.12.2012 
Pohľadávka spoločnosti Tecom s.r.o. vznikla na základe nájomnej zmluvy č. 45/NZ-4/2012. 

V mesiaci január 2013 uhradil nájomca sumu 1567, 50 €. V čase začatia kontroly, 

pohľadávka evidovaná pohľadávka voči nájomcovi predstavovala 1605,22 €. Kontrolovaný 



subjekt vyzval počas výkonu kontroly dňa 24.04.2013 Tecom s.r.o. na uhradenie nájomného 

za rok 2012 vo výške 1605,22. Súčasťou tej istej výzvy je aj úhrada nájomného za mesiac 

január – apríl 2013 na základe nájomnej zmluvy č. 4/107/NZ-43/2012 vo výške 2.090,00 €.  

Kontrolné zistenie:  

Na základe kontroly predložených dokladov ku kontrole bolo zistené:  

3 tia – splátka mala byť do 10. 07.2012 

4 – splátka do 10.10.2012.  

Kontrolovaný subjekt nevyzýval na úhradu po uplynutí lehoty splatnosti.  

Spoločnosť Tecom s.r.o. mala voči mestu Sereď k 31.12.2012 záväzok vo výške  3 337.72 €. 

Dňa 18.12.2012 uzatvorilo Mesto Sereď a spoločnosť Tecom s.r.o. nájomnú zmluvu na dobu 

určitú od 01.01.2013 – 30.04.2013. Ku dňu ukončenia kontroly nemá spoločnosť Tecom s.r.o 

uhradenú pohľadávku vo výške 2.090. €.  

Pohľadávku vo výške 1605,22 € za rok 2012 uhradil nájomca počas výkonu kontroly dňa 

14.05.2013. 

Na základe uvedeného konštatujem: 

Porušenie § 13 ods. 4 VZN 1/2006 „Prenechávanie majetku mesta do užívania“ hovorí 

„S právnickou alebo FO je možné uzatvoriť zmluvy vzťah predmetom, ktorého užívanie 

majetku mesta len v prípade a má táto PO alebo FO vysporiadané všetky záväzky voči 

mestu evidované na mestskom úrade a na mestskom bytovom podniku.“ 

Kijacová – 2651.-  € - pohľadávka evidovaná k 31.12.2012. Nájomná zmluva  č. 4/28/NZ-

21/2010 uzatvorená dňa 24.06.2010. 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 

Dňom 8.02.2012 bola dohodou ukončená vyššie uvedená nájomná zmluva, v ktorej je uvedená 

výška dlhu na nájomnom 2 849,26 €. Vykonaná inventarizácia neuvádza správnu výšku 

pohľadávky k 31.12.2012. Výška pohľadávky predstavuje celkom  2 849,26 €.  Dňa 

23.04.2013 počas výkonu kontroly bol podaný návrh na vydanie platobného rozkazu  

o zaplatenie 2 849,26 € s príslušenstvom.  

Kontrolné zistenie:  

- Rozdiel medzi výškou pohľadávky uvedenej v inventarizácii a podkladmi k návrhu 

platobného rozkazu.   

Mánik – MI-MA, súkromná autoškola – 120 €.- 

Váry – Autoškola BB– 249,38 € 
Pohľadávka k 31.12.2012 počas výkonu kontrolu predstavuje 244,69 € 

K 31.12. 2012 boli evidované vyššie uvedené pohľadávky  u oboch nájomcov, na základe 

nájomnej zmluvy, ktorá bola podpísaná s oboma účastníkmi dňa 24.06.2011 na dobu určitú 

10 rokov. Výška nájomného  u oboch nájomcov predstavuje 40 €/mesiac. V zmysle č. IV. ods. 

3 sa uvádza: „ Nájomné je splatné štvrťročne vopred, vždy do 5. Dňa predchádzajúceho 

kalendárneho mesiaca. Váry - Autoškola BB uhradil v mesiaci január 2013 čiastku 124,69 

z dlžnej čiastky 249,38 €.  

Kontrolné zistenie:  

- Porušenie nájomnej zmluvy v čl. IV. ods. 3.  

- Porušenie § 20 ods. 3 VZN č. 1/2006, ktorý hovorí „ Subjekty, ktoré vykonávajú právo 

správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami  sú povinné tieto 

pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.“ Do ukončenia kontroly nevyzval 

kontrolovaný subjekt na úhradu nájomného dlžníkov ani si inak pohľadávku 

nezabezpečil.  

 

ONE TRADE s.r.o. – 634,98 €, pohľadávka k 31.12.2012 z nájomnej zmluvy 

podpísanej 30.05.2011.  

Na základe vykonanej kontroly bolo zistené nasledovné:  



Nájomná zmluva bola ukončená na základe Rozhodnutia Správy katastra v Galante zo dňa 

25.05.2012 o povolení vlastníckeho práva do KN na základe kúpnej zmluvy podpísanej medzi 

One Trade s.r.o. a mestom Sereď dňa 30.04.2012. Z uvedeného vyplýva, že nájomná zmluva 

bola platná do 24.05.2013, vrátane. Kontrolovaný subjekt vyzval dňa 12.06.2012 na úhradu 

nájomného za obdobie od 01.04.2012 až 24.05.2012 vo výške 1 234,98 €. Kontrolovaný 

subjekt podpísal kúpnu zmluvu napriek tomu, že kupujúci mal voči mestu evidované 

pohľadávky na mestskom úrade, čo potvrdzuje samotná pohľadávka evidovaná ešte aj ku 

koncu roka 2012. 

Počas výkonu kontroly na základe telefonickej výzvy, uhradila spoločnosť ONE TRADE 

pohľadávku za rok 2012 dňa 13.05.2013 priamo do pokladne mestského úradu.   

Kontrolné zistenie:  

- Porušenie nájomnej zmluvy čl. IV ods. 2, ktorý hovorí: „Nájomné je splatné mesačne 

vopred vždy do 10 dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.   

- Porušenie § 6 ods. 9 VZN č. 1/2006, ktorý hovorí: „S právnickou alebo fyzickou 

osobou je možné uzatvoriť zmluvný vzťah, predmetom, ktorého je prevod majetku 

mesta len v prípade ak má táto PO alebo FO vysporiadané všetky záväzky voči mestu 

evidované na mestskom úrade alebo mestskom bytovom podniku.   

Zuzana Latková – 63,70  € - pohľadávka za rok 2012. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt vyzval nájomcu na úhradu pohľadávky dňa 24.04.2013 počas výkonu 

kontroly. V zmysle nájomnej zmluvy je nájomné splatné vždy do  30.06. príslušného 

kalendárneho roku. Kontrolovaný subjekt uplatnil svoje právo z pohľadávky 10 mesiacov od 

lehoty splatnosti nájomného. 

