
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly 
 

 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I1. polrok 2013 

schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

 

následnú finančnú kontrolu procesu inventarizácie majetku – pohľadávky , ku 

dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2012 v podmienkach mestskej samosprávy 

– pohľadávky fyzických osôb /FO/, FO - podnikateľov a právnických osôb /PO/  

za komunálny odpad za roky 2007-2012. 
 

Kontrolované obdobie: rok 2007-2017 

Kontrolný orgán:  Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 

Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď, Mestský úrad Sereď 

 

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, pohľadávky FO a PO za komunálny odpad 

rok 2007-2012/,   

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

riešenia vymáhania pohľadávok.  

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 s účinnosťou do 

30.04.2013 

Zákon č. 40/1964 Zb. – občiansky zákonník 

VZN č. 16/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  s účinnosťou od 01.05.2013 

Zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 

Zákon č.  138/1991 Zb. o majetku obcí  



Výsledky následnej finančnej kontroly  pohľadávky – miestny poplatok za 

komunálne odpady a stavebné drobné stavebné odpady /ďalej už len poplatok/ 

v zdaňovacom období 2007 – 2012. 

 
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 správu miestnych daní a poplatku sa v zmysle § 102 vzťahuje daňový poriadok.  

 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Výsledkom inventarizácie k  31.12.2012 je výška pohľadávok, ktoré sú predmetom 

kontroly  57 019,74 € a to:  

Pohľadávky v lehote splatnosti: 6 810,96 €. Pohľadávky po lehote splatnosti 50 208,78 €. 

K výkonu kontroly bol okrem zoznamu pohľadávok k 31.12.2012 /57 019,74 €/, 

predložený aj zoznam pohľadávok k 31.05.2013 /37 525,35 €/  a k 01.07.2013 /36 714,74 €/. 

Kontrola spisov bola vykonaná náhodným výberom. Skontrolovaných bolo 180 spisov, ku 

ktorým sú evidované pohľadávky vo výške 29 034,47 €, z celkom evidovaných pohľadávok 

36 714,74 €.  

Ku dňu začatia kontroly ako aj počas priebehu výkonu kontroly, predložil kontrolovaný 

subjekt ku kontrole požadovanú dokumentáciu a počas výkonu kontroly podávali zodpovední 

zamestnanci vysvetlenia.  

 

Doručovanie – Platnosť rozhodnutia 

Kontrolovaný subjekt ako správca dane doručuje v zmysle zákona 563/2009 Z.z. Rozhodnutia 

doporučene do vlastných rúk.  

Kontrolné zistenie č. 1:  

Rozhodnutie kontrolovaného subjektu ako správcu dane je platné keď je predpísaným 

spôsobom doručené účastníkovi daňového konania.  

Konštatujem porušenie zákona č. 563/2009 Z.z. § 35 Doručovanie verejnou vyhláškou. 

Kontrolovaný subjekt voči nedoručeným rozhodnutiam eviduje pohľadávku celkom v hodnote 

5 487,52 €.  

Kontrolovaný subjekt doporučenou poštou „do vlastných rúk“ zaslal rozhodnutia 

poplatníkom. Obálky sa vrátili kontrolovanému subjektu s poznámkou pošty „adresát 

neznámy“- takéto rozhodnutia nie sú doručené!!! Z nedoručeného resp. neplatného 

rozhodnutia nevzniká poplatníkovi žiadna povinnosť, takže kontrolovaný subjekt nemôže 

evidovať pohľadávky voči poplatníkom. Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 35 

zák. č. 563/2009 Z.z.., nedoručil rozhodnutia verejnou vyhláškou.  

 

 

 

 

 



Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia 
Kontrolné zistenie č. 2.  

Rozhodnutie je právoplatné po márnom uplynutí lehoty na odvolanie, ktorá je 15 dní od 

doručenia. 

Rozhodnutie je vykonateľné po nadobudnutí právoplatnosti a okamihom márneho uplynutia  

lehoty pre dobrovoľné plnenie.  

Kontrolovaný subjekt ako správca dane vo svojom rozhodnutí určuje deň splatnosti 

poplatku ako aj povinnosť zaplatiť poplatok v určitej výške.  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Kontrolovaný subjekt nesprávne vyznačoval 

a vyznačuje právoplatnosť a vykonateľnosť na  doručených rozhodnutiach. 

