
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Návrh Správy o výsledku finančnej kontroly.  
 
 

Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2016 
schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
finančnú kontrolu v súlade s § 18e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení procesu 
inventarizácie majetku – pohľadávky , ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015 v 
podmienkach mestskej samosprávy – pohľadávky fyzických osôb /FO/ a právnických osôb 
/PO/  ku dňu riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015.  
Kontrolované obdobie: rok 2015 
Kontrolný orgán:  Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď, zastúpené primátorom mesta, Ing. Martinom 
Tomčányim.  
 
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: 

-  Pohľadávky mesta voči FO a PO k 31.12.2015   
- 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.  
 
Použité právne normy:  
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 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.  
Zákon č. 40/1964 Zb. – občiansky zákonník 
VZN č. 16/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
VZN č. 8/2014 miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta  s účinnosťou od 01.05.2013 /ďalej len 
Zásady hospodárenia/  
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Zákon č.  138/1991 Zb. o majetku obcí  
 
 
 



Vydanie príkazu 
V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z.,  bol vydaný primátorom mesta dňa 23.15.2012 príkaz č. 2 
na vykonanie riadnej inventarizácie /overenie účtovnou jednotkou, či stav majetku, záväzkov 
a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti /v termíne od 18.11.2015 
do  31.12.2015/. 
Príkaz na vykonanie inventarizácie obsahuje zloženie Ústrednej inventarizačnej komisii 
/ÚIK/, ako i zloženie čiastkových inventarizačných komisií /ČIK/, ktorých bolo celkom 16.  
Na správu miestnych daní a poplatku sa v zmysle § 102 vzťahuje daňový poriadok.  
 
Vykonanou kontrolou bolo zistené nasledovné:  
 

• Účet 318 2 1 7 - Pohľadávky – odberateľské faktúry . 
Povinná osoba vykonaním inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2015 uvádza v zápisnici ÚIK pohľadávky /do lehoty aj po lehote splatnosti/ na účte  
odberateľské faktúry vo výške 110 164,53 €.   
Od vykonania inventarizácie majetku v zmysle príkazu boli ku dňu začatia kontroly uhradené 
odberateľské faktúry vo výške 108 215, 39 €.  
Ku dňu začatia kontroly eviduje povinná osoba pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2015 
na účte odberateľské faktúry celkom vo výške 1 949,14 €.   
 
Neuhradené odberateľské faktúry – pohľadávky povinnej osoby predstavujú: 
Za separovaný zber – 224,73 € Zberné suroviny a.s. Bratislava  

Kontrolné zistenie: 
Povinná osoba zaslala dlžníkovi upomienku na uhradenie dlžnej čiastky v mesiaci január 
2016. 
Povinná osoba eviduje, zabezpečuje pohľadávky v súlade s § 16 Zásad hospodárenia.  

 
Za odber elektrickej energie – 1724,41 € v tom: 
Kontrolné zistenie č. 1:  
Povinná osoba nezabezpečila evidované pohľadávky vo výške  1724,41 € v zmysle platných 
zásad hospodárenia s majetkom mesta Sereď §16 ods. 2, 3, ktoré nadobudli účinnosť dňa 
01.05.2013 .   
Kontrolné zistenie č. 2:  
Odberateľská faktúra č. 1/2014 vo výške 436,55 € nie je zverejnená čím povinná osoba  
porušila §5b zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.   
 

• Účet 318 2 031 17 – Priestupky MsP 
Povinná osoba eviduje na uvedenom účte k 31.12.2015 pohľadávky po lehote splatnosti vo 
výške 3 178 €. Uvedenú výšku tvoria neuhradené blokové pokuty na mieste uložené MsP od 81 
osôb. Všetky pohľadávky sú zabezpečené v zmysle platných Zásad hospodárenia.  
Na základe uvedeného konštatujem: Povinná osoba eviduje a zabezpečuje pohľadávky 
v súlade s platnou právnou úpravou a prijatými vnútornými predpismi.  
 

• Účet 318 2 1 29 7 - poskytovanie sociálnych služieb 
Povinná osoba eviduje na uvedenom účte pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 2 178,83 € 
na základe uzatvorenej zmluvy o platení za sociálnu službu. Pohľadávka vznikla v súvislosti 
s platením časti úhrady mesta Sereď za sociálnu službu poskytovanú občianke mesta, ktorá je 
umiestnená v Domove dôchodcov.  



Pohľadávky vzniknuté v súvislosti s poskytovaním sociálnych služieb je možné uplatniť si 
najneskôr v konaní o dedičstve v zmysle § 73 ods. 12 Zák. č. 448/2008 Z.z. o sociálnych 
službách.  
Na základe uvedeného konštatujem:  
Povinná osoba eviduje pohľadávku v súlade so Zásadami hospodárenia.  

 
• Účet 318 21 33 01 27 – daň za užívanie verejného priestranstva – parkovacie miesta 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Na uvedenom účte povinná osoba evidovala 
k 31.12.2015 pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 1202,40 €. 
Ku dňu vykonania kontroly eviduje k 31.12.2015 povinná osoba pohľadávku po lehote 
splatnosti za neuhradenú daň - parkovacie miesta vo výške 772,40 €.  
Kontrolné zistenie:  
Povinná osoba nezabezpečila pohľadávky vo výške 772,40 €, čím prišlo porušenie  § 16 ods. 
2,3 Zásad hospodárenia.  
 