Kontrolné zistenie:  

- Porušenie čl. II. ods. 2 Nájomnej zmluvy č. NZ 4/118/NZ-102/2009.  

- Porušenie § 20 ods. 3 VZN č. 1/2006, ktorý hovorí „ Subjekty, ktoré vykonávajú právo 

správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami  sú povinné tieto 

pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.“ 

 

 

6. Pohľadávky evidované na Mestskej polícii k 31.12.2012 za prenájom 

PCOO.  
pohľadávky k 31.12.2012 za prenájom PCOO celkom vo výške 8 116,82 €, z toho:  

Do lehoty splatnosti: 6 019,13 € 

Po lehote splatnosti: 2 097,69 € 

Vykonanou kontrolou bolo zistené.  

Pohľadávky do lehoty splatnosti, boli ku dňu začatia kontroly uhradené. Ku dňu kontroly 

eviduje mesto k 31.12.2012 pohľadávky za prenájom PCOO celkom vo výške 2097,69 a to: 

PLASTOPLAN, s.r.o. – 721,14 €.  
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené: 

Dňa 12.10.2001 bola medzi uvedenou spoločnosťou v tom čase názov firmy IMARCO sk, s.r.o  

a mestom Sereď uzatvorená zmluva o prenájme vysielacieho zariadenia č. 18/2001. 

Dodatkom č. 4 k zmluve sa menil názov spoločnosti z IMARCO na Plastoplan SK, s.r.o. 

Spoločnosť dala ku dňu 30.09.2010 výpoveď z vyššie uvedenej zmluvy. Na základe toho bola 

za obdobie od 01.07.2010 – do 30.09.2010 t.j. 3. štvrťrok  vystavená v zmysle zmluvy faktúra 

č. 127/2010/MP vo výške 721,14 €. Faktúru si spoločnosť prevzala dňa 04.10.2010.  

Dňa 03.12.2010 bola  spoločnosti zaslaná prvá upomienka a výzva k úhrade.  

Druhýkrát bola spoločnosť vyzvaná na úhradu pohľadávky dňa 25.01.2011.  

Tretia upomienka – pokus o pokonávku bola spoločnosti oznamovaná listom dňa 18.07.2011. 

Spoločnosť na tretiu výzvu reagovala odmietnutím uhradenia pohľadávky vo výške 721,14 € 



listom zo dňa 25.07.2011. V liste sa uvádza, že polícia nezabránila dňa 24.09.2010 v skorých 

ranných hodinách zločinu krádeže v areáli spoločnosti Plastoplan SK, čím im vznikla 

preukázateľná škoda vo výške 10 500,72 €. Aby ustúpili od vymáhania škody súdnou cestou 

požadujú stornovať faktúru. č. 127/2010/MP. Dňa 02.08.2011 na základe listu zo dňa 

25.07.2011 primátor mesta rozhodol o stornovaní faktúry č. 127/2010/MP, ktoré bolo v ten 

istý deň oznámené spoločnosti Plastoplan SK.  

Storno faktúry nebolo vykonané , pretože bolo nevykonateľné v zmysle platných právnych 

predpisov a finančná čiastka  721,14 € je ako pohľadávka evidovaná aj k 31.12.2012. Táto 

finančná čiastka bola už ako pohľadávka evidovaná k 31.12.2010. § 20 VZN č. 1/2006 

upravuje nakladanie s pohľadávkami a inými majetkovými právami. Stornovanie faktúry je 

v rozpore s príslušným ustanovením VZN. 

Anpro Co.s.r.o. Galanta – 717.75 €  za 4 štvrťrok 2010 a 1-2 štvrťrok 2011.  

Dňa 25.01.2012 mesto Sereď zaslalo návrh na vykonanie exekúcie, exekútorskému úradu 

v Seredi, na základe právoplatného a vykonateľného platobného rozkazu /06.12.2011/ 

vydaného Okresným súdom Galanta. Dňa 22.03.2012 bol vydaný exekučný príkaz /Exekúcia 

prikázaním pohľadávky z účtu v banke/ 

Petra Kijacová, Gáň – 658,80 € - za 1.-3. Štvrťrok 2011.  
Dňa 09.01.2012 – Právny referát mestského úradu vyzval dlžníka na úhradu pohľadávky. 

Následne bol podaný na okresný súd návrh na vydanie platobného rozkazu, na zaplatenie 

pohľadávky. Platobný rozkaz nadobudol platnosť a vykonateľnosť dňa 03.04.2012. Dňa 

27.09.2012 mesto Sereď zaslalo návrh na vykonanie exekúcie, exekútorskému úradu v Seredi. 

Dňa 13.03.2013 bol vydaný exekučný príkaz /Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu 

v banke/. Na základe uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu zabezpečovať 

vymáhanie pohľadávok, bezprostredne po nadobudnutí právoplatnosti a vykonateľnosti 

listiny, ktorá je exekučným titulom pre výkon rozhodnutia. Nie je dôvod čakať 5 mesiacov.  

 

 

7. Pohľadávky za separovaný zber – oddelenie rozvoja mesta, referát životného 

prostredia 

 
Stav pohľadávok k 31.12.2012, všetky po lehote splatnosti – 9 660,92 €. Ku dňu začatia 

kontroly boli zaevidované úhrady pohľadávok k 31.12.2012 celkom v hodnote 1127,56 €. , 

celková výška pohľadávok predstavuje 8533,36 a to: .   

Július Forró, - 4572,22 – pohľadávka za roky 2007-2009. Na základe vydaného 

rozsudku okresného súdu Komárno, ktorý bol potvrdený odvolacím súdom bola odporcovi 

uložená povinnosť zaplatiť pohľadávku Mestu Sereď vo výške 4447,67 € vrátane 

príslušenstva k pohľadávke.  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Kontrolovaný subjekt neuplatnil právo 

z pohľadávky za rok 2009 vo výške 124,55 €, ktorá je súčasťou predloženej inventarizácie 

k 31.12.2012. Z dôvodu neuplatnenia práva z pohľadávky a nevymáhania pohľadávky je 

pohľadávka v čase vykonania kontroly premlčaná.  

Kontrolné zistenie:  

- Porušenie § 20 ods. 3 VZN č. 1/2006, ktorý hovorí „ Subjekty, ktoré vykonávajú právo 

správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami  sú povinné tieto 

pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.“ 

Sita Slovensko a.s. – 3961,14 € z toho v čase vykonania inventarizácie boli pohľadávky 

vo výške 1552,74 € v lehote splatnosti. Ku dňu začatia kontroly neboli faktúry uhradené  ku 

dňu splatnosti, výška pohľadávok po lehote splatnosti predstavuje 3961,14 €.  



Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Kontrolovaný subjekt dňa 22.01.2013 oznámil 

dlžníkovi, písomne, že eviduje voči nemu pohľadávku vo výške 2 408,40 € /Fa. č. 97/2012, 

124/2012, 131/2012/ a požiadal ho následnú úhradu faktúr. Kontrolovaný subjekt neuplatnil 

právo z pohľadávok evidovaných za rok 2012 tak, aby k ich vyrovnaniu došlo najneskôr 

v posledný deň lehoty, ani nevymáhal pohľadávky prostredníctvom príslušných orgánov.  

Kontrolovaný subjekt po prvýkrát zaslal upomienku na uhradenie faktúr spoločnosti Sita 

Slovensko a.s. dňa 15.05.2013 v čase výkonu kontroly. Na základe vykonanej kontroly bolo 

ďalej zistené, že spoločnosť Sita Slovensko a.s. má záväzky voči Mestu Sereď za separovaný 

odpad aj v roku 2013. Ku dňu ukončenia kontroly evidovaná pohľadávka za rok 2013 

predstavuje 2 281,66 €. 

Kontrolné zistenie:  

- Porušenie § 20 ods. 3 VZN č. 1/2006, ktorý hovorí „ Subjekty, ktoré vykonávajú právo 

správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami  sú povinné tieto 

pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.“ 

 

 

8. Pohľadávky vzniknuté v súvislosti s poskytovaním opatrovateľskej 

služby občanom, ktorí nemajú príjem v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. § 

73 ods. 1-5 na zaplatenie úhrady za opatrovateľskú službu – oddelenie 

organizačné – referát pre sociálnu oblasť. 

 

Stav pohľadávok k 31.12.2012, všetky po lehote splatnosti – 17 483,90 €.  

Pohľadávky vznikli na základe zmlúv o poskytovaní  sociálnej služby v pracovné dni a to:  

Hedviga Benová – 1933,64 € – rozsah opatrovateľskej služby  /OS/ 3 hodiny denne od 

02.12.2010. Vykonanou kontrolou zistené, že kontrolovaný subjekt si neuplatnil právo 

k pohľadávke. Odporúčam kontrolovanému subjektu zabezpečiť pohľadávku v zmysle § 16 

Zásad hospodárenia, ktoré nadobudli účinnosť 01.05.2013.   

Kontrolné zistenie:  

- Kontrolovaný subjekt si neuplatnil právo k pohľadávke. 

Marešová Andrea – 2028,76 € - rozsah opatrovateľskej služby 5 hodín denne od 

01.01.2010 bez úhrady.  

Na základe vykonanej kontroly  konštatujem:  

- Dňa 16.05.2012 bol podpísaný dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 20.01.2010, ktorý 

nadobudol účinnosť k 01.01.2012.   

- Dodatkom č. 2 sa menila zmluvná strana na strane prijímateľa OS a čl. VI pôvodnej 

zmluvy. Účastníkom sa stala plnoletá dcéra účastníčky z pôvodnej zmluvy Veronika 

Marešová.  Nová účastníčka zmluvy v čase jej podpisovania preukázala príjem, ktorý 

bol vyšší ako 1,3 násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu preto jej 

bola vyrubená čiastočná úhrada /maximálna možná z príjmu ustanoveného 

zákonom o životnom minime/ za OS vo výške 40,82 €/mesiac, ktorú uhradila za 

mesiac január, február 2012, kedy jej bola poskytovaná OS 27 dní. Plná úhrada by 

predstavovala čiastku 100 €/mesiac za 20 pracovných dní. Za obdobie platnosti 

Dodatku č. 2 vznikla mestu Sereď pohľadávka vo výške 53,36 € /rozdiel medzi plnou 

úhradou za opatrovateľskú službu a čiastočnou úhradou, ktorá jej bola stanovená  

v dodatku č. 2 zmluvy o poskytovaní OS mestom Sereď/. 

- Dňa 21.05.2012 bolo Veronike Marešovej oznámené, že Mesto Sereď eviduje voči nej 

pohľadávku k 31.12.2011 vo výške 1 975,40 €. Zároveň jej oznámilo, že má možnosť ju 

uhradiť na účet mesta Sereď, a v prípade, že ju neuhradí, bude uplatňovaná pri 

dedičskom konaní.  Zákon č. 448/2008 Z.z. o poskytovaní sociálnych služieb §73 ods. 



13 hovorí: „Ak podľa odsekov 1 až 5 nevznikne prijímateľovi sociálnej služby 

povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne 

ani rodičom alebo deťom a prijímateľ sociálnej služby zomrie, nezaplatená úhrada za 

sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa 

uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.  

- Listom zo dňa 12.07.2012 bolo zo strany mesta Sereď v rámci akceptácie výpovede 

zmluvy oznámené, že prípadné záväzky zo zmluvy o poskytovaní OS Vám budú 

zúčtované a ste povinná ich uhradiť do 15.07.2012. Na základe uvedeného 

konštatujem: Kontrovaný subjekt do ukončenia kontroly nezúčtoval záväzky zo zmluvy 

takže ani neboli do 15.07.2012 uhradené.  

Prijímateľ opatrovateľskej služby nie je vlastníkom nehnuteľností. Kontrolovaný subjekt, je 

povinný uplatňovať právo k pohľadávke. 

Kontrolné zistenie: 

- Kontrolovaný subjekt si neuplatnil právo k pohľadávke. Zákon č. 448/2008 síce 

hovorí, že nezaplatená platba sa stáva pohľadávkou, ktorá sa uplatňuje najneskôr 

v konaní o dedičstve, to však neznamená, že kontrolovaný subjekt nie je povinný 

uplatňovať právo k pohľadávke a zabezpečiť jej vymáhanie v zmysle platného VZN 

mesta. 

Odporúčam kontrolovanému subjektu v pravidelných intervaloch preskúmavať finančné 

a majetkové pomery dlžníka.  

Zuzana Drábiková – 189,24 € - rozsah opatrovateľskej služby bez úhrady 4 hodiny/deň. 

Opatrovateľská služba /OS/ ukončená k 31.03.2010. Na základe vykonanej kontroly 

konštatujem:  

Kontrolovaný subjekt od ukončenia opatrovateľskej služby nezisťoval majetkové ani finančné 

pomery poberateľa OS.  

Odporúčam kontrolovanému subjektu v pravidelných intervaloch preskúmavať finančné 

a majetkové pomery dlžníka a postupovať v  zmysle § 16 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Sereď, ktoré nadobudli účinnosť od 01.05.2013. 

Jozef Merva– 1540,62 €  - rozsah OS 2 hodiny denne od 01.05.2009 – do 31.01.2013. 

