
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Správa 
 

Z výkonu následnej finančnej kontroly /ďalej len kontrola/ dodržiavania ustanovení VZN 
mesta Sereď č. 7/2012 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom 
z rozpočtu mesta Sereď schválených /trieda 0810 – Rekreačné a športové služby, položka 
642 001/  v roku 2014.   
 
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015, ktorý bol 
schválený uznesením MsZ bola vykonaná kontrola vyššie uvedeného zamerania.  
Kontrolovaný subjekt:   Mesto Sereď 
 
Kontrolný orgán:   Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
 
Kontrolované obdobie: rok 2014 
 
Kontrola vykonaná v čase od: 01.04.2015 –/keď bude záverečné prerokovanie správy/ 
 
Cieľ kontroly:  
- overiť stav dodržiavania ustanovení VZN mesta Sereď č. 7/2012 o poskytovaní dotácií 
právnickým a fyzickým osobám podnikateľom z rozpočtu mesta schválených /trieda 0810 – 
Rekreačné a športové služby, položka 642 001/.:   
-  poskytnutie finančných prostriedkov Telovýchovným jednotám /TJ/ a športovým klubom 
/ŠK/.   
-  podstatné náležitosti zmlúv o poskytnutí dotácií  
- kontrola finančného zúčtovania dotácií a účtovne vykazované čerpanie výdavkov na 
príslušnej položke.  
Použité právne normy a predpisy:  
Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole 
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
Zákon č. 431/2002 o účtovníctve 
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
VZN mesta č. 7/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď  
Metodické usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 a vysvetlivky 
k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 
 
Kontrola bola vykonaná na základe predložených podkladov: 
- uzatvorených zmlúv o poskytnutí dotácie fyzickým a právnickým osobám,  
- žiadostí o poskytnutie príspevku fyzických a právnických osôb 
- zúčtovanie poskytnutej dotácie 
 
Dodržiavanie ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy neurčuje spôsob poskytovania dotácií 
z rozpočtu mesta a neustanovuje obmedzenia na čo je možné dotáciu poskytnúť. Z  uvedeného 
vyplýva, že mesto je oprávnené poskytovať dotácie len za podmienok ustanovených všeobecne 
záväzným nariadením v zmysle § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z.z..  „Právnickej osobe a fyzickej 



osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, 
vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať 
dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne 
prospešných služieb, 14) všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, 15) na podporu 
podnikania a zamestnanosti“.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt má v čase začatia výkonu kontroly schválené VZN 7/2012 o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Sereď s účinnosťou od 01.10.2012.  
   
Poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta.  
Kontrolovaný subjekt v roku 2014 poskytol v súlade so schváleným rozpočtom v zmysle VZN 
7/2012 do sociálnej, kultúrnej, školskej a športovej oblasti dotácie v celkovej hodnote 
161 310.- €, z toho dotácie do oblasti športu – rozvoja telesnej kultúry /TJ a športovým 
klubom/ boli poskytnuté v celkovej výške 132 580 € nasledovne:  
Trieda 0810 Rekreačné a športové služby, pol. 642001  
Uznesením MsZ č. 279/2013 bol schválený rozpočet na príslušnej položke na rok 2014 celkom 
vo výške 100 000 €.  
Uznesením MsZ č. 55/2014 - schválené rozpočtové opatrenia  2. zmeny rozpočtu, pri ktorej 
bola dotácia pre športové kluby a TJ zvýšená o 850 €.  
Dňa 29.4. 2014 schválil primátor v zmysle § 14 ods. 2 písmeno a zákona 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade 
s uznesením MsZ v Seredi č. 12/2014 zo dňa 18.2.2014 rozpočtové opatrenia  4. zmeny 
rozpočtu, súčasťou ktorej bolo zvýšenie dotácie na šport o 1530 €.  
Dňa 17.6. 2014 schválilo MsZ uznesením č. 108/2014 rozpočtové opatrenia 5. zmeny 
rozpočtu, súčasťou ktorých bolo zvýšenie dotácie pre športové kluby a TJ o 20 000 €.  
Dňa 17.12.2014 schválil primátor v zmysle § 14 ods. 2 písmeno a zákona 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v súlade 
s uznesením MsZ v Seredi č. 12/2014 zo dňa 18.2.2014 rozpočtové opatrenia  11. zmeny 
rozpočtu, súčasťou ktorej bolo zvýšenie dotácie na šport o 10 200 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:   
Dotácia vo výške 132 580.- € bola rozdelená a poskytnutá na návrh príslušnej stálej komisie 
MsZ  primátorom mesta  celkom 18-im TJ a Šk nasledovne.   