• Účet 318 21 33 01 37 – pohľadávky – komunálny odpad. 
Pohľadávky po lehote splatnosti za komunálny odpad voči FO a PO  eviduje povinná osoba 
k 31.12.2015 vo výške 75 810,25 €.  
Ku dňu začatia kontroly bol zaznamenaný pokles pohľadávok o 2 408,97 €, celková výška 
pohľadávok, ktorá je predmetom kontroly  predstavuje 73 401,28 €.   
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolné zistenie č. 1 

• Povinná osoba ku dňu začatia kontroly nemala zabezpečené pohľadávky po lehote 
splatnosti /rok 2013,2014,2015/, evidované voči FO, ktoré majú trvalý pobyt v meste 
Sereď na príslušnej adrese celkom vo výške 4 401,53  €, čím prišlo k porušeniu § 16 
ods. 2,3 Zásad hospodárenia.   

Počas výkonu kontroly boli uvedené pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 4 403,53 € 
zabezpečené, čím prišlo k odstráneniu zisteného nedostatku.   
Kontrolné zistenie č. 2:  
Povinná osoba nezabezpečila pohľadávky za rok 2015 vo výške 10 086,31 € evidované voči 
FO /bezdomovcom/, ktorých trvalým pobytom je mesto Sereď.  
Konštatujem porušenie  § 16 ods. 2,3 Zásad hospodárenia.  
Na základe uvedeného navrhujem povinnej osobe prijať nasledovné opatrenie:   
V termíne do 31.12.2016 vykonať vyhľadávaciu a zabezpečovaciu činnosť k zabezpečeniu 
pohľadávok a postupovať pri zabezpečovaní pohľadávok v zmysle §16 ods. 2,3 Zásad 
hospodárenia. 
 
Vyššie uvedenú pohľadávku predstavujú pohľadávky:  
rok 2015 – 20 636,88 € - nie sú zabezpečené pohľadávky uvedené v kontrolnom zistení č. 2.  
 
rok 2014 -  4 882,27 € - po zabezpečení pohľadávok uvedených v kontrolnom zistení č. 1 sú 
všetky pohľadávky zabezpečené.  
 
rok 2013 – 6 350,34 € - po zabezpečení pohľadávok v kontrolnom zistení č. 1, sú zabezpečené 
všetky pohľadávky.  
 
rok 2012 – 5482,59 € - všetky pohľadávky sú zabezpečené 
 



rok 2011 – 5 485,87 €, z celkovej výšky nie je zabezpečená pohľadávka vo výške 2,39 € 
evidovaná voči spoločnosti ALEX.L s.r.o, ktorá je v konkurznom konaní.  
 
rok 2010 – 6 893,59 €, z celkovej výšky nie je zabezpečená pohľadávka vo výške 25,36 €  
evidovaná voči spoločnosti ALEX.L s.r.o, ktorá je v konkurznom konaní.  
 
rok 2009 -  3 930, 82 € - všetky pohľadávky sú zabezpečené 
rok 2008 – 3 292,34 € - všetky pohľadávky sú zabezpečené 
rok 2007 – 1 577,53 € - všetky pohľadávky sú zabezpečené 
 
rok /2002 – 2006/ – 14 704,89 €.  Vykonanou kontrolou bolo zistené: Povinná osoba môže 
dať návrh na trvalé upustenie pohľadávok po lehote splatnosti evidovaných voči: 

- právnickým osobám celkom vo výške 4483 ,97€, z dôvodu výmazu z OR registra 
v súlade s § 16 ods. 4 písm. c) Zásad hospodárenia 

- fyzickým osobám celkom vo výške 387,68 € v súlade s § 16 ods. 4 písm a) Zásad 
hospodárenia – dlžník zomrel nemajetný.  

Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok schvaľuje v zmysle § 16 ods. 5  
písm. b) primátor, ak účtovná hodnota pohľadávky sa rovná alebo nižšia ako 1000 €. 
písm. c) mestské zastupiteľstvo, ak účtovná hodnota pohľadávky je vyššia ako 1000 €. 
Na základe uvedeného navrhujem povinnej osobe prijať nasledovné opatrenie:   
V termíne do 30.04.2014 pripraviť návrh na trvalé upustenie od pohľadávok v zmysle 
Zásad hospodárenia.   
 

• Účet 318 22 12 37 – pohľadávky za prenájom nájomných bytov 
Pohľadávky po lehote splatnosti za prenájom nájomných bytov eviduje povinná osoba 
k 31.12.2015 vo výške 498,96 €. Povinná osoba nezabezpečovala pohľadávky.  Tieto 
pohľadávky je povinný zabezpečovať správca bytov.  
Pohľadávka je spôsobená neplatičmi za nájomné byty, ktorú povinnej osobe – mestu Sereď 
zašle pri výbere nájomného na účet Naša domová správa s.r.o, /NDS/, ktorá vykonáva správu 
bytov vo vlastníctve mesta Sereď. Ku dňu ukončenia kontroly dňa 12.04.2016  je 
pohľadávka k 31.12.2015 evidovaná vo výške 121,68 €, čo znamená, že na účet mesta bolo 
uhradených 368,28 €.  
 