Uvedená pohľadávka je za roky 2009 – 2012.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené:  

- Uznesením č. 44/2012 zo dňa 14.02.2012 schválilo MsZ prevod vlastníctva 

nehnuteľnosti bytu č. 2 v bytovom dome súpisné číslo 1004 na ul. Kasárenská, 

orientačné č. 53 k.ú. Sereď postavenom na parcele registra „C“ č. 2395, 

spoluvlastnícky podiel 3 666/10000-in na spoločných častiach, spoločných 

zariadeniach domu a príslušenstve.  

- Dňa 19.07.2012 bola podpísaná kúpna zmluva v zmysle uznesenia č. 44/2012.  

- Ku dňu podpísania Kúpnej zmluvy bola na MsÚ evidovaná pohľadávka vo výške 

1340,62 €.  

- Príslušné oddelenie MsÚ /oddelenie ŠRKaŠ//  zabezpečujúce kúpnu zmluvu si v zmysle 

VZN 1/2006 požiadalo právny referát MsÚ o vyjadrenie vo veci evidencie pohľadávok. 

Vyjadrenie právneho referátu zo dňa 19.07.2012 bolo, že v evidencii pohľadávok 

neevidujeme pohľadávku voči menovanému. Na základe toho si kontrolovaný subjekt 

nezabezpečil pohľadávku zriadením záložného práva k nehnuteľnosti. 

- Právne účinky vkladu nastali dňa 22.08.2012. 

- Kupujúci a zároveň dlžník Jozef Merva nehnuteľnosť predal a v čase výkonu kontroly 

nedisponuje žiadnym nehnuteľným majetkom.  

- Ku dňu ukončenia zmluvy o poskytovaní Opatrovateľskej služby MsÚ eviduje 

pohľadávku vo výške 1 584, 62 €. V akceptácii výpovede zmluvy uložil MsÚ povinnosť 

dlžníkovi uhradiť pohľadávku  najneskôr do 28.02.2013, prípade po dohode s mestom 



splátkovým kalendárom. Na základe vykonanej kontroly konštatujem, že ku dňu 

ukončenia kontroly pohľadávka nebola uhradená a rovnako nebol s dlžníkom 

dohodnutý splátkový kalendár.  
Kontrolné zistenie:  

- Porušenie § 6 ods. 9 VZN č. 1/2006, ktorý hovorí: „S právnickou alebo fyzickou 

osobou je možné uzatvoriť zmluvný vzťah, predmetom, ktorého je prevod majetku 

mesta len v prípade ak má táto PO alebo FO vysporiadané všetky záväzky voči mestu 

evidované na mestskom úrade alebo mestskom bytovom podniku.   

- Porušenie § 20 ods. 3 VZN č. 1/2006, ktorý hovorí „ Subjekty, ktoré vykonávajú právo 

správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami  sú povinné tieto 

pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.“  

- Kontrolovaný subjekt si neuplatnil právo k pohľadávke. Zákon č. 448/2008 síce 

hovorí, že nezaplatená platba sa stáva pohľadávkou, ktorá sa uplatňuje najneskôr 

v konaní o dedičstve, to však neznamená, že kontrolovaný subjekt nie je povinný 

uplatňovať právo k pohľadávke a zabezpečiť jej vymáhanie v zmysle platného VZN 

mesta. 

 

Anna Mervová – 4777,74 € rozsah poskytovanej OS 6 hod./deň – pohľadávka evidovaná 

od 01.05.2009 do 31.12.2012. Od 02.05.2013 bol rozsah OS zvýšený na 7,5 hod. denne počas 

pracovných dní.  

V zmysle zák. č. 448/2008 je poskytovateľ povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní 

sociálnej služby ktorou je v zmysle: 

§ 74 ods. 2 písm. d) – opatrovateľská služba.  

§74 ods. 6 - Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o 

poskytovaní sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.  

Na základe uvedených skutočností, opatrovateľská služba trvá bez úhrady.  

Tomáš Mišura – 1503,96 – pohľadávka za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2011 – 

opatrovateľská služba bez úhrady. Od 01.01.2012 platí prijímateľ OS plnú úhradu. Zmluva 

a jej dodatky sú uzatvorené so zákonným zástupcom maloletého Ing. Katarínou Mišurovou – 

matkou.  

Kontrolné zistenie:  

Kontrolovaný subjekt si ku dňu ukončenia kontroly nezabezpečil pohľadávku.  

Odporúčam kontrolovanému subjektu uplatniť právo z pohľadávky v zmysle § 16 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, ktoré nadobudli účinnosť 01.05.2013.   

Mária Mondeková – 751,53 – čiastočná úhrada za poskytnutie OS v  rozsahu 4 hodiny 

od 01.012010.  

Kontrolné zistenie:  

Kontrolovaný subjekt si ku dňu ukončenia kontroly nezabezpečil pohľadávku.  

Odporúčam kontrolovanému subjektu zabezpečiť pohľadávku v zmysle § 16 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, ktoré nadobudli účinnosť 01.05.2013.   

Adela Sabová – 3 785,74 – poskytovanie OS bez úhrady v rozsahu 7,5 hod/deň od 

01.02.2011.  

Kontrolné zistenie:  

Kontrolovaný subjekt si ku dňu ukončenia kontroly nezabezpečil pohľadávku.  

Odporúčam kontrolovanému subjektu zabezpečiť pohľadávku v zmysle § 16 Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, ktoré nadobudli účinnosť 01.05.2013.   

Magdaléna Šuláková – 972,27 € - čiastočná úhrada za poskytovanie OS v rozsahu 3 

hod/deň od 01.05.2009. Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt si v čase 

vykonania kontroly pohľadávku vzhľadom na majetkové a finančné pomery dlžníka nevie 



zabezpečiť. V tomto prípade, si mesto Sereď uplatní pohľadávku najneskôr pri dedičskom 

konaní, pokiaľ sa finančné a majetkové pomery dlžníka nezmenia.  

Odporúčam kontrolovanému subjektu v pravidelne preskúmavať finančné a majetkové pomery 

dlžníka.  

 

9. Pohľadávky z predaja bytov - oddelenie ŠRKaŠ referát rodiny 

Anna Krivošíková, Šoporňa – 569,81 €-  Pohľadávka z dohody o splátkach peňažného 

dlhu k 31.12.2012 z toho v lehote splatnosti 49,40 €. V čase výkonu kontroly je celá 

pohľadávka po lehote splatnosti. Podľa dohodnutého splátkového kalendára mala byť 

posledná splátka uhradená v marci roku 2013. Kontrolovaný subjekt si pohľadávku v roku 

2004 zabezpečil uznaním dlhu dlžníčkou v plnom rozsahu a dohodou o jeho splatení 

v mesačných splátkach. Ku dňu ukončenia kontroly je neuhradená vyššie uvedená čiastka. 
V zmysle § 110 ods. 1 občianskeho zákonníka  „Ak právo dlžník písomne uznal čo do dôvodu i výšky, 

premlčuje sa za desať rokov odo dňa, keď k uznaniu došlo; ak bola však v uznaní uvedená lehota na 

plnenie, plynie premlčacia doba od uplynutia tejto lehoty.  