V roku 2008-2012 bola právoplatnosť a vykonateľnosť vyznačovaná jedným dátumom, pričom 

rozhodnutia presne určujú zaplatenie poplatku /do 15 dní od právoplatnosti v prípade, že sa 

poplatok platí jednou sumou, alebo v dvoch splátkach kedy správca dane – kontrolovaný 

subjekt určil dva termíny a to: prvá splátka do 30.04. príslušného roku a druhá splátka do 

31.10. príslušného roku. Z uvedeného vyplýva, že ani pri jednom rozhodnutí  vydanom 

kontrolovaným subjektom  nemohla nastať právoplatnosť a vykonateľnosť v jeden deň.  
Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené že kontrolovaný subjekt vyznačuje právoplatnosť 

a vykonateľnosť na nedoručených - neplatných rozhodnutiach, ktoré boli uvedené 

v kontrolnom zistení č. 1.  

 

Zabezpečovanie a vymáhanie pohľadávok 
Kontrolné zistenie č. 3 

Vykonanou kontrolou dokladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt  si v kontrolovanom 

období 2007 – 2010  zabezpečil svoju pohľadávku celkom 2x a to vydaním rozhodnutia na 

zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti v roku 2008, kontrolovaný subjekt si pohľadávky 

vôbec neuplatňoval,  čím prišlo k porušenie VZN č. 1/2006  § 20 ods. 3. Kontrolovaný 

subjekt iba vyzýval poplatníkov k úhrade, čím neprichádzalo k zabezpečeniu pohľadávky ale 

iba k predĺženiu termínu jej vymáhateľnosti.  

Kontrolovaný subjekt začal vymáhať pohľadávky v roku 2011 a to spätne od roku 2007. 

Z celkového skontrolovaného počtu pohľadávok vo výške 29 034,47 €, sú zaslané exekučnému 

úradu na vymáhanie pohľadávky vo výške  cca 16 500 €. Na základe vykonanej kontroly 

spisov zaslaných na exekúciu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt dal na vymáhanie – 

pohľadávky z nedoručených rozhodnutí. Na nedoručených, neplatných rozhodnutiach bola 

vyznačená právoplatnosť aj vykonateľnosť v rozpore s platnou právnou úpravou.  
 

Sankcie - pokuty 
Kontrolné zistenie č. 4  

Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  

- Evidované pohľadávky po lehote splatnosti znamenajú porušenie povinnosti 

poplatníka uloženej rozhodnutím správcu dane /povinnosť zaplatiť poplatok 

v určenom termíne čím je naplnená skutková podstata správneho deliktu podľa § 154 

ods. 1 písm. d) zák. č. 563/2009 Z.z. /Správneho deliktu sa dopustí ten, kto nesplní 

povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane/,.  

- Poplatníci si neplnia oznamovaciu povinnosť v stanovenej lehote, v súlade s § 80 

zákona č. 582/2004 Z.z. čím je naplnená skutková podstata správneho deliktu podľa § 

154 ods. 1 písm. c) zák. č. 563/2009 Z.z. /Správneho deliktu sa dopustí ten, kto si 

nesplní oznamovaciu povinnosť v ustanovenej lehote/ 

Na základe uvedeného konštatujem: Kontrolovaný subjekt neukladá pokuty v súlade s § 155 

zák. 563/2009 Z.z.. Zákon v citovanom §-om ustanovení hovorí: Správca dane uloží pokutu. 



Toto ustanovenie zákona nedáva správcovi dane možnosť ale ukladá povinnosť uložiť pokutu 

za porušenie povinností uvedených v § 154  ods. 1) písm. c), a písm. d. )  

Správca dane – kontrolovaný subjekt nepostupuje pri správe miestneho poplatku v súlade 

s platnou právnou úpravou . Konštatujem porušenie § 155 zák. 563/2009 Z.z. 

 

Zrušenie rozhodnutí – výmaz pohľadávok z účtovnej evidencie. 
Kontrolné zistenie č. 5  

Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov bolo zistené:  

K zníženiu pohľadávok ku dňu ukončenia kontroly  o 20 305 €  oproti stavu pohľadávok 

k 31.12. 2012 neprišlo len  ich uhradením. 

Nie v jednom prípade kontrolovaný subjekt v roku 2013 zrušil, právoplatné a vykonateľné 

rozhodnutie prečiarknutím s poznámkou zrušené, na základe čoho z účtovnej evidencie 

vymazal pohľadávky, ktoré boli evidované v inventarizácii pohľadávok k 31.12.2012.  