• Účet 318 22 12 00 27 pohľadávky za prenájom pozemkov  
Povinná osoba evidovala k 31.12.2015 voči 24 nájomcom pohľadávku vo výške 543,33 €. 
Povinná osoba vyzvala všetkých dlžníkov k úhrade platby v zmysle platných nájomných zmlúv, 
na základe čoho prišlo k úhrade pohľadávok .  
Ku dňu ukončenia kontroly je pohľadávka k 31.12.2015 na príslušnom účte evidovaná vo 
výške 297,38 € /14 nájomcov pozemkov/.  
Odporúčam povinnej osobe opakovane vyzvať dlžníkov na úhradu pohľadávky.  
 

• Účet 318 22 12 00 37 – pohľadávky za prenájom nebytových priestorov  
Angelmayer - Povinná osoba eviduje k 1.12.2015 pohľadávku vo výške 2 143,08 €. 
Pohľadávka vznikla na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 25.07.2000. 
Rozsudkom Okresného súdu Galanta bol zaviazaný nájomca uhradiť pohľadávku mestu 
Sereď. Na základe právoplatného a vykonateľného rozsudku bol podaný návrh výkon 
rozhodnutia exekútorskému úradu.  
 
 



• Účet 318 22 18 7 – pohľadávky na nájom bytových priestorov na Trnavskej ulici vo 
výške celkom 6 320,16 €.  

Vlasta Lakatošová – povinná osoba eviduje pohľadávku vo výške 970,15 €.  
Pohľadávku povinná osoba zabezpečila v zmysle zásad hospodárenia. Pohľadávka bola 
žalovaná v roku 2015. Dňa 21.12.2015 bol vydaný exekučný príkaz č. 347/2015. 
 
Šimko Ľuboš, Šimková Mária - povinná osoba eviduje pohľadávku vo výške 5 112,95 €. 
Povinná osoba zabezpečila pohľadávku platobným rozkazom na úhradu pohľadávku na 
Okresnom súde Galanta. Platobným rozkazom č. 15C/574/2015 súd zaviazal uhradiť 
povinným pohľadávky ako aj ich príslušenstvo prenajímateľovi - mestu Sereď. V čase 
vykonania kontroly dňa 07.04.2016 nenadobudol platobný rozkaz právoplatnosť z dôvodu 
nemožnosti doručenia platobného rozkazu povinnej osobe.   
 
Milan Kaštíl a Jana Kaštílová povinná osoba eviduje pohľadávku vo výške 237,06 €. 
Pohľadávku povinná osoba zabezpečila v zmysle zásad hospodárenia. Pohľadávka bola 
žalovaná dňa 15.10.2015/ návrh na vydanie platobného rozkazu/. Ku dňu ukončenia kontroly 
nebolo zo strany súdu vo veci rozhodnuté.  
 

• Účet č. 318 22 22 03 7 – pohľadávky za priestupky – stavebný úrad 
Povinná osoba eviduje 31.12.2015  pohľadávky po lehote splatnosti k 31.12.2015 celkom vo 
výške 3480,97 € z toho:  
Angelika Stojkovičová, Cukrovarská č. 181/39 Sereď – 865,97 €.          /2007, 2011, 2012/ 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Povinná osoba zabezpečila pohľadávku - Exekútorským úradom /EÚ/  zriadené záložné právo 
na garáž v prospech mesta Sereď.  
František Lakatoš, Cukrovarská č. 181/39 Sereď – 1 175 €.     /2010, 2011/ 
Pohľadávku povinná osoba zabezpečila prostredníctvom EÚ na nehnuteľnosť, vydaním 
príkazu EÚ na vykonanie exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke.  
 
Ladislav Stojka, Cukrovarská 181/39, Sereď – 110 €.   /2011/ 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Povinná osoba zabezpečila pohľadávku, zaslaním návrhu na vykonanie exekúcie dňa 
22.12.2011.  
 
SOPHIA Tel s.r.o., Jelenecká 2320/26,  Nitra– 1330 €  /2009/ 
Povinná osoba pohľadávku z roku 2009 zabezpečila zaslaním návrhu EÚ na vykonanie 
exekúcie.  
Kontrolné zistenie:  
Na základe vykonanej kontroly som povinnú osobu upozornila na skutočnosť, že Spoločnosť 
SOPHIA Tel s.r.o bola z dôvodu ex offo vymazaná z obchodného registra od 16.10.2014.  
Na základe uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu, predložiť MsZ na jeho 
aprílovom zasadnutí návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky v zmysle zásad 
hospodárenia.  
 