Pohľadávka nie je v čase ukončenia kontroly premlčaná, preto odporúčam kontrolovanému subjektu 

pohľadávku vymáhať prostredníctvom príslušných orgánov.  

 

10.  Pohľadávky z predaja majetku – 16 506 € v termíne splatnosti-  finančné 

oddelenie, referát správy majetku mesta: Vykonanou kontrolou bolo zistené, že faktúry 

boli uhradené v stanovenom termíne a ku dňu ukončenia kontroly neeviduje mesto 

pohľadávku z predaja majetku mesta k 31.12.2012. 

 

11.  Pohľadávky – miestny poplatok za komunálne odpady a stavebné 

drobné stavebné odpady / podnikanie, záhrady, bývanie za roky 2002 – 

2006/.  

Miestny poplatok za KO – podnikanie. Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Inventarizačný zápis k 31.12.2012 informuje o pohľadávke za uvedené obdobie vo výške 

/338 659.- Sk/ 11 240.54 €.  

Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil celkom desať spisov podnikateľov a to:  

Tolema s.r.o –  pohľadávka celkom vo výške /86 057 Sk / 2856, 57 €.  

Kontrolné zistenie: Kontrolovaný subjekt si pohľadávku ku dňu ukončenia kontroly riadne 

neuplatnil a nevymáhal. 

Tetris s.r.o. – pohľadávka vo výške /4 811.- Sk/ 159,7 €. Pohľadávka bola postúpená na 

vymoženie exekútorskému úradu. Kontrolovaný subjekt nemá ku dňu ukončenia kontroly 

žiadne informácie. 

Odporúčam kontrolovanému subjektu, zistiť nové skutočnosti v rámci zabezpečovacej 

a vyhľadávacej činnosti správcu dane. 

Tatrabent s.r.o pohľadávka vo výške/ 6 582.- Sk/ 218,48 €. Pohľadávka bola 

exekútorskému úradu postúpená na vymáhanie v roku 2008. V roku 2011 súdny exekútor 

oznámil Mestu Sereď, že exekúcia je zastavená z dôvodu vyhlásenia konkurzu na majetok 

dlžníka OS Prešov dňa 20.11.2009. Kontrolovaný subjekt si pohľadávku do konkurzu 

neprihlásil. 

Seredský mäsový priemysel a.s., - pohľadávka /3623.-Sk/ 120,26 €.  



Kontrolné zistenie: Kontrolovaný subjekt si pohľadávku v roku 2006 neuplatnil ani 

nevymáhal.   

Refan Slovakia s.r.o. – pohľadávka /8 100.- Sk/ 268,87 €.  

Kontrolné zistenie: Kontrolovaný subjekt si pohľadávku ku dňu ukončenia kontroly neuplatnil 

ani nevymáhal.   

Nardia s.r.o. – pohľadávka / 1 192.- Sk/ 39,57 €. 

Kontrolné zistenie: Kontrolovaný subjekt si pohľadávku ku dňu ukončenia kontroly neuplatnil 

ani nevymáhal.   

Novobex spol. s.r.o – pohľadávka /48 482.- Sk/ 1609,30 €.  

Kontrolné zistenie: Kontrolovaný subjekt si pohľadávku ku dňu ukončenia kontroly neuplatnil 

ani nevymáhal.   

Lorinc a spol. s.r.o – pohľadávka / 6 864.- Sk/ 227,84 € 

Kontrolné zistenie: Kontrolovaný subjekt si pohľadávku ku dňu ukončenia kontroly neuplatnil 

ani nevymáhal.   

Boruša s.r.o. – pohľadávka /5 010.- Sk/ 166,30 €. 

Kontrolné zistenie: Kontrolovaný subjekt si pohľadávku ku dňu ukončenia kontroly neuplatnil 

ani nevymáhal.   

Na záver vykonanej kontroly – KO – podnikatelia rok 2002-2006.  

Kontrolovaný subjekt predložil ku kontrole dokumentáciu za pohľadávky vo výške 5 723,91 €, 

pričom žiadna z predložených pohľadávok nebola zabezpečená a vymáhaná.  

Dokumentáciu za pohľadávky vo výške 5516, 63 € kontrolovaný subjekt nepredložil, čím 

prišlo k zmareniu výkonu kontroly.   

Kontrolné zistenie:  

- Porušenie § 20 ods. 3 VZN č. 1/2006, ktorý hovorí „ Subjekty, ktoré vykonávajú právo 

správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami  sú povinné tieto 

pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.“ 

 

Miestny poplatok za KO záhradky 

Pohľadávky za KO – záhrady predstavujú zo obdobie 2002 -2006 výšku 388.36 €.  

Kontrolné zistenie: Kontrolovaný subjekt si pohľadávky ku dňu ukončenia kontroly neuplatnil 

ani nevymáhal.   

- Porušenie § 20 ods. 3 VZN č. 1/2006, ktorý hovorí „ Subjekty, ktoré vykonávajú právo 

správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami  sú povinné tieto 

pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.“ 

 

Miestny poplatok za KO – bývanie.   

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Inventarizačný zápis k 31.12.2012 informuje 

o pohľadávke za uvedené obdobie vo výške 3628,82 €. Kontrolovaný subjekt eviduje za 

obdobie 2002-2006 celkom 50 dlžníkov. Ku kontrole predložil dokumentáciu týkajúcu sa 36 

dlžníkov.  

Z vykonanej kontroly predložených dokladov bolo zistené že kontrolovaný subjekt má 

zabezpečené pohľadávky len vo výške 115,51 €. Písomná dokumentácia ku všetkým 

pohľadávkam nebola ku kontrole predložená, čím prišlo k zmareniu výkonu kontroly.   

Kontrolné zistenie:  



- Porušenie § 20 ods. 3 VZN č. 1/2006, ktorý hovorí „ Subjekty, ktoré vykonávajú právo 

správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami  sú povinné tieto 

pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.“ 

Odporúčanie:  

- odpísať pohľadávku p. Lepšíkovej Heleny, celkom vo výške 718.- Sk za rok 2004 

a 2005, p. Urbánka Bohuša celkom vo výške 600.- Sk, ktorý zomrel v roku 2007, ktoré 

neboli uplatnené v dedičskom konaní .  

- zrušiť výmery za komunály odpad p. Ivete Králikovej, ktoré sú vymáhané ako 

pohľadávky v súlade s priloženým potvrdením o tom, že sa nezdržiavajú na adrese 

trvalého bydliska.    

