
Hlavná kontrolórka mesta 
 

Správa 
o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov 

a ich príčin, zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2013. 
 

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
podávam MsZ správu o vykonanej kontrole, ktorá bola vykonaná v súlade s plánom 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2013   
 
Kontrolný orgán:   Hlavná kontrolórka mesta 
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
 
Vykonané kontroly, pri ktorých bolo zistené porušenie VZPP:  
I.  
Následná finančná kontrola 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. 
Kontrolovaný subjekt:   Mesto Sereď 
Kontrolný orgán:   Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolované obdobie: rok 2007-2012 
Kontrola vykonaná v čase od: 25.06.2013 – 22.08.2013 
Kontrolné zistenia konštatovali porušenie:  
zákona č. 563/2009 Z.z. 
VZN č. 1/2006  § 20 ods. 3. 
§ 8 ods. 4,5 zákona o účtovníctve 

Správa o kontrole bola predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 19.09.2013 
Pre lepšiu orientáciu uvediem čoho sa týkalo kontrolné zistenie a následne uvediem opatrenie 
na odstránenie nedostatkov, ktoré prijal prednosta MsÚ.  
 
1. Kontrolné zistenie  - Doručovanie,  Platnosť rozhodnutia 
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 

- Na základe vykonanej kontroly konštatujem, že prijaté opatrenie bolo splnené.  
Rozhodnutia z roku 2007 – 2012 boli fyzickým osobám, ktorých adresa nie je známa doručená 
verejnou vyhláškou. 
2. Kontrolné zistenie - Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia 
Zabezpečiť opravu nesprávne vyznačenej  právoplatnosti a vykonateľnosti na  
rozhodnutiach. 
T: do 28.02.2014 , Z: Ing. Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem, že opatrenie nebolo splnené 
v stanovenom termíne, oprava prebieha ešte počas výkonu kontroly plnenia prijatého 
opatrenia.  
Na základe uvedeného kontrolného zistenia bolo v záverečnom prerokovaní správy 
o kontrole prednostovi  MsÚ uložené:  

- Zabezpečiť splnenie prijatého opatrenia v termíne do 15.04.2014.   



- Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči 
nim účinné opatrenia podľa osobitného predpisu.                        T: 30.04.2014 

 
3. Kontrolné zistenie – Sankcie, pokuty 
Vyrubovať sankcie za nesplnenie povinnosti uloženú rozhodnutím správcu poplatku 
v zmysle platnej právnej úpravy.     
T: ihneď Z: Ing. Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem,  že kontrolovaný subjekt ku dňu 
ukončenia kontroly plnenia prijatých opatrení nevyrubil sankciu v zmysle zákona ani 
jednému dlžníkovi. Kontrolovaný subjekt s cieľom zmierniť dopad vynakladania 
finančných prostriedkov pre FO a PO postupoval voči neplatičom spôsobom doručenia 
výzvy na úhradu nedoplatku.  
Opakovane upozorňuje, že uloženie sankcie je povinnosť, ktorú zákon ukladá správcovi 
dane, nie je to  možnosť.  
Na základe uvedeného kontrolného zistenia bolo v záverečnom prerokovaní správy 
o kontrole prednostovi  MsÚ uložené:  
Zabezpečiť vydanie rozhodnutí, v ktorých bude poplatok za komunálny odpad zvýšený 
o sankciu v zmysle zákona, všetkým poplatníkom, ktorým bola v roku 2013 zaslaná výzva na 
úhradu poplatku a túto povinnosť si v určenej lehote nesplnili.      
          T: do 30.06.2014  
4 Kontrolné zistenie - Zrušenie rozhodnutí – výmaz pohľadávok z účtovnej evidencie. 
Zabezpečiť zreálnenie stavu pohľadávok . 
T: do 31.12.2013, Z: Ing. Vladimír Práznovský, vedúci oddelenia rozvoja mesta  
5. Kontrolné zistenie – nevykonanie inventarizácie v súlade s platnou právnou úpravou 
Inventarizáciu vykonávať v súlade s platnou právnou úpravou. 
T: ihneď Z: predseda ČIK 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem, že vyššie uvedené prijaté opatrenia 
neboli splnené v stanovených termínoch.  
Na základe vykonanej kontroly, konštatujem, že stav pohľadávok uvedených 
v inventarizácii k 31.12.2013 nie je verným obrazom skutočných pohľadávok. Na základe 
vykonanej kontroly ďalej konštatujem, že nedostatky konštatované pri kontrole, ktoré mali 
byť odstránené k 31.12.2013 stále pretrvávajú, čo bolo spôsobené skutočnosťou, že nebola 
vykonaná dokladová inventarizácia pohľadávok.  
Na základe uvedeného kontrolného zistenia bolo v záverečnom prerokovaní správy 
o kontrole prednostovi  MsÚ uložené:  
Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči nim 
účinné opatrenia podľa osobitného predpisu.                         T: 30.04.2014 
 