• Účet 318 22 23 00 17 – Pohľadávky za prenájom PCOO  
Povinná osoba eviduje k 31.12.2015 celkom pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 
1376,55 € z toho:  
Anpro Co.s.r.o. Galanta – 717,75 €  za 4 štvrťrok 2010 a 1-2 štvrťrok 2011.  
Dňa 25.01.2012 mesto Sereď zaslalo návrh na vykonanie exekúcie, exekútorskému úradu 
v Seredi, na základe právoplatného a vykonateľného platobného rozkazu /06.12.2011/ 



vydaného Okresným súdom Galanta. Dňa 22.03.2012 bol vydaný exekučný príkaz /Exekúcia 
prikázaním pohľadávky z účtu v banke/ 
Petra Kijacová, Gáň – 658,80 € - za 1.-3. Štvrťrok 2011.  
Dňa 09.01.2012 – Právny referát mestského úradu vyzval dlžníka na úhradu pohľadávky. 
Následne bol podaný na okresný súd návrh na vydanie platobného rozkazu, na zaplatenie 
pohľadávky. Platobný rozkaz nadobudol platnosť a vykonateľnosť dňa 03.04.2012. Dňa 
27.09.2012 mesto Sereď zaslalo návrh na vykonanie exekúcie, exekútorskému úradu v Seredi. 
Dňa 13.03.2013 bol vydaný exekučný príkaz /Exekúcia prikázaním pohľadávky z účtu 
v banke/.  
Kontrolné zistenie: 
Povinná osoba vykonala všetky právne úkony k zabezpečeniu uvedených pohľadávok. 
 

• Účet 318 22 23 04 7 – Pohľadávky po lehote splatnosti za separovaný zber za 
obdobie rokov 2007-2009. 

Stav pohľadávok k 31.12.2015, všetky po lehote splatnosti – 4 572,22 € .  
Július Forró, - 4 572,22 € – pohľadávka za roky 2007-2008.  
Na základe vydaného rozsudku Okresného súdu Komárno, ktorý bol potvrdený odvolacím 
súdom bola odporcovi uložená povinnosť zaplatiť pohľadávku Mestu Sereď vo výške 4447,67 
€ vrátane príslušenstva k pohľadávke.  
Povinná osoba na základe rozsudku OS Komárno zabezpečila pohľadávku návrhom na 
vykonanie exekúcie.  

• Na základe vykonanej kontroly k vyššie uvedenej pohľadávke konštatujem:  
Exekučným úradom bola uspokojená pohľadávka vo výške 4 447,67 z časti nasledovne:  
Dňa 06.12.2013 prišla na účet mesta časť uspokojenej pohľadávky vo výške 588,07 €.  
Dňa 30.03.2016 prišla na účet mesta časť uspokojenej pohľadávky vo výške 146,83 €  
Z uvedeného je zrejmé, že zabezpečiť pohľadávku riadne a včas v zmysle platných 
predpisov má svoje opodstatnenie. V roku 2016 prišla úhrada za uplatnenú pohľadávku 
v roku 2008.  

• Na základe vykonanej kontroly bolo ďalej zistené: 
Povinná osoba v inventarizačnom súpise uvádza, že pohľadávky sú zabezpečené a vymáhané 
v celej výške 4 572,22 €, čo znamená že aj  pohľadávka z roku 2009 vo výške 124,55 €.  
Povinná osoba  neuplatnila právo z pohľadávky za rok 2009 vo výške 124,55 €, ktorá je 
súčasťou predloženej inventarizácie k  31.12.2015. Z dôvodu neuplatnenia práva 
z pohľadávky a nevymáhania pohľadávky je pohľadávka vo výške 124,55 € v čase vykonania 
kontroly premlčaná. Táto skutočnosť bola konštatovaná aj pri kontrole vykonanej v roku 
2013. 
Kontrolné zistenie č. 1  
Informácia v inventarizačnom zápise o zabezpečení celej pohľadávky nie je správna. 
Odporúčam povinnej osobe opraviť inventarizačný zápis v časti výška zabezpečených 
pohľadávok v termíne ihneď.  
Kontrolné zistenie č. 2:  

- Porušenie §16 Zásad hospodárenia. 
   
• Účet 318 22 3 16 7 Pohľadávky po lehote splatnosti vzniknuté v súvislosti 

s poskytovaním opatrovateľskej služby občanom, ktorí nemajú príjem v zmysle 
zákona č. 448/2008 Z.z. § 73 ods. 1-5 na zaplatenie úhrady za opatrovateľskú službu 

Povinná osoba eviduje stav pohľadávok k 31.12.2015, všetky po lehote splatnosti vo výške  
23 981,12 €.  
Pohľadávky vznikli na základe zmlúv o poskytovaní  sociálnej služby v pracovné dni a to voči:  
Hedviga Benová – 2314,18 €    



Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Povinná osoba vykonala právne úkony k zabezpečeniu pohľadávky  vo výške 2 314,18 € a to  - 
zriadením záložného práva na nehnuteľnosť dlžníka.  
Marešová Andrea – 1975,40 €, zákonný zástupca opatrovaného - rozsah opatrovateľskej 
služby 5 hodín denne od 01.01.2010 – do 01.01.2012 bez úhrady.  
Povinná osoba na základe výsledkov z kontroly v roku 2013:  
 dňa 22.06.2013 oznámila dlžníkovi výšku pohľadávky a požiadala dlžníka o vyjadrenie 

sa k splácaniu pohľadávky.   
 Dňa 30.06.2014 povinná osoba vyzvala na úhradu pohľadávky vo výške 2 028,76 € 

dlžníka, výzva však neuvádza dokedy ju treba zaplatiť.  
Ani v jednom prípade nemožno hovoriť o zabezpečení pohľadávky.  
Dlžníčka odmietla zaplatiť pohľadávku.  
Kontrolné zistenie: 
Ku dňu ukončenia kontroly v roku 2015 si povinná osoba   neuplatnila právo k pohľadávke. 
Zákon č. 448/2008 síce hovorí, že nezaplatená platba sa stáva pohľadávkou, ktorá sa 
uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve, to však neznamená, že povinná osoba  nie je 
povinná uplatňovať právo k pohľadávke a zabezpečiť jej vymáhanie v zmysle § 16 platných 
zásad hospodárenia najmä keď sa zmenia majetkové pomery dlžníkov.  
Opakovane odporúčam povinnej osobe  vykonať všetky úkony súvisiace so zabezpečením 
pohľadávky v termíne do 30.06. 2016. 
 