 

 

12.  Pohľadávky – dane z nehnuteľností  /pozemky, stavby, byty/ – stav 

pohľadávok  k 31.12.2012 je 110 234,23 €  /finančné oddelenie, referát správy daní/ : 

Ku dňu ukončenia kontroly je stav pohľadávok 108 174,27 €. 

Ferroport s.r.o. – pohľadávka   /2006-2007/    150,70 €.  

Na základe vykonanej kontroly bolo zistené: Spoločnosť bola k 10.11.2011 vymazaná z OR.  

Forchem s.r.o – pohľadávka – /2012/    1236,46 € 

Kontrolné zistenie: Počas výkonu kontroly bol kontrolovaný subjekt upozornený hlavnou 

kontrolórkou na skutočnosť, že dlžník je vlastníkom nehnuteľností a je potrebné urýchlene 

zabezpečiť pohľadávku zriadením záložného práva.  Kontrolovaný subjekt si pohľadávku 

zabezpečil dňa 14.05.2013.  

 

Vladimír Golej                                                    30.291.- Sk /r. 1996-1998/ 1005,47 €  

Mesto Sereď má svoju pohľadávku zabezpečenú záložným právom na nehnuteľnosť a v roku 

1999 podpísalo zmluvu na výkon exekúcie s JUDr. Horváthom.                              

Uznesením OS Galanta schválil rozvrh výťažku z dražby nehnuteľného majetku dlžníka. 

Mesto Sereď nebolo uspokojené.  

Kontrolné zistenie: Kontrolovaný subjekt si viac pohľadávky ku dňu ukončenia kontroly 

neuplatnil ani nevymáhal. 

Ľubomír Hančín – pohľadávka    /2011-2012/ -    37,10 €.  

Ku dňu ukončenia kontroly je pohľadávka v plnej zabezpečená zriadením záložného práva.  

Holécy Peter                                                        38.569.- Sk /r.1995,1996/ 1280,25 € 

Mesto Sereď si ako správca dane z nehnuteľností, nezabezpečilo pohľadávku zriadením 

záložného práva na nehnuteľnosť ani inak v súlade so zákonom 511/1992 Zb. o správe daní 

a poplatkov. Dňa 19.07.1995 sa dostavil p. Holécy na MsÚ v Seredi o čom bol spísaný 

i záznam. Na rokovaní s pracovníčkou mesta Sereď vyhlásil, že daň z nehnuteľnosti nezaplatí, 

pretože je iba fiktívnym vlastníkom. Toto vyhlásenie je aj súčasťou záznamu. Tento moment 

mal byť rozhodujúcim pre zabezpečenie si pohľadávky záložným právom na nehnuteľnosť. 

Mesto Sereď záložné právo nezriadilo. Pán Holécy začiatkom roku 1996 nehnuteľnosť v kat. 

území Dolný Čepeň predal. Ak by bolo záložné právo zriadené, pohľadávka mesta by bola 

uhradená pred predajom, alebo by nastávajúci kupujúci musel prehlásiť, že o záložnom práve 

vie a berie na seba zodpovednosť uhradenia pohľadávky. V roku 1997 bola pohľadávka zo 

strany mesta vymáhaná prostredníctvom súdneho exekútora JUDr. Ivančíka. V roku 2008 

mesto obdržalo listom oznámenie exekútora, že v súčasnom období, nie je predpokolad jej 

vymoženia. Kontrolovaný subjekt od roku 2008 nežiadal o informáciu vo veci vymáhania 

pohľadávky. V rokoch 2011 a 2012, vyzývalo mesto dlžníka na zaplatenie daňového 



nedoplatku avšak z ani jedného roku nie je oznámenie prevzaté z dôvodu neznámeho 

adresáta. Počas výkonu kontroly som požiadala exekútorský úrad o vyjadrenie 

k vymožiteľnosti pohľadávky. Exekútorský úrad oznámil dňa 29.05,2013, že nie je predpoklad 

vymožiteľnosti pohľadávky, t. č. je povinný nezamestnaný a nemá zriadený žiaden účet.   

Karavela a.s.v lividácii – pohľadávka   /2008/     235,50 € 

Dňa 09,02,2011 EÚ zastavil konanie z dôvodu vyhlásenia konkurzu na daňového dlžníka dňa 

08.10.2010. Kontrolovaný subjekt neuplatnil svoju pohľadávku v konkurznom konaní. 

Vykonanou kontrolou som zistila, že spoločnosť bola zrušená z OR dňa 13.07.2012.  

KS-TEL spol. s.r.o  pohľadávka          /2006-2007/        628,48 € 

Kontrolovaný subjekt vyzýval daňového dlžníka výzvou z roku 2011, 2012, ktoré neboli 

doručené z dôvodu neznámeho adresáta. Vykonanou kontrolou som zistila, že spoločnosť bola 

vymazaná z OR dňa 17.09.2011 

Okamea SK s.r.o      /2010-2012/         6677,24 € 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Pohľadávka je zabezpečená zriadením záložného 

práva na nehnuteľný majetok.  

Kontrolné zistenie:  

Pohľadávka nie je súčasťou inventarizácie k 31.12.2012 

Pohľadávka - Sankčný úrok vo výške 524,70 € za obdobie od 09.04.2011 do 06.09.2012 nie 

je zabezpečená. 

 

Pantimex-OBUV spol. s.r.o                                   12.865.- Sk  /r.1999/ 427,03 € 

Dňa 10.03.1999 nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť platobný výmer, ktorým sa uložilo 

povinnému zaplatiť pohľadávku vo výške 12.865.- Sk. Pohľadávka nebola zabezpečená 

záložným právom na nehnuteľnosť v katastrálnom území Sereď v zmysle zákona č. 511/1992 

Zb. o správe daní a poplatkov. Dňa 31.05.1999 dlžník nehnuteľnosť predal. Pokiaľ by bola 

pohľadávka zabezpečená záložným právom na nehnuteľnosť, dlžná čiastka by bola pri predaji 

mestu uhradená. Dňa 11.07.2000 Mesto Sereď ako oprávnený dalo návrh JUDr. Horváthovi 

na vykonanie exekúcie voči povinnému Pantimex-OBUV, spol. s.r.o. JUDr. Horváth listom, 

ktorý bol zaevidovaný na MsÚ Sereď dňa 05.12.2002 /Oznámenie o nevymožiteľnosti 

pohľadávky – Ex. 1393/07/2000/ oznámil Mestu Sereď, že sa mu nepodarilo doručiť 

oznámenie o začatí exekúcie. Zásielka sa mu vrátila s poznámkou pošty, že firma je zrušená. 