 POSKYTNUTÉ DOTÁCIE PRE TJ a ŠK v roku 2014 

P.č. TJ alebo ŠK 

Dotácie 
poskytnuté na 
základe 
rozhodnutia 
komisie 

Dotácie poskytnuté 
na základe 
prerozdelenia od 
poslancov 

Spolu poskytnuté 
dotácie pre TJ a ŠK 
v roku 2014 

1. ŠKF Sereď 67 000,00 € 650,00 € 67 650,00 € 

2 AŠK Lokomotíva Sereď 27 430,00 € 100,00 € 27 530,00 € 

3 HK Slávia OA Sereď 17 400,00 € 50,00 € 17 450,00 € 

4 Cyklistický klub AB 2 700,00 € - 2 700,00 € 

5 Tenisový klub 3 700,00 € 550,00 € 4 250,00 € 

6 ŠK Naturálnej kulturistiky NOVA 600,00 € 100,00 € 700,00 € 

7 ŠK Cyklo Tour Sereď 1 350,00 € - 1 350,00 € 

8 Stolnotenisový klub Mladosť 1 100,00 € - 1 100,00 € 

9 OZ Klub volejbalu 550,00 € - 550,00 € 

10 Seredská Interliga 1 400,00 € - 1 400,00 € 

11 ORF Cosmos Camping Sereď 690,00 € 300,00 € 990,00 € 

12 Taekwon Do ITF Sereď 1 690,00 € - 1 690,00 € 

13 TJ Rozkvet 1 000,00 € 350,00 € 1 350,00 € 

14 ŠK Ice Players Sereď 1 500,00 € - 1 500,00 € 

15 Mestský šachový klub 250,00 € - 250,00 € 

16 Kynologický klub "Pri kolene" Sereď 690,00 € 50,00 € 740,00 € 

17 AFK Vodra Sereď 650,00 € - 650,00 € 

18 AFK PUMA Sereď 500,00 € - 500,00 € 

  Spolu 130 200,00 € 2 150,00 € 132 350,00 € 

 
   



 

V roku 2014  predstavovali výdavky rozpočtu obce - dotácie telovýchovným jednotám /TJ/ a 
športovým klubom /Šk/ celkom 132 350 €, čo predstavuje plnenie príslušnej položky 
výdavkovej časti rozpočtu na 99,8%.   
 
Kontrola dodržania účelu poskytnutej dotácie a zúčtovania poskytnutej 
dotácie.  
 
1. Športový klub futbalu Sereď /ŠKF Sereď/ - 67 650 € 
Na základe zmluvy a jej dodatkov bola poskytnutá dotácia nasledovne:  
 Zmluvou o poskytnutí dotácie č. 23/2014 zo dňa  12.02.2014 bola poskytnutá dotácia 

na základe predloženej žiadosti o dotáciu doručenej na mestský úrad v termíne 
určenom na predkladanie žiadostí vo výške 35 000 €. Uvedená dotácia bola 
poskytnutá na tri časti s určením termínu zúčtovania  dotácie najneskôr do 15. 12. 
2014 v súlade s VZN č. 7/2012.  

Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených účtovných dokladov k zúčtovaniu 
dotácie za I. polrok 2014 konštatujem:  
Všetky predložené účtovné doklady k zúčtovaniu dotácie za I. polrok 2014,  zodpovedajú 
účelu, ktorý je definovaný v čl. I. Zmluvy č. 23/2014 a to najmä: štartovné, športová výstroj 
a športové potreby, cestovné, údržba ihrísk, PHM do kosačky, čistiace prostriedky, tlačivá, 
kancelárske potreby, poplatky, starostlivosť o hráčov /pitný režim, občerstvenie/ úhrada 
nákladov na odmeny rozhodcom v súťažných stretnutiach, odmeny trénerom/. 
 Zmluvou 239/2014 ako Dodatok č. 1 k zmluve č. 23/2014 zo dňa 12.06.2014 bola 

poskytnutá dotácia vo výške 650 € s určením termínu zúčtovania  dotácie najneskôr do 
15. 12. 2014 v súlade s VZN č. 7/2012.  

Kontrolné zistenie:  
Zmluva č. 239/2014 je samostatnou zmluvou a nie dodatok č. 1 k zmluve č. 23/2014. Finančné 
prostriedky neboli poskytnuté na základe predloženej žiadosti o dotáciu vo výške, o  ktorej 
rozhodla príslušná komisia MsZ. Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe 
rozpočtového opatrenia k 4. Zmene rozpočtu mesta Sereď na rok 2014. Žiadosť o poskytnutie 
dotácie nebola doručená. V zmysle § 6 ods. 1 VZN č. 7/2012 môžu byť dotácie poskytnuté len 
na základe žiadosti.  
 Zmluvou č. 471/2014 ako Dodatok č. 2 k zmluve č. 23/2014 zo dňa 14.07.2014 bola 

poskytnutá dotácia vo výške 23 000 € s určením termínu zúčtovania  dotácie najneskôr 
do 15. 12. 2014 v súlade s VZN č. 7/2012.  

 Kontrolovaný subjekt poskytol žiadateľovi dotáciu na základe žiadosti doručenej po termíne 
určenom na prekladanie žiadostí o dotáciu v súlade s §7 ods. 4 VZN 7/2012.  
Kontrolné zistenie – formálny nedostatok:  
Zmluva č. 471/2014 nie je dodatkom č. 2 k zmluve č. 23/2014. Dotácia bola žiadateľovi 
poskytnutá na základe samostatne predloženej žiadosti.  
 Zmluvou č. 681/2014 ako Dodatok č. 3 k zmluve č. 23/2014 zo dňa 8.12.2014 bola 

poskytnutá dotácia vo výške 3000 € s určením termínu zúčtovania  dotácie najneskôr 
do 15. 12. 2014 v súlade s VZN č. 7/2012.  