Marešová Veronika – od  01.01.2012 – do 29.02.2012  
Povinná osoba eviduje pohľadávku po lehote splatnosti vo výške 53,35 €.  
Listom zo dňa 12.07.2012 bolo zo strany mesta Sereď v rámci akceptácie výpovede zmluvy 
oznámené, že prípadné záväzky zo zmluvy o poskytovaní OS budú zúčtované a dlžník je 
povinný ich  uhradiť do 15.07.2012.  
Na základe uvedeného konštatujem:  
Kontrolné zistenie: 

- Kontrolovaný subjekt si neuplatnil právo k pohľadávke. Zákon č. 448/2008 síce 
hovorí, že nezaplatená platba sa stáva pohľadávkou, ktorá sa uplatňuje najneskôr 
v konaní o dedičstve, to však neznamená, že kontrolovaný subjekt nie je povinný 
uplatňovať právo k pohľadávke a zabezpečiť jej vymáhanie v zmysle platných zásad 
hospodárenia.  

Odporúčam povinnej osobe  vykonať všetky úkony súvisiace so zabezpečením pohľadávky 
v termíne do 30.06. 2016. 
 
Zuzana Drábiková – pohľadávka k 31.12.2015 - 179,24 € - rozsah OS bez úhrady 4 
hodiny/deň. OS ukončená k 31.03.2010.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Dlžníčka uhradila z pohľadávky od roku 2012 celkom 10 €. Pohľadávka k 31.12.2012 bola 
evidovaná vo výške 189,24€. 
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt od ukončenia opatrovateľskej služby nezisťoval majetkové ani finančné 
pomery poberateľa OS nepostupoval pri uplatňovaní práva z pohľadávky v zmysle § 16 Zásad 
hospodárenia.  
Odporúčam povinnej osobe vykonať všetky právne úkony k zabezpečeniu pohľadávky  
v zmysle § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď, ktoré nadobudli 
účinnosť od 01.05.2013 najneskôr v termíne do 30. 06.2016. 
 



Anna Mervová v zastúpení Nataši Tulejovej, ktorá je opatrovníčkou Anny Mervovej 
ustanovená Okresným súdom Galanta. Prijímateľka OS je pozbavená spôsobilosti na právne 
úkony.   
Povinná osoba eviduje k 31.12.2015 voči Anne Mervovej pohľadávku po lehote splatnosti 
vo výške 9800,74 €.  
V zmysle zák. č. 448/2008 je poskytovateľ povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní 
sociálnej služby ktorou je v zmysle: 
§ 74 ods. 2 písm. d) – opatrovateľská služba.  
§74 ods. 6 - Poskytovateľ sociálnej služby nesmie podmieniť uzatvorenie zmluvy o 
poskytovaní sociálnej služby peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.  
Na základe uvedených skutočností konštatujem:  
Opatrovateľská služba trvá bez úhrady. Povinná osoba pohľadávku nezabezpečuje z dôvodu, 
že po zaplatení úhrady by nezostalo prijímateľke najmenej 1,4 násobok sumy životného 
minima pre jednu plnoletú FO v zmysle § 73ods. 1 zák. č. 448/208 Z.z. o sociálnych službách.  
 
Ing. Katarína Mišurová – zákonný zástupca opatrovaného  – 1019,96 € – pohľadávka za 
obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2011 – OS bez úhrady. Od 01.01.2012 platí prijímateľ OS 
plnú úhradu. Zmluva a jej dodatky sú uzatvorené so zákonným zástupcom maloletého Ing. 
Katarínou Mišurovou – matkou.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt si ku dňu ukončenia kontroly nezabezpečil pohľadávku, čím prišlo 
k porušeniu § 16 Zásad hospodárenia.  
Odporúčam povinnej osobe uplatniť právo z pohľadávky v zmysle § 16 Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Sereď, ktoré nadobudli účinnosť 01.05.2013 najneskôr do 
30.06.2016.   
 
Adela Sabová –  poskytovanie OS bez úhrady v rozsahu 7,5 hod/deň od 01.02.2011.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Povinná osoba eviduje k 31.12.2015 pohľadávku vo výške 8 638,24 €. Na základe vykonanej 
kontroly v roku 2013 som konštatovala, že kontrolovaný subjekt nevykonal žiadne úkony 
k zabezpečeniu pohľadávky, ktorá k 31.12.2012 bola vo výške 3 785,74 €. Na základe 
výsledku kontroly si povinná osoba v roku 2013 zabezpečila pohľadávku po lehote splatnosti 
vo výške 4 798,24 €  zriadením záložného práva na nehnuteľnosť vo vlastníctve dlžníka.  
Na základe skutočnosti nárastu pohľadávky k 31.12.2015 o 3 840 € oproti pohľadávke, 
ktorá bola zabezpečená záložným právom v roku 2013, odporúčam povinnej osobe 
zabezpečiť pohľadávku zabezpečiť zriadením záložného práva na nehnuteľnosť vo 
vlastníctve dlžníka a to v skutočnej výške ku dňu zriadenia záložného práva v termíne 
ihneď.  
 

