
Hlavná kontrolórka mesta 
Správa z vykonanej kontroly 

 
  V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016, 
schváleného Mestským zastupiteľstvom, bola vykonaná 

 
finančná kontrola  

hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami použitými na zabezpečenie  XVI. 
ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto podujatia.  

 
Kontrolovaný subjekt:     Mestský úrad , Dom kultúry 
Kontrolný orgán:             Hlavná kontrolórka mesta 
Kontrolované obdobie:    rok 2016 
Kontrola bola vykonaná v termíne od 17.06.2016  - 02.08.2016 
 
Použité právne predpisy a interné  podklady ku kontrole. 
Zákon č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve 
Zákon č. 357/2015 zákon o finančnej kontrole a  audite 
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
VZN č. 2/2015, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových 
miestach zriadených na území mesta Sereď  
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta /ďalej len Zásady/ schválené uznesením 
MsZ č. 75/2013.  
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových 
miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní 
/živnostenský zákon/  v znení neskorších predpisov 
 
Príjmy a výdavky z rozpočtu Mesta Sereď 
Vykonanou kontrolou bolo zistené: 
A/ Príjmy do rozpočtu Mesta Sereď:  
V schválenom Rozpočte Mesta Sereď na rok 2016  boli predpokladané nedaňové príjmy za 
užívanie verejného priestranstva počas SHJ  23 000 €, rovnako ako v roku 2015. Príjem 
z nájmu predajných plôch do rozpočtu Mesta Sereď počas konania SHJ  predstavoval čiastku 
26 460 €,  čo prestavuje naplnenie príslušnej položky príjmovej časti rozpočtu na 137%.  
V roku 2015 predstavoval príjem do rozpočtu mesta 25 150 €.  
   
Ku kontrole príjmov dosiahnutých z nájmu predajných plôch boli predložené nájomné 
zmluvy a vydané  povolenia k predaju počas konania SHJ.  
V zmysle § 23 VZN č. 2/2015 je podmienkou predaja na SHJ pridelené trhové miesto 
a zaplatené nájomné za prenajatú plochu. 
Povolenia k predaju  a nájomné zmluvy vydával a podpisoval riaditeľ  Domu Kultúry na 
základe splnomocnenia primátora Mesta Sereď zo dňa 30.03.2016. 
 
Povolenia k predaju a Nájomné zmluvy /NZ/, predložené kontrolovaným subjektom – Dom 
Kultúry Sereď.  
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených povolení k predaju a uzatvorených NZ 
bolo zistené:  
 Kontrolovaný subjekt nestanovil cenu nájmu v zmysle prílohy č. 7 Zásad hospodárenia 

- Sadzobník stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné zariadenia 



a prenajatú plochu pre príležitostný trh – SHJ, /ďalej už len Príloha č. 7/ schválená  
uznesením MsZ  č. 54/2015 a účinná dňom 15.05.2015.  

 Povolenia na predaj neobsahovali číselné označenie. 
 Nájomné zmluvy neobsahovali dátum podpisu, podpis nájomcu.  

Sektor D 
Povolenie k predaju č. 39/2016 sektor „D“– 3 dni/2miesta – občerstvenie + alkoholické 
nápoje. Výška nájmu bola určená v zmysle bodu 2a,2b prílohy č. 7 k Smernici – 930 €. 
Rovnako je vydané povolenie č. 63/2016 sektor „D“ – 3dni/2miesta  - občerstvenie + 
alkoholické nápoje, pričom cena bola určená v zmysle bodu 2a prílohy č. 7 k Smernici  - 980 
€.  
Na základe uvedeného konštatujem:  
Z predložených dokladov ku kontrole sa nedá zistiť, že uvedení predajcovia predávali 
nasledovne:  
Povolenie č. 39/2016   
1. miesto – Služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických 
nápojov – 490 €/1 miesto 
2. miesto – Služby občerstvenia a reštauračné služby bez predaja alkoholických nápojov – 
440 €/1miesto – 930 €.  
Povolenie č. 63/2016 
2. miesta Služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov 
– 490 €/miesto – 980 €.  
V správe z vykonanej kontroly v roku 2015 som uložila kontrolovanému subjektu aby v 
povoleniach na predaj ako i nájomných zmluvách definoval predmet predaja /v časti 
sortiment/ v súlade s  Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta pri každom 
predajnom mieste.  
Opakovane ukladám kontrolovanému subjektu:  
Ku každému pridelenému trhovému miestu jasne a zrozumiteľne v zmysle prílohy č. 7 
v Nájomnej zmluve v časti sortiment zadefinovať poskytovanú službu resp. predaj výrobkov.  
 
Povolenia na predaj vydané žiadateľom /BEST 74 s.r.o, Bendík / neobsahujú dátum ani číslo 
povolenia na predaj. Rovnako nájomné zmluvy neobsahujú dátum. 
Kontrolné zistenie:  
Povolenia na predaj musia obsahovať všetky predpísané náležitosti.   
Nájomné zmluvy neobsahujú jednu z podstatných náležitostí – dátum uzatvorenia.  
 
Povolenia č. 32/2016, 37/2016, 18/2016,16/2016,11/2016,23/2016,2/2016,  
Kontrolné zistenie:  
Nájomné zmluvy  k uvedeným povoleniam na predaj neobsahujú dátum uzatvorenia, ktorý je 
podstatná náležitosť zmluvy.  
Nakoľko nájomná zmluva neobsahuje žiadne číslo, je potrebné citovať povolenie na predaj, 
ktoré súvisí s uzatvorenou nájomnou zmluvou – v čl. I. ods. 1,2,3,4. 
 
Povolenie č. 30/2016 – Nájomná zmluva neobsahuje dátum ani podpis nájomcu.  
Nájomná zmluva neobsahuje podstatné náležitosti.  
 
Povolenie na predaj pre Jána Šutora – potravinárske výrobky,  neobsahuje číslo povolenia. 
Nájomná zmluva neobsahuje dátum uzatvorenia 
 
Sektor E 
Povolenia č. 3/2016, 28/2016, 35/2016 – NZ neobsahuje dátum uzatvorenia.  



Povolenie č. 13/2016 – NZ neobsahuje dátum uzatvorenia a podpis nájomcu.  
 