Kontrolné zistenie – formálny nedostatok 
Zmluvy č. 471/2014 a 681/2014 sú samostatnými zmluvami – netvoria dodatok k zmluve č. 
23/2014. Finančné prostriedky boli poskytnuté a o ich výške rozhodnuté na základe žiadosti 
o dotáciu zo dňa 23.06.2014, ktorá bola predložená po termíne určenom na predkladanie 
žiadostí o dotáciu / do 10.01.2014/.   



 Zmluvou č. 709/2014 zo dňa 19.12.2014 bola poskytnutá dotácia vo výške 6000 € 
V zmluve sa v čl. 4 ods. 1 písm. b/ ukladá povinnosť cit: „predložiť poskytovateľovi 
zúčtovanie dotácie v súlade s § 9 VZN č.  7/2012. V súlade s  §9 ods. 3 VZN č. 7/2012 
VZN primátor schvaľuje zmenu termínu predloženia vyúčtovania poskytnutej dotácie 
v termíne do 16.01.2015.“    

Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov k uvedenej zmluve konštatujem:  
V §9 ods. 3 VZN č. 7/2012 je uvedené cit: „Primátor mesta môže v odôvodnených prípadoch 
na základe písomnej žiadosti príjemcu schváliť zmenu termínu predloženia vyúčtovania 
poskytnutej dotácie. Táto skutočnosť musí byť doložená dodatkom k zmluve.  
Kontrolné zistenie č. 1 k zmluve č. 709/2014:  
Porušenie §6 ods. 1 VZN č. 7/2012.  
VZN č. 7/2012 v §6 ods. 1, ktorý hovorí cit. „Dotácia môže byť poskytnutá len na základe 
žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Sereď (ďalej len „žiadosť“) podanej do 
podateľne úradu v písomnej alebo elektronickej podobe spracovanej  vo forme projektu. Vzor 
žiadosti je uvedený v Prílohe č. 1 tohto nariadenia.“ 
Príslušná Komisia MsZ rozhodla o výške dotácie bez predloženej žiadosti o dotáciu.  
Kontrolné zistenie č. 2 k zmluve č. 709/2014:  
Porušenie §9 ods. 3 VZN č. 7/2012. Súčasťou zmluvy o poskytnutí dotácií nie je:  

-  žiadosť príjemcu o zmenu termínu predloženia vyúčtovania poskytnutej dotácie,  
- Schválenie žiadosti primátorom mesta nie je dodatkom k zmluve.  

Na základe vykonanej kontroly všetkých dokladov predložených ŠKF kontrolovanému 
subjektu k zúčtovaniu dotácie ďalej konštatujem:  

- Príjemca dotácie zúčtoval všetky poskytnuté finančné prostriedky /dotáciu / v súlade 
s vyššie uvedenými zmluvami o poskytnutí dotácie.  

- Poskytnutá dotácia vo výške 67 650 € predstavovala z celkových výdavkov ŠKF 36%.  
- Celkové výdavky na činnosť ŠKF Sereď za rok 2014 predstavovali 189 200 €.  

 
2. AŠK Lokomotíva Sereď – 27 530 € 
Na základe zmluvy a jej dodatkov bola poskytnutá dotácia nasledovne:  
 Zmluvou č. 24/2014 zo dňa 19.02.2014 bola poskytnutá dotácia na základe 

predloženej žiadosti o dotáciu doručenej na mestský úrad v termíne určenom na 
predkladanie žiadostí vo výške 12 630 € - žiadateľovi v zmysle zmluvy na tri časti á 4 
210 € s podmienkou, že druhá a tretia časť dotácie bude poskytnutá po zúčtovaní 
predchádzajúcej dotácie, s určením termínu zúčtovania  dotácie najneskôr do 15. 12. 
2014 v súlade s VZN č. 7/2012.  

 Zmluvou č. 258/2014 – dodatok k zmluve č. 24/14  zo dňa 15.07.2014 dotácia vo 
výške 100 € s určením termínu zúčtovania  dotácie najneskôr do 15. 12. 2014 v súlade 
s VZN č. 7/2012.  

Kontrolné zistenie k zmluve č 258/2014:  
Zmluva č. 258/2014 je samostatnou zmluvou a nie dodatok č. 1 k zmluve č. 24/2014. Finančné 
prostriedky neboli poskytnuté na základe predloženej žiadosti o dotáciu vo výške, o  ktorej 
rozhodla príslušná komisia MsZ. Finančné prostriedky boli poskytnuté na základe 
rozpočtového opatrenia k 4. Zmene rozpočtu mesta Sereď na rok 2014. Žiadosť o poskytnutie 
dotácie nebola doručená v súlade s VZN č. 7/2012.  
 Zmluvou č. 472/2014 Dodatok č. 2 zo dňa 15.07.2014  dotácia vo výške 12 000 € - 

poskytnutá žiadateľovi v zmysle dodatku k zmluve v dvoch častiach á 6000 €. 
Kontrolovaný subjekt poskytol žiadateľovi dotáciu na základe žiadosti doručenej po termíne 
určenom na prekladanie žiadostí o dotáciu v súlade s §7 ods. 4 VZN 7/2012.  
Kontrolné zistenie – formálny nedostatok:  