Pri doručovaní novému konateľovi firmy sa mu zásielky vracajú s poznámkou pošty, že 

adresát je neznámy. Súdny exekútor nevidí reálny predpoklad zlepšenia sa majetkovej 

situácie, preto navrhol Mestu Sereď podať na exekútorský úrad návrh na zastavenie exekúcie, 

nakoľko majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie. Dňa 01.06.2004 Mesto 

Sereď podalo návrh na zastavenie exekúcie, na základe ktorého bolo vydané uznesenie OS 

Prievidza o zastavení exekúcie dňa 15.03.2005.  

Kontrolovaný subjekt poslal výzvu na zaplatenie nedoplatku na dani v roku 2011 a 2012, 

ktoré neboli doručené z dôvodu neznámeho adresáta.  

Na základe informácie z OS Trenčín, uvádzam, že spoločnosť bude zrušená zo zákona, 

v súčasnosti plynie trojmesačná lehota v rámci zrušovacieho konania č. 40 Cbr/69/2006, 

ktorá uplynie dňa 01.06.2013. Odporúčam kontrolovanému subjektu sledovať zrušenie 

a následne pristúpiť v zmysle platných predpisov k odpísaniu pohľadávky.  

 

Poľnohospodárske družstvo Majcichov               402.662.- /r.1998,1999/ 13 365,929 € 

Mesto Sereď si ako správca dane z nehnuteľností svoje pohľadávky uplatnilo a zabezpečilo 

proti premlčaniu. Bolo zriadené záložné právo na nehnuteľnosť začiatkom roka 2000. 

30.03.2000 bol na  úpadcu PD Majcichov vyhlásený konkurz. Mesto Sereď si včas uplatnilo 

svoj nárok, pohľadávku vo výške 402.662.- Sk konkurznou prihláškou dňa 16.05.2000. 



Správca konkurznej podstaty poprel pravosť /celú výšku/ pohľadávky ako i nárok na oddelené 

uspokojenie. Mesto Sereď v lehote podalo žalobu na Krajský súd Bratislava o určenie 

pravosti prihlásenej pohľadávky a sporného poradia. Dňa 02.12.2003 prebehlo súdne 

pojednávanie. Krajský súd uznal výšku popretej pohľadávky v plnej výške a zaradil ju ako 

pohľadávku II. triedy bez nároku na oddelené uspokojenie. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je 

vydané uznesenie súdu o rozvrhu z výťažku dražby nie je možné v súčasnej dobe podať 

informáciu či a v akom rozsahu bude nárok Mesta Sereď uspokojený.  Na základe telefonickej 

informácie z konkurzného súdu Bratislava zo dňa 16.05.2013 bolo zistené, že konečná správa 

nie je v súčasnosti právoplatná, právoplatnosť by mala nadobudnúť v auguste 2013. 

Odporúčam kontrolovanému subjektu sledovať doriešenie konkurzného konania.  

 

Progres J4M                                                                    /rok 1999/  -  3727,78 € 

Mesto Sereď ako správca dane z nehnuteľností si svoje pohľadávky riadne a včas 

zabezpečovalo tak ako vznikali. V roku 1997 uzatvorilo mesto Sereď zmluvu o výkone  

Nexekúcie s JUDr. Ivančíkom - súdnym exekútorom. V roku 1999 bola exekučná činnosť 

zastavená, pretože Krajský súd v Bratislave vyhlásil 04.06.1999 na majetok povinného 

konkurz. Mesto Sereď si riadne a včas uplatnilo svoj nárok konkurznou prihláškou zo dňa 

21.06.1999.  

Na základe vykonanej kontroly bolo zistené, že povinní bol vymazaný z obchodného registra 

dňa 15.06.2012 zo zákona. Na základe výmazu z OR prestal dlžník exitovať a v zmysle 

zákona č. 593/2009 Z.z a zákona č. 511/1992 Zb. možno pohľadávku odpísať.  

 

Royal spol. s.r.o.       / rok 2003/ – 270,36 € 

Mesto Sereď na základe odporúčania exekútorského úradu dňa 06.04.2005 podalo návrh na 

zastavenie exekúcie. Exekúcia bola zastavená uznesením OS Galanta dňa 30.05.2005. 

Kontrolovaný subjekt od toho času vyzval na zaplatenie daňového nedoplatku v roku 2011 

a v roku 2012. Obe výzvy neboli doručené z dôvodu adresát neznámy.  

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že podľa výpisu z OR je sídlo firmy zmenené od roku 

2004. Odporúčam kontrolovanému subjektu zaslať výzvu na adresu, sídla spoločnosti 

uvedenej v OR.  

Drevona Bratislava a.s.                        143.940.- Sk /2000,2001/   4777,92 € 

Mesto Sereď si svoju pohľadávku zabezpečilo zriadením záložného práva na nehnuteľnosť 

v katastrálnom území Sereď. Na základe návrhu mesta Sereď zo dňa 08.08.2001 a následnom 

podpísaní zmluvy zahájil exekučné konanie JUDr. Horváth voči povinnému Drevona 

Bratislava a.s.. Dňa 31.01.2002 bol Uznesením Krajského súdu Bratislava vyhlásený konkurz 

a tým zastavené exekučné konanie. Mesto Sereď si riadne a včas uplatnilo nárok konkurznou 

prihláškou na Krajskom súde Bratislava. Listom zo dňa 24,01.2011, správca konkurznej 

podstaty oznámil, že pohľadávka, ktorá bola uplatnená v konkurznom konaní bude 

uspokojená až v rámci rozvrhového uznesenia. Aktuálna informácia na základe tel. kontaktu  - 

dňa 28.05.2013 nebola poskytnutá. Správca konkurznej podstaty písomne doručí informáciu.  

Ing. Zsolt Dudáš   DUVAL-CO      / 2006-2012/                   67 148 € 

Kontrolovaný subjekt 12.07.2006 zrušil rozhodnutie, ktorým bolo zriadené záložné právo na 

nehnuteľnosť – zabezpečená pohľadávka z roku 2003, ktorá bola uhradená v roku 2005. 

Kontolovaný subjekt nezriadil v tom istom čase záložné právo k pohľadávke za rok 2006, 

ktorá dňa 12.07.2006 predstavovala výšku 95 685.- Sk.  

Momentom zrušenia záložného práva, dlžník nehnuteľnosť predal a mesto Sereď si od roku 

2006 pohľadávky vo výške 67 148 € nemá kde zabezpečiť. Dlžník nevlastní žiaden nehnuteľný 

majetok ani finančné prostriedky na účtoch – výsledok vyhľadávacej činnosti príslušného 

oddelenia z roku 2011. 



Topas plus Slovakia s.r.o. -     /2009,2010/  1032,16 € 

Vykonanou kontrolou bolo zistené:  

Kontrolovaný subjekt má zabezpečenú pohľadávaku vo výške 924,26 € návrhom na výkon 

exekúcie.  