Povolenie č. 12/2016 – predaj cukroviniek – 2 dni, 2 predajné miesta. Kontrolovaný subjekt 
určil cenu nájmu vo výške 70 € ako pri cukrovinkách vlastnej výroby v zmysle bodu 5 prílohy 
č. 7.  
Kontrolné zistenie:  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Porušenie Zásah hospodárenia a nakladania s majetkom mesta – prílohy č. 7.  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu cukroviniek. Cena nájmu mala byť 
určená vo výške 160 € v zmysle bodu 4 prílohy č. 7. 
K vyššie uvedenému uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola 
určená o 90 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Povolenie č. 56/2016 – predaj hračiek – 3 dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil cenu 
nájmu vo výške 50 € v zmysle bodu 3b – vlastná výroba prílohy č. 7.  
Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu hračiek. Cena nájmu mala byť 
určená vo výške 100 € v zmysle bodu 3 písm. a) prílohy č. 7. 
K vyššie uvedenému uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola 
určená o 50 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Povolenie č. 8/2016 - predaj balónov – 3dni, 2 predajné miesta. Kontrolovaný subjekt určil 
cenu nájmu vo výške 70 €.  
Kontrolné zistenie:  
 Kontrolovaný subjekt v povolení uvádza 2 predajné miesta. V nájomnej zmluve je 

uvedené 1,5 predajného miesta. Ak by bola cena určená za 1,5 predajného miesta 
v zmysle prílohy č. 7 mala byť určená vo výške 75 €. Kontrolovaný subjekt určil cenu 
nájmu o 5 € menej ako je v zmysle prílohy č. 7.  

 Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej uzatvorenia  
 
Povolenie č. 34/2016 – predaj oblátok, medoviny – 3 dni, 2 miesta. Kontrolovaný subjekt 
určil cenu nájmu vo výške 80 €.  
Kontrolné zistenie:  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu medoviny a oblátok. Cena 

nájmu mala byť určená vo výške 200 € v zmysle bodu 4 č. 7. K vyššie uvedenému 
uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 120 
€ menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej uzatvorenia. 
 
Povolenie č..../2016/  - /predajca Marko/ - cukrovinky – 3 dni, 2 miesta. Kontrolovaný subjekt 
určil cenu nájmu vo výške 80 € /vlastná výroba/.  
Kontrolné zistenie:  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu cukroviniek. Cena nájmu 

mala byť určená vo výške 200 € v zmysle bodu 4 prílohy č. 7. K vyššie uvedenému 
uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 120 
€ menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej uzatvorenia. 
 Povolenie na predaj nie je očíslované.  

 
Povolenie č... /2016 /Marková/ - obuv, spodná bielizeň 



Kontrolné zistenie 
 Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej uzatvorenia. 
 Povolenie na predaj nie je očíslované.  

 
Povolenie 10/2016 – cukrovinky – 3 dni, 6 miest. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 240 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu cukroviniek. Cena nájmu 

mala byť určená vo výške 600 € v zmysle bodu 4 prílohy č. 7. K vyššie uvedenému 
uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 360 
€ menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 
Sektor G 
Povolenie č. 1/2016   
Kontrolné zistenie 
Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej uzatvorenia. 
 
Povolenie č. .../2016 /Universum s.r.o/ 
Kontrolné zistenie 
 Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej uzatvorenia. 
 Povolenie na predaj nie je očíslované.  

 
Povolenie č. .../2016 /Milan Maxin MOTO MAX/ - detské autíčka – 3 dni, 3 miesta. 
Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo výške 100 €.  
Kontrolné zistenie:   
V prílohe č. 7 bod 8  sa uvádza: „Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované služby – 
zábavné atrakcie a technicko-zábavná činnosť, je určená dohodou s minimálnou cenou 
nájomného“ V tomto prípade bola zábavná atrakcia na 3-och predajných miestach v zmysle 
povolenia na predaj ako aj nájomnej zmluvy. Kontrolovaný subjekt mal určiť cenu v zmysle 
prílohy č. 7 bodu 8 a to nasledovne: 3x100.-=300.- €.  Cena nájmu bola určená o 200 € 
menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Sektor H 
Povolenie č. .../2016 /Jose Antoniu Vega Ali/ - predaj bižutérie.  
Kontrolné zistenie. 
Povolenie na predaj nie je očíslované.  
 
Povolenie č. 75/2016 – tekuté čili, 2dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 35€. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu tekutého čili. Cena nájmu mala byť 
určená vo výške 80 € v zmysle bodu 4 prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že 
kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 45 € menej ako je 
stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Povolenia na predaj č. ..../2016 – oblátky /Murčo/ 2 dni jedno miesto.  
Povolenie na predaj nie je očíslované.  
 



Povolenie  č. ...../2016 -  upomienkové predmety – 1 deň /piatok/, 1 miesto. Kontrolovaný 
subjekt určil výšku nájmu 20 €, čo predstavuje ½-vicu minimálnej ceny schválenej v prílohe č. 
7 pre dva dni.  
Povolenie na predaj nie je očíslované.  
 
Povolenie  č. ...../2016 -  jadierka – 1 deň /sobota/, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil výšku 
nájmu 15 €, čo nepredstavuje ½-vicu minimálnej ceny schválenej v prílohe č. 7 pre dva dni.  
V prílohe č. 7 je na dva dni určená cena 35€, na jeden deň v nedeľu – 10€.  
Kontrolné zistenie:  
 Kontrolovaný subjekt v roku 2015 určoval cenu nájmu za jeden predajný deň podľa 

subjektívneho rozhodnutia. Tento spôsob je pri nakladaní s verejnými finančnými 
prostriedkami neprijateľný. Na základe kontrolných zistení, bolo kontrolovanému 
subjektu uložené predložiť MsZ dodatok k prílohe č. 7, ktorým sa určí výška nájmu za 
predajné miesto za jeden deň. Kontrolovaný subjekt si do svojich opatrení prijal 
predložiť MsZ dodatok k prílohe č. 7, čím by sa nedostatok viackrát konštatovaný 
/svojvoľné určovanie cien/ v kontrole 2015 odstránil. Kontrolovaný subjekt opatrenie 
neprijal a nepredložil MsZ do 31.12.2015 dodatok k prílohe č. 7 Zásad hospodárenia.  

 Kontrolovaný subjekt opakovane určoval výšku nájmu za jeden predajný deň /piatok, 
alebo sobotu/ okrem nedele na základe subjektívneho posúdenia.  