Zmluva č. 472/2014 nie je dodatkom č. 2 k zmluve č. 24/2014. Dotácia bola žiadateľovi 
poskytnutá na základe samostatne predloženej žiadosti.  
 Zmluvou č. 708/2014 zo dňa 19.12.2014 bola poskytnutá dotácia vo výške 2800 € 

s určením termínu zúčtovania  dotácie najneskôr do 16. 01. 2015 rovnako ako pri 
vyššie uvedenej zmluve č. 709/2014 - /ŠKF – Mesto Sereď/ 

Kontrolné zistenie č. 1 k zmluve č. 708/2014 
Dotáciu možno poskytnúť len na základe predloženej žiadosti. Komisia MsZ rozhodla o výške 
dotácie bez predloženej žiadosti o dotáciu čím prišlo k porušeniu §6 ods. 1 VZN č. 7/2012.  
Kontrolné zistenie č. 2 k zmluve č. 708/2014 
Porušenie §9 ods. 3 VZN č. 7/2012. Súčasťou podkladov predložených ku kontrole nie sú:  

-  žiadosť príjemcu o zmenu termínu predloženia vyúčtovania poskytnutej dotácie,  
- Schválenie žiadosti primátorom mesta, ktoré má byť v zmysle uvedeného dodatkom 

k zmluve.  
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených účtovných dokladov k zúčtovaniu 
dotácie ďalej konštatujem:  

- TJ Lokomotíva použila poskytnutú dotáciu v súlade s účelom stanoveným zmluvou 
o poskytnutí dotácie a zúčtovala finančné prostriedky v termíne určenom v zmluvách 
a ich dodatkoch o poskytnutí dotácie.  

- Poskytnutá dotácia vo výške 27 530 € predstavovala z celkových výdavkov AŠK 
Lokomotíva Sereď 47%. Celkové výdavky na činnosť ŠKF Sereď za rok 2014 
predstavovali 57 792,24 €.  

 
 
3. HK Slávia Obchodná akadémia Sereď /HK/ - 17 450 € 
Na základe zmluvy a jej dodatkov bola poskytnutá dotácia nasledovne:  
 Zmluvou č. 25/2014 zo dňa 06.02.2014 bola poskytnutá dotácia vo výške 12 000 € - 

žiadateľovi v zmysle zmluvy na tri časti á 4 000 € s podmienkou, že druhá a tretia časť 
dotácie bude poskytnutá po zúčtovaní predchádzajúcej dotácie s určením termínu 
zúčtovania  dotácie najneskôr do 15. 12. 2014 v súlade s VZN č. 7/2012.   

 Zmluvou č. 259/2014 ako Dodatkom č. 1  k zmluve č. 25/2014  zo dňa 11.07.2014 
dotácia vo výške 50  s termínom predložiť zúčtovanie dotácie  do 15.12.2014. 

Kontrolné zistenie:  
Zmluva č. 259/2014 nie je dodatkom č. 1 k zmluve č. 25/2014. Finančné prostriedky neboli 
poskytnuté na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, ale na základe rozpočtového opatrenia 
k 4. Zmene rozpočtu mesta Sereď na rok 2014. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola 
doručená, čím prišlo k porušeniu § 6 ods. 1 VZN č. 7/2012.  
 Zmluvou č. 473/2014 - Dodatkom č. 2 zo dňa 28.10.2014  k zmluve č. 25/2014 

dotácia vo výške 4 000 € s termínom predložiť zúčtovanie dotácie k 15.12.2014.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolné zistenie – formálny nedostatok 
Kontrolovaný subjekt poskytol žiadateľovi dotáciu na základe žiadosti doručenej po termíne 
určenom na prekladanie žiadostí o dotáciu v súlade s §7 ods. 4 VZN 7/2012.  
Zmluva č. 473/2014 nie je dodatkom č. 2 k zmluve 25/2014. Zmluva č. 473/2014 je 
samostatnou zmluvou, ktorá bola uzatvorená na základe samostatnej žiadosti o poskytnutie 
dotácie a nijako nesúvisí zo zmluvou č. 25/2014.  
 Zmluvou č. 707/2014 zo dňa 19.12.2014 bola poskytnutá dotácia vo výške 1400 €.  

Dotácia vo výške 1400 € bola poskytnutá na základe uznesenia školskej a športovej komisie 
pri MsZ č. 135/2014 s určením termínu zúčtovania  dotácie najneskôr do 16. 01. 2015  .  
Kontrolné zistenie č. 1 k zmluve č. 707/2014:  



Na základe vyššie uvedeného konštatujem porušenie §6 ods. 1 VZN č. 7/2012. Príslušná 
Komisia MsZ rozhodla o výške dotácie bez predloženej žiadosti o dotáciu.  
Kontrolné zistenie č. 2 k zmluve č. 707/2014 
Porušenie §9 ods. 3 VZN č. 7/2012. Súčasťou podkladov predložených ku kontrole nie sú:  

-  žiadosť príjemcu o zmenu termínu predloženia vyúčtovania poskytnutej dotácie,  
- Schválenie žiadosti primátorom mesta, ktoré má byť v zmysle uvedeného dodatkom 

k zmluve.  
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených účtovných dokladov k zúčtovaniu 
dotácie  okrem vyššie uvedených kontrolných zistení  ďalej konštatujem:  

- Dotácia bola využitá na účel stanovený vo vyššie uvedených zmluvách.   Zúčtovanie 
dotácie bolo preukázateľným spôsobom predložené zo strany poberateľa dotácie 
v zmluve uvedenom termíne.  