• Účet 319 21 21 00 27 Pohľadávky dane z nehnuteľnosti /byty, stavby, pozemky/ 
Povinná osoba k 31.12.2015 evidovala pohľadávky vo výške 115 589 ,62 €.  
k 31.12.2015 je 115  589 ,62 €.  
Ku dňu ukončenia kontroly je stav pohľadávok  112 776,49 € 
Náhodným výberom boli skontrolované spisy nižšie uvedených pohľadávok v celkovej 
hodnote 96 308,79 €.  
 
Forchem s.r.o – pohľadávka  –     /2012/    850  € 
Povinná osoba zabezpečila pohľadávku zriadením záložného práva na nehnuteľnosť dlžníka.    



 
Vladimír Golej                           30.291.- Sk  /r. 1996-1998/   1005,47 €  
Mesto Sereď má svoju pohľadávku zabezpečenú záložným právom na nehnuteľnosť a v roku 
1999 podpísalo zmluvu na výkon exekúcie s JUDr. Horváthom.                              
Uznesením OS Galanta schválil rozvrh výťažku z dražby nehnuteľného majetku dlžníka. 
Mesto Sereď nebolo uspokojené.  
Povinná osoba eviduje pohľadávku v zmysle platnej právnej úpravy daňového poriadku.  
 
Ľubomír Hančín – pohľadávka    /2011-2012/ -        37,10 €.  
Ku dňu ukončenia kontroly je pohľadávka v plnej zabezpečená zriadením záložného práva.   
 
Holécy Peter                                       38.569.- Sk /r.1995,1996/    1280,25 € 
Mesto Sereď si ako správca dane z nehnuteľností, nezabezpečilo pohľadávku zriadením 
záložného práva na nehnuteľnosť ani inak v súlade so zákonom 511/1992 Zb. o správe daní 
a poplatkov. Dňa 19.07.1995 sa dostavil p. Holécy na MsÚ v Seredi o čom bol spísaný 
i záznam. Na rokovaní s pracovníčkou mesta Sereď vyhlásil, že daň z nehnuteľnosti nezaplatí, 
pretože je iba fiktívnym vlastníkom. Toto vyhlásenie je aj súčasťou záznamu. Tento moment 
mal byť rozhodujúcim pre zabezpečenie si pohľadávky záložným právom na nehnuteľnosť. 
Mesto Sereď záložné právo nezriadilo. Pán Holécy začiatkom roku 1996 nehnuteľnosť v kat. 
území Dolný Čepeň predal. Ak by bolo záložné právo zriadené, pohľadávka mesta by bola 
uhradená pred predajom, alebo by nastávajúci kupujúci musel prehlásiť, že o záložnom práve 
vie a berie na seba zodpovednosť uhradenia pohľadávky. V roku 1997 bola pohľadávka zo 
strany mesta vymáhaná prostredníctvom súdneho exekútora JUDr. Ivančíka. V roku 2008 
mesto dostalo listom oznámenie exekútora, že v súčasnom období, nie je predpokolad jej 
vymoženia.  
V rokoch 2011 a 2012, vyzývalo mesto dlžníka na zaplatenie daňového nedoplatku avšak z ani 
jedného roku nie je oznámenie prevzaté z dôvodu neznámeho adresáta.  
Povinná osoba eviduje pohľadávku v zmysle platnej právnej úpravy daňového poriadku.  
 
Poľnohospodárske družstvo Majcichov    402.662.- /r.1998,1999/   13 365,929 € 
Mesto Sereď si ako správca dane z nehnuteľností svoje pohľadávky uplatnilo a zabezpečilo 
proti premlčaniu. Bolo zriadené záložné právo na nehnuteľnosť začiatkom roka 2000. 
30.03.2000 bol na  úpadcu PD Majcichov vyhlásený konkurz. Mesto Sereď si včas uplatnilo 
svoj nárok, pohľadávku vo výške 402.662.- Sk konkurznou prihláškou dňa 16.05.2000. 
Správca konkurznej podstaty poprel pravosť /celú výšku/ pohľadávky ako i nárok na oddelené 
uspokojenie. Mesto Sereď v lehote podalo žalobu na Krajský súd Bratislava o určenie 
pravosti prihlásenej pohľadávky a sporného poradia. Dňa 02.12.2003 prebehlo súdne 
pojednávanie. Krajský súd uznal výšku popretej pohľadávky v plnej výške a zaradil ju ako 
pohľadávku II. triedy bez nároku na oddelené uspokojenie. Vzhľadom na skutočnosť, že nie je 
vydané uznesenie súdu o rozvrhu z výťažku dražby nie je možné v súčasnej dobe podať 
informáciu či a v akom rozsahu bude nárok Mesta Sereď uspokojený.  Na základe telefonickej 
informácie z konkurzného súdu Bratislava zo dňa 16.05.2013 bolo zistené, že konečná správa 
nie je právoplatná, právoplatnosť by mala nadobudnúť v auguste 2013.  
Ku dňu ukončenia kontroly dňa 12.04.2016 neprišlo stanovisko z konkurzného súdu 
o výsledku uspokojenia pohľadávky. Povinná osoba na základe výsledku kontroly dňa 
12.04.2016 písomne požiadala o vydanie stanoviska konkurzný súd Bratislava k uspokojeniu 
nárokov mesta Sereď z pohľadávky. Po doručení stanoviska bude mestské zastupiteľstvo 
informované hlavnou kontrolórkou na jeho najbližšom zasadnutí.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu sledovať doriešenie konkurzného konania.  