 Vo verejnej správe sa môže nakladať s verejnými finančnými prostriedkami len 
v zmysle zákona a v zmysle prijatých smerníc a interných predpisov.  

 Povolenie na predaj nie je očíslované. 
 
Povolenie č. 66/2016 – bižutéria, 2 dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 40€. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu bižutérie ani iných predmetov, ktoré 
by mohli byť zaradené do sortimentu bižutéria. Cena nájmu mala byť určená vo výške 80 € 
v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO 
k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 40 € menej ako je stanovená minimálna cena 
v prílohe č. 7.   
 
Povolenie č. 73/2016 – hračky – 2 dni, 1miesto. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 40€. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu hračiek. Cena nájmu mala byť 
určená vo výške 80 € v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že 
kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 40 € menej ako je 
stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Povolenie č. 102/2016 – cukrovinky – 1 deň /piatok/, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil 
výšku nájmu 30 € ako za nedeľu.  
Opakovane konštatujem, že  MsZ pri určení minimálnej sadzby nájomného za jeden deň 
nedeľa zohľadňovalo, práve skutočnosť, že nedeľa je deň, na ktorom sa zúčastňuje menej 
občanov ako v piatok a sobotu, čo je spôsobené aj tým, že počas SHJ sa v nedeľu môže 
predávať do 18,00 hod. /piatok, sobota do  24,00 hod/.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt opakovane postupoval podľa vlastného subjektívneho rozhodnutia.  



Ak by kontrolovaný subjekt určoval výšku nájmu ako ½-vica ceny za 2  dni, nájomné by bolo 
vo výške 40€, ak by výšku nájmu určil ako 1/3-ina ceny určenej pre 3 dni – nájomné by bolo 
určené vo výške 33,33 €.  
 
Povolenie č. 88/2016 – šperky, minerály, 3dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil výšku 
nájmu 50 € - vlastná výroba.  
Kontrolné zistenie:  
Súčasťou predložených dokladov ku kontrole nie je živnostenské oprávnenie alebo iné 
oprávnenie na vlastnú výrobu. Ide o občana maďarskej republiky. Ak kontrolovaný subjekt 
nemá predložený doklad o povolení na vlastnú výrobu má určiť cenu v zmysle prílohy č. 
7,ktoré sú určené pre výrobky, ktoré nie sú výrobkami vlastnej výroby. V tomto prípade mala 
byť určená výška nájomného 100.- €. Kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu nižšiu o 50 € 
ako je stanovená ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Povolenie č. ..../2016 – hračky /Vesna LC s.r.o/ 3dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil 
cenu nájmu vo výške 50 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu hračiek. Cena nájmu mala 

byť určená vo výške 100 € v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. K vyššie uvedenému 
uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 50 € 
menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 Povolenie na predaj nie je očíslované. 
 
Povolenie č. 99/2016 – keramika, 2 dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 40 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu hračiek. Cena nájmu mala 

byť určená vo výške 80 € v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, 
že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 40 € menej 
ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 Povolenie na predaj nie je očíslované. 
 
Povolenie č. 17/2016  
 Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej uzatvorenia. 

 
Povolenie č. 81/2016 – kozmetika /1 deň, piatok/ 1 miesto.  
V tomto prípade bola určená výška nájomného 40 € ako ½-vica ceny minimálnej sadzby 
nájomného  za dva predajné dni.  
 
Povolenie č. ....../2016 – bižutéria /Saurabh Arya/, bižutéria, 1 deň /sobota/, 1miesto. 
Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo výške 20 € ako ½-cu ceny určenej v prílohe č. 7 za 
dva predajné dni. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu bižutérie ani iných predmetov, ktoré 
by mohli byť zaradené do sortimentu bižutéria. Cena nájmu mala byť určená vo výške 40 € 
ako ½-ica z ceny určenej v prílohe č. 7 za dva dni ak nie je oprávnenie na vlastnú výrobu. 
Cena nájmu bola určená o 20 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Povolenie č.  ..../2016 – obuv /Kubík/ 
Kontrolné zistenie:  



 Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej uzatvorenia. 
 Povolenie na predaj nie je očíslované.  

 
Sektor B 
Povolenia č. ..../2016 – textil - Hubrecht – Tatrabram, vlastná výroba –Chalúpková, kovové 
predmety – Rohlíček,/ 
Kontrolné zistenie:  
 Nájomné zmluvy neobsahuje dátum jej uzatvorenia. 
 Povolenia na predaj nie je očíslované. 

 
Povolenie č. 60/2016 – detská atrakcia, 3 dni, 3 miesta. Kontrolovaný subjekt určil cenu 
nájmu vo výške 170 €.  
Kontrolné zistenie:   
 Kontrolovaný subjekt posúdil ako detskú atrakciu – premietanie v 9D KINE, v ktorom 

sa premietajú filmy rôznych žánrov od najmenších až po horory – ako uvádza vo 
svojej žiadosti prevádzkovateľ kina ako aj žiadateľ o povolenie.  

 Poskytovateľ má ŽO na prevádzkovanie kina a nie na prevádzkovanie lunaparku ako 
ostatní nájomcovia, ktorí poskytujú služby – zábavné atrakcie a technicko zábavné 
činnosti. ŽO je súčasťou predložených dokladov ku kontrole.  

 Kontrolovaný subjekt mal určiť výšku nájmu  v zmysle prílohy č. 7 bod. 8.  Výška 
nájmu bola určená o 130 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 
Povolenie  č. 38/2016 – koreniny, 3 dni, 2 miesta. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 80 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu korenín ani na žiadnu inú 

výrobu. Cena nájmu mala byť určená vo výške 200 € v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. 
K vyššie uvedenému uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena 
nájmu bola určená o 120 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej podpísania.  
 
Povolenie č. 36/2016 
 Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej podpísania.  

 
Povolenie č. 33/2016 – hračky, 2dni, 2miesta. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 80 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu hračiek  ani na žiadnu inú 

výrobu. Cena nájmu mala byť určená vo výške 160 € v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. 
K vyššie uvedenému uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena 
nájmu bola určená o 80 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej podpísania.  
 