- Poskytnutá dotácia vo výške 17 450 € predstavovala z celkových výdavkov HK 80%. 
Celkové výdavky na činnosť HK Slávia Sereď za rok 2014 predstavovali 21 832  €.  

 
4. Cyklistický klub AB - 2 700 € 
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených účtovných dokladov konštatujem:  

- Dotácia vo výške 2700 €, ktorá bola poskytnutá cyklistickému klubu z rozpočtu mesta 
na činnosť na základe „zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 26/2014 “ bola 
použitá a zúčtovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy.  

- Poskytnutá dotácia vo výške 2 700 € predstavovala z celkových výdavkov CK AB Sereď 
34,5%. Celkové výdavky na činnosť CK AB za rok 2014 predstavovali 7 808  €.  

 
5. Tenisový klub /TK/ – 4 250 € 
Dotácia bola poskytnutá nasledovne: 
 Zmluvou č. 27/2014 zo dňa 10.02.2014 vo výške 2 700 € na dve časti po 1350 €, 

s podmienkou, že druhá časť dotácie bude poskytnutá po zúčtovaní prvej časti dotácie.   
 Zmluvou č. 144/2014 - Dodatok č. 1 k zmluve č. 27/2014 zo dňa 03.07.2014 vo výške 

550 €. 
Kontrolné zistenie k zmluve č. 144/2014 
Zmluva č. 144/2014 nie je dodatkom č. 1 k zmluve č. 27/2014. Finančné prostriedky neboli 
poskytnuté na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, ale na základe rozpočtového opatrenia 
k 4. Zmene rozpočtu mesta Sereď na rok 2014. Dotáciu možno poskytnúť len na základe 
predloženej žiadosti. Žiadateľ dotácie nepodal žiadosť o poskytnutie dotácie, čím prišlo 
k porušeniu § 6 ods. 1 VZN č. 7/2014.  
 Zmluvou č. 631/2014 - Dodatok č. 2 k zmluve č. 27/2014 zo dňa 05.11.2014 vo výške 

1000 €. 
Kontrolné zistenie k zmluve č. 631/2014 – formálny nedostatok 
Zmluva č. 631/2014 nie je dodatkom č. 2 k zmluve 27/2014. Zmluva č. 631/2014 je 
samostatnou zmluvou, ktorá bola uzatvorená na základe samostatnej žiadosti o poskytnutie 
dotácie a nijako nesúvisí zo zmluvou č. 25/2014.  
Na základe vykonanej kontroly predložených účtovných dokladov okrem vyššie uvedených 
kontrolných zistení ďalej konštatujem:  

- Dotácia bola využitá na účel stanovený v zmluve a jej dodatku. Zúčtovanie dotácie bolo 
preukázateľným spôsobom predložené zo strany poberateľa dotácie v zmluve uvedenom 
termíne.  

- Poskytnutá dotácia vo výške 4 250 € predstavovala z celkových výdavkov TK 37%. 
Celkové výdavky na činnosť TK  za rok 2014 predstavovali 7 808  €.  

 
 



6. ŠK Cyklo-Tour Sereď – 1350 € 
Športovému klubu bola na základe zmluvy č. 29/2014 zo dňa 12.02.2014 poskytnutá dotácia 
vo výške 1 350 € na základe žiadosti doručenej na mestský úrad v termíne vyhlásenom na 
predkladanie žiadostí. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

- Dotácia bola využitá na účel stanovený v zmluve. Zúčtovanie dotácie bolo 
preukázateľným spôsobom predložené zo strany poberateľa dotácie v zmluve uvedenom 
termíne.  

- Poskytnutá dotácia vo výške 1 350 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 
dotácie 22,4%. Celkové výdavky na činnosť ŠK  za rok 2014 predstavovali 6026  €.  

 
7. ŠK Naturálnej kulturistiky NOVA – 700 € 
Športovému klubu bola poskytnutá dotácia vo výške 700 € nasledovne:  
 Zmluvou č. 35/2014 zo dňa 26.02.2014 vo výške 600 € na základe žiadosti doručenej 

na mestský úrad v termíne vyhlásenom na predkladanie žiadostí.. 
 Zmluvou č. 257/2014 - Dodatok č. 1 k zmluve č. 35/2014 vo výške 100 €.  

Kontrolné zistenie: 
Zmluva č. 257/2014 nie je dodatkom č. 1 k zmluve č. 35/2014. Finančné prostriedky neboli 
poskytnuté na základe žiadosti o poskytnutie dotácie, ale na základe rozpočtového opatrenia 
k 4. Zmene rozpočtu mesta Sereď na rok 2014. Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola 
doručená. čím prišlo k porušeniu § 6 ods. 1 VZN č. 7/2014.  
Na základe vykonanej kontroly predložených podkladov ďalej konštatujem: 

- Dotácia bola využitá na účel stanovený v zmluve a jej dodatku. Zúčtovanie dotácie bolo 
preukázateľným spôsobom predložené zo strany poberateľa dotácie v zmluve uvedenom 
termíne.  

