
Správa o výsledku kontroly 
 

V súlade s  Plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na I. polrok 2016 
schváleného MsZ ako i v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení bola 
vykonaná finančná kontrola:  

 
Použitia a zúčtovania verejných finančných prostriedkov v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi /VZPP/ poskytnutých z rozpočtu mesta Sereď v roku 2015 na základe 
predložených:  

- Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorých originály  boli predložené ku 
kontrole.  

- Dokladov k zúčtovaniu poskytnutých dotácií 
 
Oprávnený orgán:     mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Povinná osoba: Správa majetku Sereď s.r.o. /ďalej SMS s.r.o/ zastúpená konateľom Mgr. Ing. 
Danielou Vargovou 
Kontrolované obdobie: rok 2015 
Termín začatia kontroly: 26.01.2016 
Dátum doručenia Návrhu správy o kontrole povinnej osobe – 08.02.2016 
Termín ukončenia kontroly –10.02.2016 
 
Kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam 
ani k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  uvedených v návrhu správy.  
 
Cieľ: 
 Dodržiavanie základných pravidiel rozpočtového hospodárenia v zmysle zákona č. 

583/2004 Z.z.   
 Dodržiavania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými 

prostriedkami v zmysle zákona 502/2001  Z.z.  
 Spôsob nakladania s verejnými finančnými prostriedkami poskytnutými z rozpočtu Mesta 

Sereď.   
 
Platné právne predpisy použité pri výkone kontroly:  

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
- zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
- zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
- Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
- Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správny 

Kontrola bola vykonaná v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.  
 

V zmysle § 11 ods. 4 písm. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov MsZ v Seredi na svojom zasadnutí dňa 02.11.2011 prerokovalo 
návrh, založilo obchodnú spoločnosť – spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom  Správa 
majetku Sereď, s.r.o. so sídlom Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď, ktorej jediným 
spoločníkom so 100% majetkovou účasťou je mesto Sereď, so zámerom realizovať činnosti 
spojené so správou majetku, ktorý nebol zverený do správy rozpočtových  organizácií 



zriadených mestom (prevádzka, údržba, rekonštrukcia, modernizácia, výstavba) 
prostredníctvom obchodnej spoločnosti. 
 
Vykonanou kontrolou bolo preverené: 
 
1./ Poskytovanie dotácií v súlade s §7 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z.  
V zmysle vyššie uvedeného sa z rozpočtu obce môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých 
zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja 
územia obce.  
Povinná osoba ako subjekt mimo sektora verejnej správy  /právnická osoba – založená mestom 
Sereď/ hospodárila v roku 2015 s dotáciou - verejnými finančnými prostriedkami v celkovej 
hodnote 208 057,99 €, ktoré jej boli poskytnuté z rozpočtu mesta Sereď na základe Zmlúv 
o poskytnutí verejných finančných prostriedkov.   
Kontrolné zistenie:  
Finančné prostriedky – dotácie boli poskytnuté v súlade s § 7 ods. 2 zák. 583/2004 Z.z.  
 
 
2./ Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.  
Finančné prostriedky – účelové dotácie z rozpočtu mesta Sereď boli kontrolovanému subjektu 
poskytnuté na základe:  

 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku /ďalej už len Zmluva/ 
v celkovej výške 176 000 € na úhradu  bežných výdavkov, ktoré súvisia s údržbou 
a činnosťami spojenými s riadnym zabezpečením prevádzky objektov Domu Kultúry, 
MsKs NOVA, areálov futbalových štadiónov, Sokolovne a objektu bývalej ZŠ na 
Garbiarskej ulici. Zmluva bola uzatvorená dňa 28.01.2015. V zmysle čl. II. zmluvy 
bola povinná osoba povinná použiť finančné prostriedky do konca rozpočtového roka 
2015.  

Z poskytnutej dotácii boli uhradené:  
• Energie – 110 775,40 € . /Dom kultúry, nehnuteľnosť na Garbiarskej ulici, MsKs NOVA, Štadión 

po odrátaní vyúčtovaných nákladov od nájomcov/. 
• Mzdové náklady – 79 205,47 € /z celkových mzdových nákladov 161 988,14 €/ 

Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov konštatujem:  
 Povinná osoba použila verejné finančné prostriedky na stanovený účel  v súlade so 

zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov a v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 
583/2004 Z.z.  

 Povinná osoba použila finančné prostriedky do konca rozpočtového roka 2015 v súlade 
s § 13 ods. 1 a 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  

 Zúčtovanie dotácií a vyúčtovanie finančného príspevku bolo predložené poskytovateľovi 
dotácie v súlade s čl. II bodu 2.2 Zmluvy.   

 
 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku /ďalej už len Zmluva/ 

v celkovej výške 21 000 € na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich s kúpou 
multifunkčného traktora na kosenie, odhŕňanie snehu a posypu ciest. Zmluva bola 
podpísaná dňa 02.03.2015.   