Povolenie č. ..../2016 – cukroviny /Pavlíková/, 1 deň /piatok/, 2 miesta. Kontrolovaný subjekt 
určil výšku nájmu 30 €. Cena bola stanovená ako vlastná výroba cukroviniek.  
Kontrolné zistenie:  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Kontrolovaný subjekt opakovane nerešpektoval prílohu č. 7, a rovnako opakovane 

nerešpektoval živnostenské oprávnenie. 



 Predajca nemá ŽO na výrobu cukroviniek, cena mala byť stanovená v zmysle prílohy 
č. 7 bod 4. Z akého vzorca vychádzal kontrolovaný subjekt pri určovaní ceny nie je 
zrejmé.  

 Ak by vychádzal z ceny určenej na nedeľu /najnižšia cena/ výška nájmu mala 
predstavovať 60 € za dve predajné miesta. Cena nájmu bola kontrolovaným subjektom 
určená svojvoľne na základe subjektívneho posúdenia.  

 Cena nájmu bola kontrolovaným subjektom určená o 30 menej  ako je stanovená 
minimálna cena v prílohe č. 7.   

 Kontrolovaný subjekt nepostupoval ako vo väčšine prípadov – určiť cenu 
najsilnejšieho dňa /piatka/ ako 1/2-icu ceny určenej na dva dni.  

 
Povolenie č.  .../2016 – bižutéria /Čačalová/ 1 deň /sobota/, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt 
určil výšku nájmu  20 € ako ½-icu ceny určenej na dva dni.  
Kontrolné zistenie:  
Povolenia na predaj nie je očíslované. 
 
Povolenie č.  .../2016 balóny, /Pavlík/ 
Kontrolné zistenie:  
Povolenie na predaj nie je očíslované. 
 
Sektor C 
Povolenia č. 19/2016, 15/2016, 5/2016,6/2016,24/2016, 7/2016, 21/2016, 26/2016, 29/2016 
Nájomné zmluvy neobsahuje dátum podpísania.  
 
Povolenie č. 14/2016 – cukrovinky 3 dni, 2 miesta. Kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu  
80 € ako vlastná výroba.  
Kontrolné zistenie: 
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu cukroviniek. Cena nájmu mala byť 
určená vo výške 200 € v zmysle bodu 4 prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že 
kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 120 € menej ako je 
stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Povolenie 52/2016 – štrúdľa, 3 dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu  40 € 
ako vlastná výroba. Zo žiadosti predávajúceho je zrejmé, že predával aj kávu, pričom 
požadoval pripojenie na elektrickú prípojku. 
Kontrolné zistenie:   
Kontrolovaný subjekt nezobral do úvahy aj predaj nealkoholického nápoja, na ktoré nemá ŽO 
predávajúci.  
 
Povolenie č. 77/2016 – medovina, 3 dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu  
100 € aj napriek skutočnosti, že predajca má živnostenské oprávnenie na výrobu medoviny. 
Podľa prílohy č. 7 určil cenu vyššiu o 60 € ako je stanovená minimálna výška nájmu.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu po prvýkrát vyššiu ako je stanovená minimálna cena 
nájmu v prílohe č. 7. Výška nájmu pri predaji medoviny je určená pre 3 dni/1miesto vo výške 
40 €. Pre 2 dni/1 miesto je výška nájmu určená 35 €.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt dohodol výšku nájmu v troch prípadoch pri rovnakom druhu 
sortimentu rôznym spôsobom na základe subjektívneho posúdenia, viď uvedené:  



 Kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu v povolení č. 13/2016 – medovina, 2 dni, 1 miesto 
„sektor E“ – predajcovi  s oprávnením na výrobu medoviny  35 €. V tomto prípade dohodol 
minimálnu výšku nájmu v zmysle prílohy č. 7.  

 Povolenie č. 34/2016 – predaj oblátok, medoviny – 3 dni, 2 miesta. Kontrolovaný subjekt určil 
cenu nájmu vo výške 80 € napriek skutočnosti, že predávajúci nemal ŽO. V tomto prípade 
dohodol cenu nájmu o 120 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 
 
Povolenie č. 82/2016 – bižutéria, CD, Maľovanie na tvár, 3 dni, 1 miesto. Kontrolovaný 
subjekt určil výšku nájmu  50 € ako vlastná výroba.  
Kontrolné zistenie: 
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu uvedeného sortimentu. Cena nájmu 
mala byť určená vo výške 100€ v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, 
že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 50 € menej ako je 
stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Povolenie č. 89/2016 – koreniny, 3 dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 40 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu korenín ani na žiadnu inú výrobu. 
Cena nájmu mala byť určená vo výške 100 € v zmysle bodu 4 prílohy č. 7. K vyššie uvedenému 
uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 60 € menej 
ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Povolenie č. 42/2016 – cukrovinky, oblátky, 3 dni, 2 miesta. Kontrolovaný subjekt určil cenu 
nájmu vo výške 80 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu cukroviniek, ŽO má iba na výrobu 
oblátok. Cena nájmu mala byť určená vo výške 140 € v zmysle bodu 4 prílohy č. 7- predajné 
miesto cukrovinky – 100 €, bodu 5 prílohy č. 7- oblátky – 40 €. . K vyššie uvedenému 
uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 60 € menej 
ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Povolenie č. 58/2016 – upomienkové predmety, 2 dni, 2 miesta. Kontrolovaný subjekt určil 
cenu nájmu vo výške 80 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu. Cena nájmu mala byť určená 

vo výške 160 € v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že 
kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 80 € menej ako 
je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 
Povolenie č. 45/2016 – bižutéria, 2 dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 40 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu. Cena nájmu mala byť určená 

vo výške 80 € v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že 
kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 40 € menej ako 
je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 
Povolenie č. 27/2016 – šperky, 3 dni, 3 miesta. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 150 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 



Kontrolné zistenie:  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu. Cena nájmu mala byť 

určená vo výške 300 € v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že 
kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 150 € menej ako 
je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej podpísania. 
 
Povolenie č. 90/2016 – cukrovinky, 3 dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 40 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu cukroviniek. Cena nájmu mala byť 
určená vo výške 100 € v zmysle bodu 4 prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že 
kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 60 € menej ako je 
stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 
Povolenie č. 103/2016 – textil, 1 miesto, 1 deň /piatok/. Kontrolovaný subjekt určil výšku 
nájmu 35 €.  
Kontrolné zistenie:  
Opakovane kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu za 1 deň  podľa subjektívneho posúdenia.  
Príloha č. 7 pri predaji sortimentu /textil/ nie vlastná výroba určuje cenu za 1 deň - nedeľu 30 
€. Ak by kontrolovaný subjekt vychádzal pri určení ceny ako ½-vica ceny určenej na dva dni – 
ako vo väčšine prípadov, výška nájmu by bola 40 €.  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem: Opakované určovanie cien na základe vlastného 
posúdenia. Pri spätnom výkone kontroly nie je možné konštatovať správny postup 
kontrolovaného subjektu.  
 