- ŠK nepožadoval dotáciu na rok 2015, preto nebolo predložené hospodárenie klubu za 
rok 2014 – nedá sa určiť koľko % z celkových nákladov bola dotácia Mesta.  

 
8. Stolnotenisový klub /STK/ Mladosť- 1100 € 
Stolnotenisovému klubu bola v roku 2014 poskytnutá dotácia na činnosť na základe zmluvy č. 
30/2014 zo dňa 12.02.2014 celkom v hodnote 1.100 €.  
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených podkladov konštatujem:  

- Dotácia bola využitá na účel stanovený v zmluve a jej dodatku. Zúčtovanie dotácie bolo 
preukázateľným spôsobom predložené zo strany poberateľa dotácie v zmluve uvedenom 
termíne.  

- Poskytnutá dotácia vo výške 1 100 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 
dotácie 73%. Celkové výdavky na činnosť STK  za rok 2014 predstavovali 1500  €.  

 
9. OZ Klub volejbalu – 550 € 
OZ Klubu volejbalu bola poskytnutá dotácia zmluvou č. 31/2014 zo dňa 06.11.2014 na 
základe žiadosti doručenej na mestský úrad v termíne vyhlásenom na predkladanie žiadostí. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

- Poskytnutú dotáciu vo výške 550 € klub volejbalu použil na účel v súlade so zmluvou. 
- Vyúčtovanie dotácie bolo urobené riadne a včas.  
- Poskytnutá dotácia vo výške 550 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 

dotácie 15,4%. Celkové výdavky na činnosť klubu volejbalu  za rok 2014 predstavovali 
3565 €.  

 
 
 



10. OZ Seredská Interliga – 1400 € 
OZ Seredská Interliga bola poskytnutá dotácia zmluvou č. 33/2014 zo dňa 14.02.2014 na 
základe žiadosti doručenej na mestský úrad v termíne vyhlásenom na predkladanie žiadostí.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

- Poskytnutú dotáciu vo výške 1 400 € poberateľ dotácie použil na účel v súlade so 
zmluvou. 

- Vyúčtovanie dotácie bolo urobené riadne a včas.  
- Poskytnutá dotácia vo výške 1 400 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 

dotácie 33,3%. Celkové výdavky na činnosť Seredskej Interligy za rok 2014 
predstavovali 4200 €.  

 
11. ORF Cosmos Camping Sereď – 990 € 
Dotácia bola poskytnutá nasledovne na základe: 
Zmluvy č. 37/2015 zo dňa 12.03.2014 vo výške 690 €.  
Zmluvy č. 145/2014 dodatok č. 1 k zmluve č. 37/2014 zo dňa 09.07.2014 vo výške 300 €.  
Kontrolné zistenie – Formálny nedostatok:  
Zmluva č. 145/2014 nie je dodatkom č. 1 k zmluve č. 37/2014. Finančné prostriedky 
poskytnuté na základe rozpočtového opatrenia k 4. Zmene rozpočtu mesta Sereď na rok 2014. 
Žiadosť o poskytnutie dotácie však nebola nedoručená, čím prišlo k porušeniu § 6 ods. 1 VZN 
7/2012.  
Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem:  

- Poskytnutú dotáciu vo výške 990 € poberateľ dotácie použil na účel v súlade so 
zmluvou. 

- Vyúčtovanie dotácie bolo urobené riadne a včas.  
- Poskytnutá dotácia vo výške 990 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 

dotácie 3,86%. Celkové výdavky na činnosť poberateľa dotácie za rok 2014 
predstavovali 25 687 €.  

 
12. Taekwon-Do ITF Sereď- 1690 € 
Dotácia vo výške 1 690 bola poskytnutá  z rozpočtu mesta na činnosť na základe:  
 Zmluvy č. 28/2014 zo dňa 17.02.2014 vo výške 690 €.  
 Zmluvou č. 559/2014  - dodatok č. 1 k zmluve č. 28/2014 zo dňa 15.10.2014 vo výške 

600 €.  
Kontrolné zistenie– Formálny nedostatok:  
Zmluva č. 559/2014 je samostatnou zmluvou podpísanou na základe žiadosti o dotáciu 
doručenej na Mesto Sereď po termíne určenom na podanie žiadostí. Ide o samostatnú zmluvu, 
ktorá nesúvisí so zmluvou č. 28/2014.  
 Zmluvou č. 705/2014 zo dňa 22.12.2014 vo výške 400 € s určením termínu zúčtovania  

dotácie najneskôr do 16. 01. 2015   
Kontrolné zistenie č. 1:  
Dotácia bola poskytnutá bez doručenia žiadosti o dotáciu  v zmysle VZN č. 7/2012, čím prišlo 
k porušeniu §6 ods. 1 VZN č. 7/2012.  
Kontrolné zistenie č. 2 k zmluve č. 705/2014 
Porušenie §9 ods. 3 VZN č. 7/2012. Súčasťou podkladov predložených ku kontrole nie sú:  

-  žiadosť príjemcu o zmenu termínu predloženia vyúčtovania poskytnutej dotácie,  
- Schválenie žiadosti primátorom mesta, ktoré má byť v zmysle uvedeného dodatkom 

k zmluve.  
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov konštatujem:  

- Poskytnutú dotáciu vo výške 1 690 € poberateľ dotácie použil na účel v súlade so 
zmluvou. 