Povinná osoba počas výkonu kontroly na odporučenie hlavnej kontrolórky požiadala 
o vydanie písomného stanoviska z KS Bratislava ku konkurznému konaniu, ktoré znie:  
„Konkurzné konanie vedené pod spisovou značkou 1K 76/2000 voči úpadcovi: Poľnohospodárske družstvo so 
sídlom v Majcichove, Majcichov, IČO: 31 408 915, bolo právoplatne skončené. Uznesením č.k. 1K 76/2000-
2150 zo dňa 12.03.2014, bol konkurz zrušený podľa § 44 ods. 1 písm. a) zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze 
a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 17.04.2014. Skrátená verzia 
uznesenia bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 52/2014, ktorý bol vydaný dňa 17.03.2014.“  
 
 
Royal spol. s.r.o.    / rok 2003/      270,36 € 
Mesto Sereď na základe odporúčania exekútorského úradu dňa 06.04.2005 podalo návrh na 
zastavenie exekúcie. Exekúcia bola zastavená uznesením OS Galanta dňa 30.05.2005. 
Kontrolovaný subjekt od toho času vyzval na zaplatenie daňového nedoplatku v roku 2011 
a v roku 2012. Obe výzvy neboli doručené z dôvodu adresát neznámy.  
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že podľa výpisu z OR je sídlo firmy zmenené od roku 
2004. Odporúčam kontrolovanému subjektu zaslať výzvu na adresu, sídla spoločnosti 
uvedenej v OR.  
 
Drevona Bratislava a.s.                     143.940.- Sk  /2000,2001/    4 777,92 € 
Mesto Sereď si svoju pohľadávku zabezpečilo zriadením záložného práva na nehnuteľnosť 
v katastrálnom území Sereď. Na základe návrhu mesta Sereď zo dňa 08.08.2001 a následnom 
podpísaní zmluvy zahájil exekučné konanie JUDr. Horváth voči povinnému Drevona 
Bratislava a.s.. Dňa 31.01.2002 bol Uznesením Krajského súdu Bratislava vyhlásený konkurz 
a tým zastavené exekučné konanie. Mesto Sereď si riadne a včas uplatnilo nárok konkurznou 
prihláškou na Krajskom súde Bratislava. Listom zo dňa 24,01.2011, správca konkurznej 
podstaty oznámil, že pohľadávka, ktorá bola uplatnená v konkurznom konaní bude 
uspokojená až v rámci rozvrhového uznesenia.  
Povinná osoba na základe výsledku kontroly dňa 12.04.2016 písomne požiadala o vydanie 
stanoviska krajský súd Bratislava k uspokojeniu nárokov mesta Sereď z pohľadávky. Po 
doručení stanoviska bude mestské zastupiteľstvo informované hlavnou kontrolórkou na jeho 
najbližšom zasadnutí.  
Povinná osoba počas výkonu kontroly na odporučenie hlavnej kontrolórky požiadala 
o vydanie písomného stanoviska z KS Bratislava ku konkurznému konaniu.  
Na základe písomného vyjadrenia Krajského súdu Bratislava zo dňa 13.04.2016 predkladám 
MsZ informáciu o dlžníkovi:   
„Konkurzné konanie vedené pod spisovou značkou 4K 331/2001 voči úpadcovi: DREVONA a.s., Výhonská 1, 
Bratislava, IČO: 36 003 735, bolo právoplatne skončené. Uznesením č.k. 4K 331/2001-1179 zo dňa 31.10.2014, 
bol konkurz zrušený podľa § 44 ods. 1 písm. a) zák. č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších 
predpisov. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 06.12.2014.“ 
 
Ing. Zsolt Dudáš   DUVAL-CO      / 2006-2012/                   67 148 € 
Kontrolovaný subjekt 12.07.2006 zrušil rozhodnutie, ktorým bolo zriadené záložné právo na 
nehnuteľnosť – zabezpečená pohľadávka z roku 2003, ktorá bola uhradená v roku 2005. 
Kontrolovaný subjekt nezriadil v tom istom čase záložné právo k pohľadávke za rok 2006, 
ktorá dňa 12.07.2006 predstavovala výšku 95 685.- Sk.  
Momentom zrušenia záložného práva, dlžník nehnuteľnosť predal a mesto Sereď si od roku 
2006 pohľadávky vo výške 67 148 € nemá kde zabezpečiť.  
Dlžník nevlastní žiaden nehnuteľný majetok ani finančné prostriedky na účtoch – výsledok 
vyhľadávacej činnosti príslušného oddelenia z roku 2015. 
Povinná osoba eviduje pohľadávku v zmysle platnej právnej úpravy daňového poriadku.  
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že pohľadávka nie je premlčaná.  