Povolenie č. 101/2016 – hračky, 2 miesta, 2 dni. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo 
výške 80 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu. Cena nájmu mala byť 

určená vo výške 160 € v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. Cena nájmu bola určená o 80 € 
menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 
Povolenie 4/2016 – textil, 2 dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo výške 
120 €. Cena stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
 Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu. Cena nájmu mala byť 

určená vo výške 160 € v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. Cena nájmu bola určená o 60 € 
menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   

 
Finančné prostriedky za výber nájomného za predajné miesta boli odovzdané do pokladni 
MsÚ alebo priamou platbou na účet mesta.  
 
K vyššie uvedeným kontrolným zisteniam:  
Kontrolovaný subjekt opakovane nezaraďoval poskytované služby a výrobky na predaj v súlad 
s prílohou č. 7 Zásad hospodárenia a určoval ceny nájomného podľa subjektívneho 
posúdenia.  
Nepresným zadefinovaním poskytovanej služby alebo predávaných výrobkov je sťažený spätný 
výkon kontroly a opäť je tu prvok nejasného a neurčitého subjektívneho posudzovania 
určovania výšky nájomného zo strany kontrolovaného subjektu.   



 
Na základe výsledku finančnej kontroly  opakovane ukladám kontrolovanému subjektu: 
 V povoleniach na predaj a v nájomných zmluvách zadefinovať konkrétne pridelené 

miesto a jasne a zrozumiteľne uviesť ponúkaný sortiment, resp. poskytovanú službu 
v zmysle prílohy č. 7 v termíne ihneď.   

 Povoleniam na predaj prideľovať poradové čísla v zmysle predpísaného tlačiva 
v termíne ihneď.  

 Zverejniť nájomnú zmluvu so spoločnosťou Autoprofit v termíne ihneď.  
 Doplniť dátum uzatvorenia NZ do všetkých predložených NZ ku kontrole v termíne do 

31.08.2016. 
 Predložiť na schválenie poslancom MsZ na ich septembrovom zasadnutí  2016 

dodatok k prílohe č. 7 Zásad hospodárenia, kde bude presne stanovená cena za 1 deň 
piatok, sobotu.  

 Pri určovaní ceny nájmu rešpektovať predmet podnikania na základe predložených 
živnostenských oprávnení a výpisov z obchodeného registra a nie určovať ceny nájmu 
na základe subjektívneho posúdenia, čím opakovane prichádza k porušovaniu prílohy 
č. 7 Zásad hospodárenia v termíne ihneď.  

 Na základe vykonanej kontroly v roku 2015, prijal kontrolovaný subjekt opatrenie na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou – do 31.12.2015 vypracovať a predložiť 
MsZ dodatok k prílohe č. 7 Zásad hospodárenia – určenie ceny za 1 predajný deň 
/piatok, sobota/ - toto opatrenie nebolo zo strany kontrolovaného subjektu splnené 
/o tejto skutočnosti bolo MsZ informované na jeho zasadnutí v apríli 2016/.  

 Kontrolovaný subjekt spôsobil svojim konaním spôsobil  ušlý zisk /strata očakávaného 
prínosu/ mestu Sereď vo výške 2 350 € pri výbere nájomného, tým že určil výšku 
nájomného nižšiu ako je schválená minimálna cena Mestským zastupiteľstvom.  

 
Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba  je oprávnená v lehote do 29.07.2016 podať písomné 
námietky ku kontrolným zisteniam, k uloženým opatreniam a k lehote na predloženie 
písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie 
príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke mesta.  
 
B/ Výdavky z rozpočtu Mesta Sereď 
V rozpočet mesta na rok 2016 v jeho  výdavkovej časti  na položke 08.6.0 sú schválené 
predpokladané finančné prostriedky vo výške 7 000  € /SHJ, Vianočné trhy/.  
Skutočné výdavky vynaložené z rozpočtu mesta Sereď na prípravu a priebeh SHJ v roku 2016 
boli celkom vo výške 8 800,32 €, predstavujú najmä: /Spotreba el. energie,  práce k SHJ na 
základe objednávky, dohody o vykonaní práce, prikázaná práca nadčas počas SHJ 
zamestnancov mesta /MsÚ/ - 2852,11 €, prenájom pozemku, občerstvenie pre zamestnancov 
mesta – stravné, odvoz ako aj uloženie odpadu... /. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Mesto Sereď prekročilo rozpočtované výdavky schválené vo výške 7 000 € /SHJ + Vianočné 
trhy/ iba na SHJ o 1 800,32 €.  
Výdavky na mzdy pre príslušníkov MsP za výkon služby /prikázaná práca nadčas vrátane 
stravných lístkov predstavuje 1273,57 €.  
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov ďalej konštatujem: 
V zmysle § 34 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy je subjekt 
verejnej správy oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky 
na reprezentačné a propagačné účely. 
 Kontrolovaný subjekt zabezpečil občerstvenie á 3€/1 občerstvenie z položky 633016 – 

reprezentačné,  evidovanej v rámci funkčnej klasifikácie 0860 - rekreácia, kultúra a 



náboženstvo inde neklasifikované pre všetky osoby, ktoré sa na základe prikázanej 
práce nadčas podieľali na prácach súvisiacich s prípravou a priebehom SHJ 
/organizačné zabezpečenie, čistenie verejných priestranstiev, požiarna hliadka, 
upratovacie práce, mestská polícia/ vo výške 660 € - 220 cigánskych pečienok + 220 
– 0,5l kofoly.  

 Občerstvenie pre z-cov  mesta znamená zabezpečenie teplého jedla počas nariadeného 
výkonu práce nadčas, ktorú majú riadne zaplatenú /mzda + odvody do fondov/ resp. 
čerpajú si náhradné voľno v zmysle zákonníka práce.  

