
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly 
 
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015 
schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
Následnú finančnú kontrolu ekonomického zhodnotenia majetkovej účasti mesta v iných 
subjektoch ako založených a zriadených mestom Sereď za obdobie rokov od vzniku do 
roku 2014  
 
Kontrolované obdobie:  
Majetková účasť v KOMPLEX – odpadová spoločnosť s.r.o. od 1994 - 31.12.2014 
Majetková účasť v PKB a.s. od 1994 - 2012 
Majetková účasť v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. od 2003 - 2014 
 
Kontrolný orgán:  Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď, Mestský úrad Sereď 
 
Zameranie kontroly:  
Ekonomické zhodnotenie majetkovej účasti mesta v iných subjektoch ako založených 
a zriadených mestom Sereď.  
 
Cieľ kontroly:   
Poskytnutie komplexnej informácie o majetkových účastiach mesta v iných subjektoch 
od ich vzniku do konca roka 2014.  
 
Použité právne normy:  
Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite 
Zákon č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení 
Zákon č.  138/1991 Zb. o majetku obcí  
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené.  
Súčasťou schválených rozpočtov v revidovanom období, kontrolovaný subjekt 
v príjmovej časti rozpočtu rozpočtoval  na položke 211 - Príjmy z podnikania,     
podpoložkách:  
211 004 – Iné príjmy z podnikania, finančné prostriedky, ktoré mesto získalo ako podiel 
na zisku z majetkovej účasti mesta v záujmovom združení obcí Komplex,  
211 003 – dividendy z výnosu akcií, ktoré mal kontrolovaný subjekt v PKB a.s., neskôr v 
Dexii banke a.s. Žilina. 
Kontrolné zistenie: 
1) Kontrolovaný subjekt rozpočtoval finančné prostriedky v súlade s  Opatrením 
Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, 
ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická 
klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. 
MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421), 
opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. 
MF/021218/2010-421), opatrenia z 29. októbra 2010 (č. MF/025825/2010-421), 
opatrenia z 20. februára 2012 (č. MF/010211/2012-421), opatrenia zo 4. decembra 



2013 (č. MF/23213/2013-421) a opatrenia z 12. novembra 2014 (č. MF/19698/2014-
421  
2) Kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky v súlade so schváleným rozpočtom 
v príslušnom roku.  
 
1/ Majetková účasť mesta v „KOMPLEX záujmovom združení obcí“  
Mesto Sereď je členom záujmového združenia „Komplex“ /ďalej len združenie/, na 
základe rozhodnutia zakladateľov združenia zakladateľskou zmluvou zo dňa 07.07.1992 
v zmysle zmien odsúhlasených zo dňa 18.10.1993 /pristúpenie obce Váhovce/ a zo dňa 
20.09.1994 /pristúpenie obce Gáň/.  
Mesto Sereď vložilo do základného imania spoločnosti v zmysle §5 ods. 1 písm. a) 
Stanov Komplexu z.z. finančný vklad vo výške 4 592 000.- Sk a ďalšie finančné zdroje vo 
výške 2 504 000.- Sk, čo spolu predstavuje 7 096 000.- Sk /235 544 €/. Podiel Mesta 
Sereď na majetku združenia predstavuje 66,66%.  
Združenie obcí Komplex založilo na základe spoločenskej zmluvy zo dňa 22.03.1994 
spoločnosť s ručením obmedzeným Komplex – Lobbe s.r.o., ktorá bola v roku 2004 
premenovaná na Komplex - odpadová spoločnosť, s.r.o. /ďalej len združenie/ 
Spoločníkmi tejto spoločnosti sú Komplex, záujmové združenie a LOBBE – Lobbe 
Slovakia, s.r.o. /ďalej len LOBBE/.  Výška obchodného podielu spoločníka „Komplex“, 
záujmové združenie obcí predstavuje 51%. 
 
Nižšie uvedená tabuľka uvádza informácie o vložených finančných prostriedkov do 
základného imania založeného združenie a podiel na zisku, ktorý bol kontrolovanému 
subjektu vyplatený v jednotlivých rokoch.  
Valné zhromaždenie do ukončenia kontroly nezasadalo, takže neprišlo k prerozdeleniu 
zisku združenia za rok 2014.  
Schválený Rozpočet na rok 2015 predpokladá čiastku 80 000 €. Kontrolovaný subjekt 
pri zostavovaní rozpočtu vychádzal zo skutočností z predchádzajúcich rokov.  
V tabuľke č. 1 sú uvedené vložené finančné prostriedky mesta Sereď do  združenia 
Komplex z.z a podiel na zisku.  
 