 

Na základe vyššie uvedeného kontrolného zistenia konštatujem: 

Obec je v zmysle zákona 369/1990 Zb:   

§ 1 ods. 1. O obecnom zriadení právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených 

zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami,  

§ 1 ods. 2 cit. zákona obci pri výkone samosprávy možno ukladať povinnosti a obmedzenia 

len zákonom a na základe medzinárodnej zmluvy. Mestá a obce môžu robiť len to čo im 

ukladá zákon.  

Príklad z vykonanej kontroly: Kontrolovaný subjekt vyrubuje poplatok v zmysle zákona 

rozhodnutím. Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie mesta môže byť zrušené len zákonom 

upraveným spôsobom, prečiarknutie rozhodnutia neznamená zrušenie rozhodnutia zákonným 

spôsobom. Takýto spôsob zrušenia je právne irelevantný.   

Pozn. Ani uznesenie MsZ nemožno zrušiť jednoduchým prečiaknutím a jeho vymazaním.  

 

V zákone č. 138/1991 Zb. o majetku obcí je:  

V § 1 ods.2 uvedené „Majetok obce tvoria nehnuteľné veci a hnuteľné veci vrátane finančných 

prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa 

tohto zákona alebo ktoré nadobudne obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej 

republiky na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu, alebo vlastnou činnosťou“. 

V § 6  ods.(6) je uvedené, „Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce 

musia mať písomnú formu, inak sú neplatné“.  

Príklad z vykonanej kontroly: Opäť poukazujem na zrušenie rozhodnutia prečiarknutím, tento 

spôsob sa nepovažuje za písomnú formu právneho úkonu a takýto právny úkon je neplatný.  

V § 7 (1) uvedené:  „Orgány obce a organizácie sú povinné hospodáriť s majetkom obce v 

prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.  

(2) Orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. 

Sú povinné najmä  

 a) udržiavať a užívať majetok,  

 b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,  

 c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania 

svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,  

 d) viesť majetok v účtovníctve podľa osobitného predpisu,“  

 



 

Zákon 582/2004 Z.z.  v § 1 ods 2 ukladá obci povinnosť vyberať poplatok za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady. V § 77 – 83 zákon určuje ako  postupovať pri vyrubení, 

odpustení a oslobodení od poplatku. Zákon v § 82 hovorí: „Obec vráti poplatok alebo jeho 

pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu 

zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho 

pomernej časti ustanovených vo všeobecne záväznom nariadení“. Tento  postup je presne 

určený vo VZN č. 16/2012. VZN č. 16/2012 presne ukladá, čo je povinná predložiť právnická 

osoba pri ukončení činnosti.  

Z uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt nemôže rozhodovať komu sa bude vyrubovať 

poplatok a komu nie ak sú splnené všetky podmienky pre jeho vyrubenie. /Napríklad: 

kontrolovaný subjekt prečiarkol rozhodnutia o vyrubení poplatku občanom s trvalým pobytom 

Mesto Sereď – bezdomovcom/. Zákon aj VZN č. 16/2012 pamätá na zlú finančnú situáciu – 

možnosť odpustenia poplatku resp. jeho zníženie avšak zákon neumožňuje jeho nevyrubenie.   

 

 

Nakladanie s pohľadávkami mesta 
Kontrolné zistenie č. 6 

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  Sereď účinné od 01.05.2013 v §16 

ods. 12 uvádzajú, že nakladanie s pohľadávkami mesta na úseku daní a poplatkov sa riadi 

osobitným právnym predpisom zák č. 563/2009 Z.z..  

VZN č. 1/2006 o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Sereď účinné do 30.04.2013 

určovalo postup ako nakladať s pohľadávkami pri ich odpisovaní.  

Na základe uvedeného konštatujem:   

Kontrolovaný subjekt postupoval pri odpísaní pohľadávok v rozpore s platnou právnou 

úpravou čím prišlo k porušeniu § 84 zák. č. 563/2009 Z.z..   

 

Kontrolné zistenie č. 7  
V zmysle zák. č. 431/2002 Z.z. § 29  Inventarizáciou overuje účtovná jednotka, či stav 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Pohľadávky evidované v inventarizácii k 31.12.2012 nie sú verným zobrazením stavu 

pohľadávok na miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.   