 V zmysle § 152 ods. 2 zák. č. 311/2001 Z.z. - zákonníka práce vznikne z-covi nárok na 
poskytnutie stravy po odpracovaní viac ako 4 hodín práce. Ak z-c odpracuje viac ako 
11 hodín môže mu z-ľ poskytnúť ďalšie teplé jedlo.  

 Lístky na občerstvenie kontrolovaný subjekt mesto Sereď poskytlo z rozpočtu mesta aj 
z-com Domu kultúry, z-com Správy majetku mesta s.r.o, zamestnancom pracujúcich na 
základe dohôd o vykonaní práce.  

Kontrolné zistenie  
 Zabezpečenie občerstvenia /stravy/ pre zamestnancov mesta počas prikázanej práce 

nadčas je okrem riadne zaplatenej mzdy, povinnosťou kontrolovaného subjektu ako 
zamestnávateľa. Prikázaná práca nadčas nie je reprezentačnou činnosťou ani 
udalosťou.  

Reprezentačné výdavky sú výdavky spojené s reprezentačnými účelmi. V zmysle Metodického 
usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 
decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie  sa za 
reprezentačné považujú výdavky charakteru materiálu (napr. káva, minerálka, čaj, kvety a 
dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi)..  Finančný spravodajca 11/2003 
definuje reprezentačné ako výdavky vrátane vecných darov a kvetov poskytnutých pre 
reprezentačných účeloch /tuzemská, zahraničná delegácia/.  
 Zabezpečením stravy zamestnancov mesta z položky reprezentačné nebol dodržaný 

účel poskytnutia verejných finančných prostriedkov.  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem porušenie § 13 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. „Rozpočtové prostriedky možno použiť len 
na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené“.  
 
Príjmy a Výdavky z rozpočtu Domu kultúry – rozpočtovej organizácii Mesta 
Sereď na SHJ 2015 .  
A/ Príjmy Domu kultúry zo SHJ: 

- šírenie reklamy       300 € 
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, boli finančné prostriedky zaslané na účet zriaďovateľa. Zriaďovateľ Domu 
Kultúry /Mesto Sereď/ následne poukázalo finančné prostriedky na výdavkový účet Domu 
Kultúry na úhradu výdavkov.   
 
B/ Výdavky Domu kultúry na SHJ. 
Na položke 632007 rozpočtoval Dom kultúry na SHJ 17 000 €.  
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov kontrolovaného subjektu konštatujem 
že  skutočné výdavky na: 
Kultúrny program vrátane moderátora osvetlenia, technického zabezpečenia predstavovali: 
celkom 20 842,40 € /osvetlenie, technické zabezpečenie – 7 711 €, moderovanie 300 €, 
kultúrny program 12 700 €. /   
Mzdové výdavky - práca nad čas + odvody do poisťovní:  417,67 €  



Výdavky celkom: 21 260, 07 € čo predstavuje oproti roku 2015 nárast  výdavkov o 5 404,80 
€.  
Kontrolné zistenie:  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem, prekročenie očakávaných výdavkov na SHJ 
v rámci schváleného rozpočtu Domu Kultúry o 4 260,07  €.  
 
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov ďalej  konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt Dom Kultúry uzatváral zmluvy s poskytovateľmi zvukových 
a hudobných diel, v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z. autorský zákon. Zmluva uzatvorená 
v zmysle citovaného právneho predpisu nie je povinne zverejňovanou zmluvou.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Zmluvy o vytvorení diela  obsahujú všetky podstatné náležitosti. 
 
Príjmy celkom:  26 865 € 
Mesto Sereď  - 26 460 € / prenájom predajných miest/ + 105 € /pokuta MsP/,   
DK - 300 € /reklama/  
 
Výdavky celkom:  31 333,96 € 
Mesto Sereď – 8 800,32 € /technické a personálne zabezpečenie SHJ/ ,   
Mesto Sereď – MsP – 1 273,57 € /práca nadčas + stravné lístky/ 
Dom Kultúry – 21 260,07 /zabezpečenie kultúrneho programu, technické zabezpečenie, 
personálne zabezpečenie.  
Na základe uvedeného konštatujem: 
Konečné vyúčtovanie SHJ skončilo stratou vo výške  4468,96 € 
 
 
Zákon č. 211/2000 Z.z.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt Dom kultúry, nepredložil ku kontrole povolenie k predaju ani nájomnú 
zmluvu so spoločnosťou Autoprofit s.r.o. Galanta. Spoločnosť na účet mesta zaplatila 300 € 
rovnako ako v predchádzajúcich rokoch /3miesta, 3dni/. 
Nájomná zmluva so spoločnosťou Autoprofit  nie je zverejnená ku dňu ukončenia kontroly , 
čím prišlo k porušeniu §5a zák. č. 211/2000 Z.z.   
 
Zákon č. 357/2015 Z.z   
Kontrolné zistenie: 
Kontrolované subjekty vykonali základnú finančnú kontrolu príjmov a výdavkov v zmysle 
platnej právnej úpravy  zák. č.  357/2015 Z.z.  
 
Príjem z pokút MsP:  
Za nedodržanie podmienok predaja uložila hliadka MsP v piatich prípadoch blokovú pokutu 
celkom vo výške 105 €. 
 
 
K vyššie uvedeným kontrolným zisteniam:  
Kontrolovaný subjekt Dom Kultúry opakovane nezaraďoval poskytované služby a výrobky na 
predaj v súlad s prílohou č. 7 Zásad hospodárenia a určoval ceny nájomného podľa 
subjektívneho posúdenia.  



Nepresným zadefinovaním poskytovanej služby alebo predávaných výrobkov je sťažený spätný 
výkon kontroly a opäť je tu prvok nejasného a neurčitého subjektívneho posudzovania 
určovania výšky nájomného zo strany kontrolovaného subjektu.   
 
Na základe výsledku finančnej kontroly  opakovane ukladám kontrolovanému subjektu 
Domu kultúry: 
 V povoleniach na predaj a v nájomných zmluvách zadefinovať konkrétne pridelené 

miesto a jasne a zrozumiteľne uviesť ponúkaný sortiment, resp. poskytovanú službu 
v zmysle prílohy č. 7 v termíne ihneď.   

 Povoleniam na predaj prideľovať poradové čísla v zmysle predpísaného tlačiva 
v termíne ihneď.  