6. 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  

Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem:  
Pohľadávky spoločnosti OKAMEA SK, s.r.o, boli  v stanovenom termíne na základe 
právoplatných a vykonateľných rozhodnutí zaevidované ako pohľadávky. 
 



II. 
Následná finančná kontrola Verejného obstarávania realizovaného v priebehu roku 2012 
a 2013 v zmysle platnej právnej úpravy zákona č.  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
25/2006 Z. z.“),  
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Sereď 
Kontrolované obdobie: rok 2012, 2013  
Termín vykonania kontroly: od 26.08.2013 do 03.09.2013 
Správa o kontrole bola predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 19.09.2013 
Kontrolné zistenia - Rok 2012  
Na základe predloženej dokumentácie konštatujem:  
Menovaná komisia na vyhodnocovanie ponúk v roku 2012 pri vyhodnocovaní ponúk 
nepostupovala v súlade s kritériom na vyhodnotenie ponúk uvedeným pod bodom č. 9 výzvy 
na predkladanie cenovej ponuky zo dňa 11.04.2012.  
Kontrolné zistenie - Rok 2013 
Kontrolovaný subjekt určil lehotu na  poskytnutie služby najneskôr do 25.06.2013.  
Vybratý úspešný uchádzaš neposkytol služby do 25.06.2013. Práce boli vykonávané ešte 
v mesiaci august 2013. Prišlo k nedodržaniu lehoty zo strany dodávateľa služby.  
V tomto prípade bola vypracovaná objednávka. V prípade vypracovania zmluvy, ktorej 
súčasťou by boli sankcie, by celková cena za práce a služby týkajúce sa predmetu zákazky pri 
uplatnení sankcií za nedodržanie termínu bola nižšia.  
Prednosta MsÚ na základe výsledkov následnej finančnej kontroly prijal nasledovné 
opatrenie:  
Na základe výsledkov z vykonanej kontroly zadávania zákaziek s nízkou hodnotou: Arboristické 
ošetrenie stromov v roku 2012, 2013 v chránenom areáli Zámockého parku v Seredi v súlade so 
schváleným projektom „Revitalizácia Zámockého parku v Seredi“, prijímam  nasledovné opatrenia 
a ukladám:    
 
1. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby špecifikovať 
vo výzvach presný, jednoznačný  predmet zákazky a zároveň dodržiavať definované kritérium na 
vyhodnotenie  ponúk. 

Zodp.: Ing. Práznovský, vedúci odd. rozvoja mesta 
  Termín: ihneď 
 
2. Pri obstarávaní tovaru alebo služby v hodnote od 2 500,01 € do 9999,99 € bez DPH uzatvárať 
zmluvu (nie objednávku) s definovanými sankciami za nedodržanie termínu dodania tovaru alebo služby. 