- Vyúčtovanie dotácie bolo urobené riadne a včas.  
- Poskytnutá dotácia vo výške 1 690 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 

dotácie 36,9%. Celkové výdavky  poberateľa dotácie na činnosť  za rok 2014 
predstavovali 4576,29 €.  

 
13. TJ Rozkvet – 1 350 € 
Dotácia vo výške 1 350 €  bola poskytnutá  z rozpočtu mesta na činnosť na základe:  
 Zmluvy č. 36/2014 zo dňa 17.02.2014 vo výške 1 000 €.  
 Zmluvou č. 256/2014 - dodatok č. 1  k zmluve č. 36/2014 zo dňa 17.06.2014vo výške 

350 €.  
Kontrolné zistenie: 
Zmluva č. 256/2014 nie je dodatkom č. 1 k zmluve č. 36/2014. Finančné prostriedky 
poskytnuté na základe rozpočtového opatrenia k 4. Zmene rozpočtu mesta Sereď na rok 2014. 
Žiadosť o poskytnutie dotácie však nebola nedoručená, čím prišlo k porušeniu §6 ods. 1 VZN 
č. 7/2012.  
 Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov  okrem vyššie uvedeného 
kontrolného zistenia konštatujem:  

- Poskytnutú dotáciu vo výške 1 350 € poberateľ dotácie použil na účel v súlade so 
zmluvou. 

- Vyúčtovanie dotácie bolo urobené riadne a včas.  
- Poskytnutá dotácia vo výške 1 350 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 

dotácie 40,9%. Celkové výdavky  poberateľa dotácie na činnosť  za rok 2014 
predstavovali 4576,29 €.  

 
14. ŠK Ice Players Sereď- 1500 € 
Dotácia vo výške 1 500 €  bola poskytnutá  z rozpočtu mesta na činnosť na základe:  
 Zmluvy č. 38/2014 zo dňa 26.02.2014 vo výške 1 000 €.  
 Zmluvy č. 706/2014 –zo dňa 22.12.2014 vo výške 500 €.  

Kontrolné zistenie č. 1 k zmluve č. 706/2014.  
Dotácia bola poskytnutá bez doručenia žiadosti o dotáciu čo je porušením §6 ods. 1 VZN č. 
7/2012.  
Kontrolné zistenie č. 2 k zmluve č. 706/2014 
Porušenie §9 ods. 3 VZN č. 7/2012. Súčasťou podkladov predložených ku kontrole nie sú:  

-  žiadosť príjemcu o zmenu termínu predloženia vyúčtovania poskytnutej dotácie,  
- Schválenie žiadosti primátorom mesta, ktoré má byť v zmysle uvedeného dodatkom 

k zmluve.  
 
 Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov ďalej konštatujem:  

- Poskytnutú dotáciu vo výške 1 500 € poberateľ dotácie použil na účel v súlade so 
zmluvou. 

- Vyúčtovanie dotácie bolo urobené riadne a včas.  
- Poskytnutá dotácia vo výške 1 500 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 

dotácie 28,9%. Celkové výdavky  poberateľa dotácie na činnosť  za rok 2014 
predstavovali 5178 €.  

 
15. Mestský šachový klub – 250 €  
Dotácia vo výške 250 € bola poskytnutá na základe zmluvy č. 34/2014 zo dňa 28.04.2014.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

- Poskytnutú dotáciu vo výške 250 € poberateľ dotácie použil na účel v súlade so 
zmluvou. 



- Vyúčtovanie dotácie bolo urobené riadne a včas.  
- Poskytnutá dotácia vo výške 250 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 

dotácie 51,5%. Celkové výdavky  poberateľa dotácie na činnosť  za rok 2014 
predstavovali 485 €.  

 
16. Kynologický klub pri Kolene – 740  € 
Dotácia vo výške 740 €  bola poskytnutá  z rozpočtu mesta na činnosť na základe:  
Zmluvy č. 32/2014 zo dňa 26.02.2014 vo výške 690 €.  
Zmluvy č. 147/2014 – Dodatok č. 1 k zmluve č. 32/2014 zo dňa 16.07.2014 vo výške 500 €.  
Kontrolné zistenie k zmluve č. 147/2014.  
Zmluva č. 147/2014 je samostatnou zmluvou podpísanou na základe žiadosti o dotáciu 
doručenej na Mesto Sereď po termíne určenom na podanie žiadostí. Ide o samostatnú zmluvu, 
ktorá nesúvisí so zmluvou č. 32/2014.  
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov konštatujem:  

- Poskytnutú dotáciu vo výške 740 € poberateľ dotácie použil na účel v súlade so 
zmluvou. 

- Vyúčtovanie dotácie bolo urobené riadne a včas.  
- Poskytnutá dotácia vo výške 740 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 

dotácie 56%. Celkové výdavky  poberateľa dotácie na činnosť  za rok 2014 
predstavovali 1310 €.  

 
17. AFK Vodra Sereď- 650 € 
AFK Vodra Sereď  bola poskytnutá dotácia na základ zmluvy č. 39/2014 zo dňa 12.02.2014.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

- Poskytnutú dotáciu vo výške 650 € poberateľ dotácie použil na účel v súlade so 
zmluvou. 