 Zverejniť nájomnú zmluvu so spoločnosťou Autoprofit v termíne ihneď.  
 Doplniť dátum uzatvorenia NZ do všetkých predložených NZ ku kontrole v termíne do 

30.09.2016. 
 Na základe vykonanej kontroly v roku 2015, prijal kontrolovaný subjekt opatrenie na 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou – do 31.12.2015 vypracovať a predložiť 
MsZ dodatok k prílohe č. 7 Zásad hospodárenia – určenie ceny za 1 predajný deň 
/piatok, sobota/ - toto opatrenie nebolo zo strany kontrolovaného subjektu splnené 
/o tejto skutočnosti bolo MsZ informované na jeho zasadnutí v apríli 2016/. Z dôvodu 
nesplnenia prijatého opatrenia opakovane ukladám riaditeľovi DK predložiť na 
schválenie poslancom MsZ na ich septembrovom zasadnutí  2016 dodatok k prílohe č. 
7 Zásad hospodárenia, kde bude presne stanovená cena za 1 deň piatok, sobotu.  

 Pri určovaní ceny nájmu rešpektovať predmet podnikania na základe predložených 
živnostenských oprávnení a výpisov z obchodeného registra a nie určovať ceny nájmu 
na základe subjektívneho posúdenia, čím opakovane prichádza k porušovaniu prílohy 
č. 7 Zásad hospodárenia v termíne ihneď.  

 Kontrolovaný subjekt spôsobil svojim konaním spôsobil  ušlý zisk /strata očakávaného 
prínosu/ mestu Sereď vo výške 2 350 € pri výbere nájomného, tým že určil výšku 
nájomného nižšiu ako je schválená minimálna cena nájmu Mestským zastupiteľstvom. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu zjednať nápravu – vyrovnať ušlý zisk do 
rozpočtu mesta v termíne do 31.12.2016.     

 Predložiť zoznam splnených opatrení v termíne do 31.12.2016.  
 
Na základe výsledku finančnej kontroly mestu Sereď: 
 Ukladám kontrolovanému subjektu vynakladať finančné prostriedky z rozpočtu mesta 

v súlade so schváleným rozpočtom v termíne ihneď.  
 Odporúčam vypracovať vnútornú smernicu na použitie reprezentačných výdavkov 

podľa vzoru MF SR pre použitie reprezentačných výdavkov v štátnej správe v termíne 
do 31.12.2016.  

 
Kontrolované subjekty ako povinné osoby  boli  oprávnené  v zmysle 357/2015 Z.z v lehote do 
02.08.2016 podať písomné námietky ku kontrolným zisteniam, k uloženým opatreniam 
a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke mesta.  
Kontrolovaný subjekt Mesto Sereď nepodalo námietky v zmysle zákona č. 375/2015 Z.z.  
 
Dňa 01.08.2016 boli od riaditeľa Domu kultúry doručené e-mailom písomné pripomienky 
k návrhu  Správy z vykonanej kontroly v znení: 
Beriem na vedomie výsledok kontroly s nasledovnými pripomienkami 

1. Povolenie č. 34/2016 – predaj oblátok, medoviny – 3 dni, 2 miesta. Kontrolovaný subjekt určil cenu 
nájmu vo výške 80 €.  



Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu medoviny a oblátok. Cena nájmu mala byť určená vo 
výške 200 € v zmysle bodu 4 č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. 
Cena nájmu bola určená o 120 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
Výšku nájmu som určil  podľa bodu č. 5 výrobky z medu, kde nie je definované, že majú byť vlastnej výroby 
 

2. Povolenie č..../2016/  - /predajca Marko/ - cukrovinky – 3 dni, 2 miesta. Kontrolovaný subjekt určil 
cenu nájmu vo výške 80 € /vlastná výroba/.  

Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu cukroviniek. Cena nájmu mala byť určená vo výške 200 
€ v zmysle bodu 4 prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena 
nájmu bola určená o 120 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej uzatvorenia. 
Povolenie na predaj nie je očíslované.  

3. Povolenie 10/2016 – cukrovinky – 3 dni, 6 miest. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo výške 240 
€. Cena stanovená ako vlastná výroba. 

Kontrolné zistenie  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu cukroviniek. Cena nájmu mala byť určená vo výške 600 
€ v zmysle bodu 4 prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena 
nájmu bola určená o 360 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.  
 
Povolenie č. 73/2016 – hračky – 2 dni, 1miesto. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo výške 40€. Cena 
stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu hračiek. Cena nájmu mala byť určená vo výške 80 € 
v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena 
nájmu bola určená o 40 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
 V zásadách hospodárenia chýba bod, ktorý definuje cukrovinky /príp. hračky/ nie vlastnej výroby, z toho 
dôvodu som určoval ceny podľa bodov, ktoré je definovaný tento  sortiment : cukrovinky sú len v bode č. 5, 
hračky len v bode č. 3 
Toto sa vzťahuje na všetky kontrolné  zistenia tohto charakteru 
 
Povolenie č. .../2016 /Milan Maxin MOTO MAX/ - detské autíčka – 3 dni, 3 miesta. Kontrolovaný subjekt určil 
cenu nájmu vo výške 100 €.  
Kontrolné zistenie:   
V prílohe č. 7 bod 8  sa uvádza: „Nájom za trhové miesto, na ktorom sú poskytované služby – zábavné atrakcie 
a technicko-zábavná činnosť, je určená dohodou s minimálnou cenou nájomného“ V tomto prípade bola 
zábavná atrakcia na 3-och predajných miestach v zmysle povolenia na predaj ako aj nájomnej zmluvy. 
Kontrolovaný subjekt mal určiť cenu v zmysle prílohy č. 7 bodu 8 a to nasledovne: 3x100.-=300.- €.  Cena 
nájmu bola určená o 200 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.  

• Výšku nájmu som určil podľa bodu č 10, kde sú zadefinované atrakcie, nie však rozmer miesta, 
žiaden iný bod v zásadách sortimentu tohto typu nezodpovedá  

 
Povolenie č. 75/2016 – tekuté čili, 2dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo výške 35€. Cena 
stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu tekutého čili. Cena nájmu mala byť určená vo výške 80 
€ v zmysle bodu 4 prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal ŽO k dispozícii. Cena 
nájmu bola určená o 45 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7. 
Cenu som určil v intenciách bodu č. 8. Ako ovocie zelenina (chilli je paprika) či už je sušená alebo tekutá   
 
Povolenie č. 102/2016 – cukrovinky – 1 deň /piatok/, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu 30 € ako 
za nedeľu.  