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Povinná osoba použila verejné finančné prostriedky na stanovený účel  v súlade so 

zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov a v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 
583/2004 Z.z.  

 Povinná osoba použila finančné prostriedky v príslušnom rozpočtovom roku v súlade s § 
13 ods. 1 a 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  



 Zúčtovanie dotácií a vyúčtovanie finančného príspevku bolo predložené poskytovateľovi 
dotácie v súlade s čl. II bodu 2.2 Zmluvy.   

 
 

 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku /ďalej už len Zmluva/ 
v celkovej výške 11 057,99 € € na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so 
stavebnými prácami – hydroizolácia striech a osadenie ríny a zvodov  „starej 
budovy“ Domu kultúry. Zmluva bola uzatvorená dňa 07.12.2015.   

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Povinná osoba použila verejné finančné prostriedky na stanovený účel  v súlade so 

zmluvou o poskytnutí finančných prostriedkov a v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 
583/2004 Z.z.  

 Povinná osoba použila finančné prostriedky v príslušnom rozpočtovom roku v súlade s § 
13 ods. 1 a 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  

 Zúčtovanie dotácií a vyúčtovanie finančného príspevku bolo predložené poskytovateľovi 
dotácie v súlade s čl. II bodu 2.2 Zmluvy.   

 
 
3/ Dodržanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /infozákon/. 
SMS, s.r.o. Sereď povinnou osobou, t.j., je povinná zverejňovať dokumenty /zmluvy, faktúry, 
objednávky/ spôsobom v súlade s infozákonom.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Povinná osoba je povinná zverejňovať Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov ako 
povinne zverejňované zmluvy  v súlade s §5a vyššie uvedeného zákona.  
Kontrolné zistenie: 
 Vyššie uvedené Zmluvy o poskytnutí dotácií ako povinne zverejňované zmluvy boli 

zverejnené v súlade s § 5a zák. č. 211/2000 Z.z.  
 
Na základe vykonanej kontroly predložených faktúr ku kontrole ďalej konštatujem:  

• V zmysle § 5b ods. 1 písm. b) „Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak 
ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje  o faktúre za 
tovary, služby a práce;  

1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,  
2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,  
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je suma 
vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,  
4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,  
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,  
6. dátum doručenia faktúry,  
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:  
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby - podnikateľa alebo obchodné meno alebo 
názov právnickej osoby,  
7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo sídlo právnickej 
osoby,  
7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.  
Kontrolné zistenie: 
 Kontrolovaný subjekt zverejnil v súlade s § 5b ods. 1 písm. b/  faktúry k uvedeným 

zmluvám uvedených v bode 1 tejto kontroly.  
 Zverejnené faktúry neobsahujú identifikačné údaje o zmluve alebo objednávke, 

s ktorými faktúra súvisí, čím prišlo k porušeniu § 5b ods.1 písm.  b) bod 4,5 zák. č. 
211/2000 Z.z..  

 



4. Náležitosti účtovného dokladu v zmysle § 10  zákona č. 431/2002 Z.z. 
Predložené doklady ku kontrole povinná osoba  vedie preukázateľne, zrozumiteľne.  
Kontrolné zistenie:  
 Všetky predložené doklady ku kontrole obsahujú náležitosti účtovného dokladu 

v zmysle § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve.  
 
5. Vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle §9 zákona č. 502/2001 Z.z. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Povinná osoba nezabezpečila vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle vyššie 
uvedeného zákona na vystavené faktúry v roku 2015 predložené ku kontrole v súlade s § 9 zák. 
č. 502/2001 Z.z.   
Kontrolné zistenie:  
Porušenie § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. 
 
Na záver vykonanej kontroly konštatujem:  
 Účelné využitie finančných prostriedkov.  
 Ani v jednom prípade neprišlo k porušeniu účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá. 
 Zúčtovanie dotácií bolo poskytovateľovi dotácie – mestu Sereď vykonané v súlade 

s platnou právnou úpravou.  
 
V zmysle § 20 ods. 4 písm. b) odporúčam povinnej osobe ku kontrolným zisteniam bližšie 
uvedených v tomto návrhu správy: 

1.  K zverejneným údajom o faktúre za rok 2015  doplniť údaje v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) 
bod 4,5 zák. č. 211/2000 Z.z. do 30.06.2016 
2. Doplniť vykonanie predbežnej finančnej kontroly faktúr za rok 2015 v zmysle § 9 zák. č. 
502/2001 Z.z. do 30.06.2016 
2. Predložiť písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 
a na odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke do 30.06.2016.  

 
Kontrolovaný subjekt nepodal námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam 
ani k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku  uvedených v návrhu správy, ktorá 
bola kontrolovanému subjektu odovzdaná dňa 08.02.2016.  
 
 
 
 
V Seredi dňa 09.02.2016    Mgr. Zuzana Horváthová 
       Hlavná kontrolórka 
 

 

 