Kontrolné zistenie:  

Pohľadávku - sankčné úroky /2009,2010/ vo výške 107,90 € nemá kontrolovaný subjekt 

zabezpečenú.  

Transgalanta a.s.      / rok 1994/   861,68 € 

Pohľadávka bola uplatnená v rámci konkurzného konania. Kontrolovaný subjekt vyzval na 

úhradu pohľadávky dlžníka v roku 2012 . Výzva nebola doručená z dôvodu adresát neznámy. 

Na základe vykonanej kontroly bolo zistené, že konkurzné konanie nebolo ku dňu ukončenia 

kontroly skončené.  

Univerzum SK s.r.o      /2010/   247,60 € 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že pohľadávku tvoria sankčné úroky. Pohľadávka bola 

postúpená na vymáhanie Ex.úradu.  

VPL Doprava spol. s.r.o.     /2009/   847.07 € 

Pohľadávka je vymáhaná prostredníctvom ex. úradu. EX 399/2009, EX 1123/2010. 

Bau-trade SK      /2012/   2 119,90 € 

Kontrolovaný subjekt si pohľadávku nezabezpečil ku dňu začatia kontroly.  

Zdrojmarket a.s.       /2002/   267,97 € 

Kontrolovaný subjekt od roku 2004 – 2011 zriaďuje pravidelne daňové exekučné príkazy na 

účty dlžníka.  

Lakatošová Helena                                           /r.1996-97, 1999-2001/  107,77 € 

Mesto Sereď si pohľadávku za rok 1996, 1997 vo výške 1198.-  Sk uplatnilo cez exekútorský 

úrad dňa 13.07.1999.  

Dňa 01.12.2003 si mesto uplatnilo pohľadávku vo výške 2 049.- Sk s príslušenstvom za roky 

1999 -2001/.  

Dňa 07.01.2009, mesto podalo na základe oznámenia EÚ o nevymožiteľnosti pohľadávky 

návrh na zastavenie exekúcií. Exekúcie boli zastavené uznesením zo dňa 04.02.2009 

a 19.03.2009. Ku dňu ukončenia kontroly si kontrolovaný subjekt nezabezpečil pohľadávku.  

Lakatošová Dana -       /2002/  23,80 € 

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že dlžníčka zomrela. Odporúčam kontrolovanému subjektu 

zabezpečiť odpísanie pohľadávky v zmysle platnej právnej úpravy.  

Miroslava Petrášová -     /2010,2011/  3.- € 

Pohľadávka nebola zabezpečená v čase keď dlžníčka vlastnila nehnuteľný majetok. Od 17.01 

2011, kedy prela nehnuteľnosť má trvalý pobyt Mesto Sereď. Kontrolovaný subjekt, nemá 

pohľadávku zabezpečenú.  

Tibor Práger -     /2011,2012/    57,76 € 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Pohľadávka z roku 2011 je zabezpečená 

záložným právom. Pohľadávka za rok 2012 vo výške 26,73 nie je zabezpečená.  

Peter Csiszár     /2011,2012/    129,29 € 

Kontrolovaný subjekt si pohľadávku nezabezpečil ku dňu začatia kontroly.  

Rastislav Čmarada   /2011,2012/    126,06 € 

Kontrolovaný subjekt si zabezpečil pohľadávku za rok 2011 vo výške 58,28 € zriadením 

záložného práva na nehnuteľnosť. Pohľadávka za rok 2012 vo výške 58,28 € nie je ku dňu 

ukončenia kontroly zabezpečená.  

Angelika Stojkovičová   /2007-2011/    220,65 € 

Pohľadávky za roky 2007- 2010 sú postúpené exekútorskému úradu na vymoženie.  



Kontrolné zistenie:  

Pohľadávky za rok 2011,2012 celkom vo výške 80,38 € nie sú zabezpečené.  

AVOX s.r.o     /2009,2010/    494.84 € 

Kontrolné zistenie: 

Kontrolovaný subjekt eviduje k 31.12.2012 pohľadávku vo výške 494,84 €. Vykonanou 

kontrolou bolo zistené, že pohľadávka za rok 2009 je nesprávne uvedená v inventarizácii  

vo výške 226,16 €, správne podľa platobného výmeru má byť 244,75 €. Pohľadávky za rok 

2009,2010 kontrolovaný subjekt správne vyčíslil v návrhu na  exekúciu vo výške 513,14 €.  

 

Pohľadávky FO – daň z nehnuteľností /byty, stavby, pozemky FO /2008-2012/         637,98  €    

Na základe vykonanej kontroly 26 spisov týkajúcich sa daňových nedoplatkov FO 

konštatujem: Kontrolovaný subjekt nemá zabezpečené pohľadávky vo výške 447,84  €.     

 

Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené:  

Všetky inventúrne súpisy obsahovali náležitosti v zmysle ods. 2, § 30 zákona  č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve. 

 

Na záver vykonanej kontroly:  
Vykonaná kontrola poukazuje na nedostatky súvisiace so zabezpečovaním a vymáhaním 

daňových nedoplatkov mesta Sereď ako správcu dane ako aj ostatných pohľadávok 

vzniknutých v súvislosti s poskytovaním služieb mesta svojim obyvateľom v zmysle platných 

právnych predpisov a v súlade s rozpočtom.  

Mesto Sereď eviduje k  31.12.2012 pohľadávky vo výške  371 733,09 €. 

Predmetom kontroly boli pohľadávky, ktoré k 31.12.2012 predstavovali 266 644,09 €.  

Ku dňu ukončenia kontroly výška pohľadávok, ktoré boli predmetom kontroly predstavuje 

181 843,44 €.  

Na základe kontrolných zistení vyššie uvedených v Správe o kontrole odporúčam 

kontrolovanému subjektu: 

Vykonávať zabezpečovanie pohľadávok a daňových nedoplatkov: 

riadne a včas, v zmysle platnej právnej úpravy, a využívať pri tom všetky spôsoby 

zabezpečenia pohľadávky, a hlavne včas, uplatňovať práva z pohľadávok,  pretože neskorým 

uplatnením práva sa vymoženie pohľadávky znižuje alebo úplne zmarí.  

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená a prednostovi MsÚ odovzdaná dňa 30.05.2013. 
 

V záverečnom prerokovaní kontroly dňa 03.06.2013 bolo uložené prednostovi MsÚ:   

a/ prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na odstránenie 

príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej kontrolórke mesta.     T: 30.08.2013  

 

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

kontrolórke mesta        T: 30.09.2013  

 

c/ Určiť zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť 

voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.      T: 30.08.2013  

 

V Seredi: 03.06.2013      Mgr. Zuzana Horváthová 

              Hlavná kontrolórka 
Na vedomie:  

Ing. Martin Tomčányi 

Primátor mesta 

 