Rok Vložené finančné 
prostriedky v tis. Sk 

Podiel mesta Sereď 
zo zisku v  Sk, € 

Podiel mesta Sereď zo 
zisku v  € 

1992 - 1994 7 096 000   
1998  413 000 13 709 
1999  348 000 11 551 
2000  950 000 31 534 
2001  1 197 000 39 733 
2002  795 000 26 389 
2003  906 000 30 073 
2004  - - 
2005  1 332 000 44 214 
2006  1 300 000 43 152 
2007  3 330 000 110 411 
2008  1 998 000 66 321 
2009   66 321 
2010   99 000 
2011   74 933 
2012   99 000 
2013   99 000 
Spolu   855 338 
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V roku 2006 predstavoval podiel na zisku od založenia združenia 240 355 €, čo 
znamená vrátenie všetkých finančných prostriedkov vložených do združenia pri jeho 
založení. Od roku 2007 do roku 2013 podiel mesta Sereď na zisku pripísaný na účet  
predstavuje 614 983 €.  
Tak bezpečné a výhodné zhodnotenie verejných finančných prostriedkov so 
zabezpečeným ručením a s pravidelne sa opakujúcim  garantovaným ročným 
výnosom sa kontrolovanému subjektu   nepodarí nikde inde. 
Kontrolné zistenie.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem, efektívne hospodárne a účelné 
hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami.  
 
 
2/ Majetková účasť mesta Sereď v Prvej komunálnej banke, a.s. ( PKB, a.s. ) 

Mesto Sereď postupne v rokoch 1994 až 1996 nakúpilo 235 akcií PKB a.s. spolu 
za      2 350 000 Sk /78 006 €/ menovitá hodnota jednej akcie 1000.- Sk/. V  roku 2003 
bola rozhodnutím valného zhromaždenia zvýšená hodnota jednej akcie v z 10 000.- Sk 
na čiastku 12 000.- Sk. 
V tabuľke č. 2 sú uvedené dividendy z týchto akcií, ktoré boli mestu Sereď uhradené  od 
roku 1995 do roku 2002.  
 

Rok dividenda v Sk 
1995 12 168 
1996 251 996 
1997 279 650 
1998 259 675 
1999 219 725 
2000 - 
2001 269 663 
2002 329 588 
2003 387 750 
2004 465 300 
2005 465 300 
2006 465 300 
2007 465 300 
2008 465 300 
2009 - 
2010 - 
2011 - 

Spolu:  3 871 415   /128 507 €/ 
Z uvedenej tabuľky je zrejmé, že v roku 2009, 2010 mesto Sereď nedostalo žiadne 
dividendy / v tom čase prechádzala Dexia a.s. na Prima banku Slovensko a.s.  
V súlade s uznesením MsZ č. 102/2011 zo dňa 14.06.2011 bol v roku 2011 realizovaný 
predaj 235 ks akcií Dexia banky Slovensko a.s. za sumu 147 620 €. Kontrolovaný 
subjekt odpredal 1 akciu, ktorej nominálna hodnota bola 399 €/kus za 628 €/kus  
/18 919 Sk/.  
Z vyššie uvedeného vyplýva, že nákupom akcií kontrolovaný subjekt zarobil celkom 
276 157 € a to na:  

• dividendách 128 507 € 
• predajom akcií 147 650 €  
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Finančné prostriedky investované do nákupu akcií PKB, a.s. zarobili pre kontrolovaný 
subjekt po odrátaní vstupnej investície 198 151 € /5 969 497 Sk/. 
Kontrolné zistenie.  
Takúto vysokú výšku úroku za uložené finančné prostriedky by mesto nedosiahlo 
v žiadnej bankovej inštitúcii.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem, efektívne hospodárne a účelné 
hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami.  
 
3) Majetková účasť mesta v Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. 
Kontrolovaný subjekt v roku 2003 podpísal zmluvu s Fondom národného majetku SR 
o bezodplatnom prevode 98 926ks akcií na meno v menovitej hodnote jednej akcie 1000 
Sk. Prevedené akcie predstavujú 1,91% podiel zo základného imania akciovej 
spoločnosti Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. a v súlade s rozhodnutím 
o privatizácii č. 801 sú stanovené zaokrúhlene a to podľa počtu obyvateľov.  
Západoslovenská vodárenská a.s. od roku 2003 nevyplatila akcionárom dividendy – 
časť zisku, ktorá sa rozdeľuje medzi akcionárov. Dividendy sú vyplácané akcionárom na 
základe rozhodnutia valného zhromaždenia akcionárov, avšak nie sú právne 
nárokovateľné. 
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt neinvestoval žiadne vlastné finančné prostriedky do akcií. 
Majetková účasť v Zsl. vodárenskej spoločnosti a.s. poskytuje záruku riešenia možných 
problémov najmä v oblasti: 

- zabezpečovania zásobovania pitnou a úžitkovou vodou z verejných vodovodov.  
- odvádzania a čistenia odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie  
- prevádzkovania, udržiavania, opravovania a ochrany vodných zdrojov, 

verejných vodovodov, verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd..... 
Z výročnej správy Zsl. vodárenskej spoločnosti a.s.  za rok 2013 vyplýva, že základné 
imanie predstavuje 101 290 925,69 €.  Prevedené akcie na kontrolovaný subjekt 
k 31.12.2013  predstavujú podiel zo základného imania vo finančnom vyjadrení 
2362925,69 €.  
 
Na záver:  
Na základe vykonanej kontroly nebolo zistené porušenie platných právnych predpisov 
týkajúcich sa nakladania s verejnými finančnými prostriedkami.  
 
 
 
V Seredi, 27.02.2015    Mgr. Zuzana Horváthová 
      Hlavný kontrolór mesta 
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