Odporúčam povinnej osobe zabezpečiť pohľadávku zaslaním návrhu na vykonanie 
exekúcie najneskôr do 30.06.2016 
 
Topas plus Slovakia s.r.o.      /2009,2010/  1032,16 € 
Vykonanou kontrolou bolo zistené:  
Povinná osoba  má zabezpečenú pohľadávku v celej výške návrhom na vykonanie exekúcie.   
 
Transgalanta a.s.      / rok 1994/   861,68 € 
Pohľadávka bola uplatnená v rámci konkurzného konania. Kontrolovaný subjekt vyzval na 
úhradu pohľadávky dlžníka v roku 2012 . Výzva nebola doručená z dôvodu adresát neznámy. 

Na základe vykonanej kontroly bolo zistené, že konkurzné konanie nebolo ku dňu 
ukončenia kontroly skončené.  
Povinná osoba na základe výsledku kontroly dňa 12.04.2016 písomne požiadala o vydanie 
stanoviska krajský súd Bratislava k uspokojeniu nárokov mesta Sereď z pohľadávky. Po 
doručení stanoviska bude mestské zastupiteľstvo informované hlavnou kontrolórkou na jeho 
najbližšom zasadnutí.  
Povinná osoba počas výkonu kontroly na odporučenie hlavnej kontrolórky požiadala 
o vydanie písomného stanoviska z KS Bratislava ku konkurznému konaniu.  
Na základe písomného vyjadrenia Krajského súdu Bratislava zo dňa 13.04.2016 predkladám 
MsZ informáciu o dlžníkovi:   
„Konkurzné konanie vedené pod spisovou značkou 4K 367/1999 voči úpadcovi: TRANSGALANTA, a.s., 
Matúškovská 606, Galanta, IČO: 34 102 264, doposiaľ nebolo skončené“. 
 
VPL Doprava spol. s.r.o.      /2009/   847.07 € 
Pohľadávka je zabezpečená a vymáhaná prostredníctvom ex. úradu. EX 399/2009, EX 
1123/2010. 
Bau-trade SK       /2014-2015/  3 672,28  € 
Povinná osoba  si pohľadávku zabezpečila podaním návrhu na vykonanie exekúcie 
a zriadením záložného práva na nehnuteľnosti.  
Zdrojmarket a.s.       /2002/       267,97 € 
Povinná osoba od roku 2004 – 2011 zriaďovala pravidelne daňové exekučné príkazy na účty 
dlžníka. Od roku 2011 sa pohľadávka eviduje v zmysle platnej právnej úpravy daňového 
poriadku.  
Lakatošová Helena                                            /2012-2015/          29,76 € 
Mesto Sereď si pohľadávku za rok 2011-2015 zabezpečilo návrhom na vykonanie exekúcie.  
Angelika Stojkovičová     /2007-2015/   368 € 
Pohľadávky za roky 2007- 2015 sú postúpené exekútorskému úradu na vymoženie.  
Kontrolné zistenie:  
AVOX s.r.o       /2009,2010/        494.84 € 
Kontrolné zistenie: 
Povinná osoba zabezpečila pohľadávku návrhom na vykonanie exekúcie.   
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Povinná osoba pohľadávky evidované do roku 2015 vymáha v zmysle § 16 ods. 3 Zásad 
hospodárenia.   
Ku dňu začatia kontroly z pohľadávok po lehote splatnosti vzniknutých v roku 2015 
evidovaných k 31.12.2015 v celkovej výške 14 103,14 €, zabezpečila povinná osoba 
pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 11 834,61 €.   



Odporúčam povinnej osobe v termíne do 30.11.2016 zabezpečiť vymáhanie pohľadávok 
vzniknutých  po lehote splatnosti v roku 2015 vo výške 2 268,53 € v zmysle § 16 zásad 
hospodárenia.     
 

• Účet 319 21 33 01  7 pohľadávky z dane za psa. 
Povinná osoba eviduje pohľadávky po lehote splatnosti z neuhradenej dane za psa 
k 31.12.2015 vo výške 704,75 €.  
Kontrolné zistenie:  
Povinná osoba nemá zabezpečené pohľadávky po lehote v hodnote 704,75 €. 
Na základe uvedeného konštatujem porušenie §16 zásad hospodárenia.  
Odporúčam povinnej osobe vykonať vyhľadávaciu a zabezpečovaciu činnosť na 
zabezpečenie pohľadávok v zmysle príslušných platných právnych predpisov do 30.06.2016.  
 
Na záver:  

• Predmetom vykonanej kontroly boli pohľadávky po lehote splatnosti fyzických a 
právnických osôb, evidované povinnou osobou k 31.12.2015 v hodnote 238 224,25 €.  

• Na základe kontrolných zistení uvedených v tejto  Správe o finančnej kontrole  
navrhujem povinnej osobe predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov predložiť najneskôr do 30.11.2016.  
 
Povinná osoba  bola oprávnená v lehote do 15.04.2016 podať písomné námietky ku 
kontrolným zisteniam, k navrhnutým odporúčaniam a k lehote na predloženie písomného 
zoznamu splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku 
hlavnej kontrolórke mesta. Povinná osoba nepodala námietky k navrhnutým opatreniam ani 
k termínu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení, preto sa obsah a rozsah 
kontroly nemení.  
 
V Seredi: 15.04.2016    Mgr. Zuzana Horváthová 
      Hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