Zodp.:   Ing. Práznovský, vedúci odd. rozvoja mesta 
  Termín: ihneď 
 
Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení konštatujem, splnenie prijatých 
opatrení v celom rozsahu.   
Kontrolovaný subjekt od ukončenia kontroly pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na 
dodanie tovaru alebo poskytnutie služby definuje kritériá na vyhodnotenie ponúk 
jednoznačne, čím sa predchádza zbytočnému vnášaniu pochybností o postupe komisie pri 
rozhodovaní o výbere úspešného uchádzača.  
Kontrolovaný subjekt bude v mesiaci máj vykonávať VO na arboretické práce – ošetrenie 
stromov. S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, v ktorej budú zakotvené sankcie za 
nedodržanie termínu vykonania prác nie objednávka ako v prípade , ktorý bol predmetom 
vykonania kontroly. 
 



III.  
Následná finančná kontrola vynakladaných finančných prostriedkov za práce 
vykonávané na základe dohôd o vykonaní prác mimo pracovného pomeru za 
rok 2011-2013.  
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: MsÚ Sereď 
Kontrolované obdobie: rok 2011-2013  
Termín začatia kontroly: 25.09.2013  
Kontrolné zistenia v roku 2011-2012:   
Vzhľadom na druh vykonávanej práce kontrolovaný subjekt neuzatváral so z-cami  dohody 
o pracovnej činnosti v zmysle zákonníka práce § 228a/,  ale  dohody o vykonaní práce 
v zmysle § 226 Zákonníka práce.  
V roku 2013 bol tento nedostatok odstránený a to uzatváraním dohôd o pracovnej činnosti – 
vzhľadom na druh vykonávanej práce.  
Odstránenie kontrolného zistenia rokov 2011 a 2012 bolo konštatované aj v správe 
o kontrole, ktorá bola poslancom MsZ predložená dňa 12.11.2013. Z uvedeného dôvodu 
nebolo potrebné prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov prednostom MsÚ.  
 
 
 
V Seredi dňa: 26.03.2014     
 Mgr. Zuzana Horváthová 
           Hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Zápisnica 
zo záverečného prerokovania „Správy“ o výsledkoch kontroly  plnenia prijatých 

opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich príčin, zistených pri vykonaných 
kontrolách v II. polroku 2013. 

 
V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

podávam MsZ správu o vykonanej kontrole, ktorá bola vykonaná v súlade s plánom 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2014   
 
Kontrolný orgán:   Hlavná kontrolórka mesta 
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
Na prerokovaní správy o výsledkoch kontroly sa zúčastnili:  
 
Ing. Tibor Krajčovič 
Prednosta MsÚ                                 ___________________________ 
      
Mgr. Zuzana Horváthová,  
hlavná kontrolórka mesta                                               ____________________________ 
 
 Prednosta MsÚ  bol v potrebnom rozsahu oboznámený so Správou o výsledku kontroly 
dňa 26.03.2014.  

Záver: 
Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly ukladám 
prednostovi MsÚ. 
Kontrolné zistenie - Právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia 
a)   Zabezpečiť splnenie prijatého opatrenia v termíne do         15.04.2014.   

Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči 
nim účinné opatrenia podľa osobitného predpisu.                        T: 30.04.2014. 

 
Kontrolné zistenie – Sankcie, pokuty 
b) Zabezpečiť vydanie rozhodnutí, v ktorých bude poplatok za komunálny odpad 
zvýšený o sankciu v zmysle zákona, všetkým poplatníkom, ktorým bola v roku 2013 zaslaná 
výzva na úhradu poplatku a túto povinnosť si v určenej lehote nesplnili.  T: do 30.06.2014.
       
Kontrolné zistenie - Zrušenie rozhodnutí – výmaz pohľadávok z účtovnej evidencie. 
Kontrolné zistenie – nevykonanie inventarizácie v súlade s platnou právnou úpravou 
c)   Zabezpečiť splnenie prijatého na odstránenie nedostatkov do       30.08. 2014. 

Určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a uplatniť voči 
nim účinné opatrenia podľa osobitného predpisu.                        T: 30.04.2014 

d/ predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich 
príčin hlavnej kontrolórke mesta.       T: 10.09.2014 
         
                                
V Seredi dňa 26.03.2014      Mgr. Zuzana Horváthová 
         Hlavná kontrolórka mesta 