- Vyúčtovanie dotácie bolo urobené riadne a včas.  
- Poskytnutá dotácia vo výške 650 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 

dotácie 48%. Celkové výdavky na činnosť poberateľa dotácie za rok 2014 
predstavovali 1100 €.  

 
18. AFK PUMA  Sereď – 500 € 
AFK PUMA Sereď  bola poskytnutá dotácia na základ zmluvy č. 146/2014 zo dňa 08.07.2014.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

- Poskytnutú dotáciu vo výške 500 € poberateľ dotácie použil na účel v súlade so 
zmluvou. 

- Vyúčtovanie dotácie bolo urobené riadne a včas.  
- Poskytnutá dotácia vo výške 500 € predstavovala z celkových výdavkov poberateľa 

dotácie 45%. Celkové výdavky na činnosť poberateľa dotácie za rok 2014 
predstavovali 1100 €.  

 
Vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite.  
V § 9 ods. 1 citovaného zákona je uvedené: „Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na 
hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri hospodárení s verejnými prostriedkami overuje 
súlad finančnej operácie alebo jej časti s  
 a) rozpočtom orgánu verejnej správy,  
 b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa 
osobitného predpisu) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa 
výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,  



c) osobitnými predpismi,  
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa 
Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,  
e) uzatvorenými zmluvami,  
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,  
g) vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami a  
h) inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov.“  
V § 9 ods. 4 je uvedené:  
„Finančnú operáciu alebo jej časť nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak finančná operácia 
alebo jej časť nie sú v súlade so skutočnosťami uvedenými v odseku 1. Finančnú operáciu alebo jej 
časť možno realizovať až po odstránení nedostatkov zistených predbežnou finančnou kontrolou alebo 
po prijatí účinných nápravných opatrení“.  
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených dokladov ku kontrole konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt predbežnou finančnou kontrolou overil súlad finančnej operácie so 
schváleným rozpočtom mesta,  a s uzatvorenými zmluvami .   
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt neoveril súlad finančnej operácie podľa  § 9 ods. 1 písm. g) zákona č. 
502/2001 Z.z..  
 
Zverejňovanie v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.o slobodnom prístupe k informáciám 
Kontrolovaný subjekt zverejnil všetky zmluvy o poskytnutí dotácií ŠK a TJ na svojej webovej 
stráne v zmysle § 5a citovaného zákona.  
 
 
Na záver vykonanej kontroly konštatujem:  

- Evidencia žiadostí, zmlúv o poskytnutí dotácie a zúčtovaní finančných prostriedkov  
predložených ku kontrole je zodpovedným zamestnancom, vedená prehľadným 
spôsobom, ktorý umožňuje nerušený spätný výkon kontroly. 

- Kontrola nebola vykonaná náhodným výberom. Predmetom vykonanej kontroly boli 
všetky dohody o poskytnutí dotácie ŠK a TJ v roku 2014 ako aj všetky účtovné doklady 
predložené k zúčtovaniu dotácie kontrolovanému subjektu od poberateľa dotácie.  

- Účelné a účinné vynakladanie verejných finančných prostriedkov.  
 
Prijaté opatrenia kontrolovaného subjektu na odstránenie nedostatkov konštatovaných 
v Správe o výsledku kontroly,  tvoria prílohu č. 1 tejto správy o kontrole.  
 
 
V Seredi: 30. 04.2014     Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka mesta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 
Hlavná kontrolórka mesta Sereď  
Mgr. Zuzana Horváthová 
 
 
V Seredi 15.05.2015 
 
 
 
Vec: Predloženie prijatých konkrétnych opatrení na nápravu zistených nedostatkov a 
odstránenie príčin ich vzniku   
 
 
Mesto Sereď ako kontrolovaný subjekt v súlade so záverečným prerokovaním správy 
o výsledkoch následnej finančnej kontroly dodržiavania podmienok VZN č. 7/2012 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď v roku 2014 zo dňa 11. 05. 2015 predkladá  
nasledovné prijaté konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin 
ich vzniku:    
Pri poskytovaní dotácií v zmysle VZN mesta Sereď č. 7/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď schválených v programe 5 Šport na podprograme 5.2 Granty TJ, ŠK, 
OZ na položke 640 001 Bežné transfery športovým klubom  
 

1. Dodržiavať ustanovenia VZN mesta Sereď č. 7/2012 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu mesta Sereď  

 
a) poskytovať dotácie na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby   
 
Termín: ihneď 
Zodpovedný: ved. oddelenia  ŠRKŠ  
 
b) umožniť neskorší termín zúčtovania poskytnutej dotácie len na základe písomnej 
žiadosti oprávnenej osoby, prikladať k dodatku zmluvy, ktorý umožňuje neskorší 
termín zúčtovania schválenie žiadosti primátorom  
 
Termín: ihneď 
Zodpovedný: ved. oddelenia  ŠRKŠ  

 
2. Vykonávať ustanovenia §9 ods. 1 písm. g) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole – vykonávať predbežnú finančnú kontrolu -  overiť súlad finančnej 
operácie s vnútornými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.  

 
Termín: ihneď 
Zodpovedný: ved. oddelenia  ŠRKŠ  
 
S pozdravom  
 
        Ing. Tibor Krajčovič 
                prednosta 
 