Inventarizácia pohľadávok bola vykonaná na základe evidenčných zostáv. Nebola vykonaná 

dokladová inventarizácia – skutočný stav porovnať so stavom účtovným. Kontrolovaný 

subjekt okrem iného nemá k dispozícii spisový materiál pri niektorých pohľadávkach. Ku 

kontrole boli predložené iba účtovné výpisy o pohľadávke. Vykonanou kontrolou nie je možné 

zistiť, či rozhodnutie bolo doručené teda či je platné, právoplatné a vykonateľné. V prípade 

súdneho sporu kontrolovaný subjekt nedisponuje dokladmi, ktorými by vedel preukázať 

oprávnenosť pohľadávky.  

V súvislosti s vyššie uvedeným konštatujem porušenie § 8 ods. 4,5 zákona o účtovníctve 
(4) Účtovníctvo účtovnej jednotky je preukázateľné, ak všetky účtovné záznamy sú 

preukázateľné  a účtovná jednotka vykonala inventarizáciu.  

 (5) Účtovníctvo účtovnej jednotky je zrozumiteľné, ak umožňuje podľa § 4 ods. 8 jednotlivo aj 

v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov v nadväznosti na 

použité účtovné zásady a účtovné metódy  a obsah účtovných záznamov v nadväznosti na 

použité formy účtovných záznamov.   
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Na záver: Zákon č.  502/2001 Z.z. Finančnou kontrolou sa rozumie súhrn činností, ktorými 

sa v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi overuje  

 a) splnenie podmienok na poskytnutie verejných prostriedkov,  

b) dodržiavanie osobitných predpisov
)
 a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 

republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo 

zahraničia pri hospodárení s verejnými prostriedkami,  

 c) dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s 

verejnými prostriedkami,  

 d) na účely finančného riadenia dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o vykonávaných 

finančných operáciách a o hospodárení s verejnými prostriedkami,  

 e) splnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a na 

odstránenie príčin ich vzniku.  

Mesto Sereď hospodári s verejnými finančnými prostriedkami s ktorými je povinné 

nakladať hospodárne, účinne, efektívne a účelne a to nie len pri výdavkoch ale aj pri 

napĺňaní príjmovej časti rozpočtu.  

Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení konštatujem, že kontrolovaný subjekt 

z verejnými finančnými prostriedkami na položke komunálny odpad  nenakladal efektívne 

a v súlade s vyššie uvedenými právnymi normami.  

 

V súlade s § 13 ods. 2 písm. d Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite sú zodpovední  zamestnanci oprávnení podať písomné vyjadrenie ku 

kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórke do 21.08.2013. 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená a prednostovi MsÚ odovzdaná dňa 09.08.2013.. 

 

Záverečné prerokovanie výsledkov kontroly bolo uskutočnené dňa 28.08.2013.  

 

Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly sa ukladá 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  

 
Konkrétne prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, prijatých prednostom MsÚ 

tvoria prílohu č. 1 tejto kontroly.  

 

 

Mgr. Zuzana Horváthová 

              Hlavná kontrolórka 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1 

 
Na základe vykonanej kontroly pohľadávok FO, FO - podnikateľov a PO za 

komunálny odpad obdobie rokov 2007 - 2012,  prijímam nasledovné opatrenia a 

ukladám: 

Zabezpečiť doručenie rozhodnutí FO , ktoré boli vrátené s pozn. "adresát neznámy" v 

súlade s platnou právnou úpravou. 

T: do 28.02.2014 

Z: Ing. Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta 

 

Zabezpečiť opravu nesprávne vyznačenej  právoplatnosti a vykonateľnosti na  

rozhodnutiach. 

T: do 28.02.2014 

Z: Ing. Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta 

     

 

Zabezpečiť zreálnenie stavu pohľadávok . 

    T: do 31.12.2013 

Z: Ing. Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta 

      

     

Vyrubovať sankcie za nesplnenie povinnosti uloženú rozhodnutím správcu poplatku 

v zmysle platnej právnej úpravy.     

T: ihneď 



Z: Ing. Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta 

     

 

Inventarizáciu vykonávať v súlade s platnou právnou úpravou. 

    T: ihneď 

    Z: predseda ČIK 

 

 

Pohľadávky OKAMEA SK, s.r.o. za obdobie rokov 2010-2012 evidovať ako pohľadávky 

na základe právoplatných a vykonateľných rozhodnutí.  

    T: do 30.09.2013 

Z: Ing. Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta 

 

 

 

09.09.2013     Ing. Tibor Krajčovič, prednosta MsÚ 

 