Opakovane konštatujem, že  MsZ pri určení minimálnej sadzby nájomného za jeden deň nedeľa zohľadňovalo, 
práve skutočnosť, že nedeľa je deň, na ktorom sa zúčastňuje menej občanov ako v piatok a sobotu, čo je 
spôsobené aj tým, že počas SHJ sa v nedeľu môže predávať do 18,00 hod. /piatok, sobota do  24,00 hod/.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt opakovane postupoval podľa vlastného subjektívneho rozhodnutia.  
Ak by kontrolovaný subjekt určoval výšku nájmu ako ½-vica ceny za 2  dni, nájomné by bolo vo výške 40€, ak by 
výšku nájmu určil ako 1/3-ina ceny určenej pre 3 dni – nájomné by bolo určené vo výške 33,33 €.  
Postupoval som podľa bodu č. 5, jedine v ňom je zmienka o cukrovinkách, i keď len vlastnej výroby, v zmysle 
tohto bodu by mala byť cena 10 €, určil som ju na 30€, vzhľadom na fakt, že sásady stanovujú minimálne 
ceny nájomného 
 
Povolenie č. 60/2016 – detská atrakcia, 3 dni, 3 miesta. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo výške 170 €.  
Kontrolné zistenie:   
Kontrolovaný subjekt posúdil ako detskú atrakciu – premietanie v 9D KINE, v ktorom sa premietajú filmy 
rôznych žánrov od najmenších až po horory – ako uvádza vo svojej žiadosti prevádzkovateľ kina ako aj žiadateľ 
o povolenie.  
Poskytovateľ má ŽO na prevádzkovanie kina a nie na prevádzkovanie lunaparku ako ostatní nájomcovia, ktorí 
poskytujú služby – zábavné atrakcie a technicko zábavné činnosti. ŽO je súčasťou predložených dokladov ku 
kontrole.  
Kontrolovaný subjekt mal určiť výšku nájmu  v zmysle prílohy č. 7 bod. 8.  Výška nájmu bola určená o 130 € 
menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
Zaradil som podľa bodu č. 10 medzi napr. detská manéž, detské kamióny a pod. v tomto prípade je cena 
stanovená na 100€ za celý jarmok, cenu som určil na 170€ 
 
Povolenie  č. 38/2016 – koreniny, 3 dni, 2 miesta. Kontrolovaný subjekt určil cenu nájmu vo výške 80 €. Cena 
stanovená ako vlastná výroba. 
Kontrolné zistenie:  
Predajca nemá živnostenské oprávnenie /ŽO/ na výrobu korenín ani na žiadnu inú výrobu. Cena nájmu mala byť 
určená vo výške 200 € v zmysle bodu 3a prílohy č. 7. K vyššie uvedenému uvádzam, že kontrolovaný subjekt mal 
ŽO k dispozícii. Cena nájmu bola určená o 120 € menej ako je stanovená minimálna cena v prílohe č. 7.   
Nájomná zmluva neobsahuje dátum jej podpísania.  
Výšku nájomného som určil podľa bodu č. 5, kde sú napr. jadierka, orechy a pod v tom prípade teda 80€, 
v žiadnom inom bode sa sortiment bližší tomuto nevyskytuje 
 
Povolenie 52/2016 – štrúdľa, 3 dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu  40 € ako vlastná výroba. 
Zo žiadosti predávajúceho je zrejmé, že predával aj kávu, pričom požadoval pripojenie na elektrickú prípojku. 
Kontrolné zistenie:   
Kontrolovaný subjekt nezobral do úvahy aj predaj nealkoholického nápoja, na ktoré nemá ŽO predávajúci.  
V žiadosti síce kávu uvedenú mal, no nepredával ju 
 
Povolenie č. 77/2016 – medovina, 3 dni, 1 miesto. Kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu  100 € aj napriek 
skutočnosti, že predajca má živnostenské oprávnenie na výrobu medoviny. Podľa prílohy č. 7 určil cenu vyššiu 
o 60 € ako je stanovená minimálna výška nájmu.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu po prvýkrát vyššiu ako je stanovená minimálna cena nájmu v prílohe č. 
7. Výška nájmu pri predaji medoviny je určená pre 3 dni/1miesto vo výške 40 €. Pre 2 dni/1 miesto je výška 
nájmu určená 35 €.  
Vzhľadom na fakt, že miesto na ktorom bol predajca je silno frekventované a zásady stanovujú minimálne 
ceny, určil som cenu vyššie 
 
Povolenie č. 103/2016 – textil, 1 miesto, 1 deň /piatok/. Kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu 35 €.  
Kontrolné zistenie:  
Opakovane kontrolovaný subjekt určil výšku nájmu za 1 deň  podľa subjektívneho posúdenia.  



Príloha č. 7 pri predaji sortimentu /textil/ nie vlastná výroba určuje cenu za 1 deň - nedeľu 30 €. Ak by 
kontrolovaný subjekt vychádzal pri určení ceny ako ½-vica ceny určenej na dva dni – ako vo väčšine prípadov, 
výška nájmu by bola 40 €.  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem: Opakované určovanie cien na základe vlastného posúdenia. Pri 
spätnom výkone kontroly nie je možné konštatovať správny postup kontrolovaného subjektu.  
 V zásadách nie je cena za 1 deň, len cena za nedeľu, nájom som vyrátal ako jednu tretinu z ceny za tri dni čo 
je 33,333 tak som určil cenu vyššiu ako minimálna cena, ktorá podľa tohto kľúča vyšla t.j. 35€ 
V zásadách nie je určený postup výpočtu ceny za jeden deň ako uvádza kontrolné zistenie teda : „polovica 
ceny určenej na dva dni“ 
Mgr. František Čavojský 
riaditeľ DK Sereď 
 
Ku všetkým vyššie uvedeným pripomienkam riaditeľa Domu kultúry k návrhu správy 
z vykonanej kontroly konštatujem, že nemajú charakter námietok, ale vysvetliviek, úvah, 
názorov, ktoré nemenia kontrolné zistenia uvádzané v Návrhu Správy.  
Zdôvodnenie neakceptovania pripomienok.  
Kontrolovaný subjekt je povinný pri výkone práce dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy.  Kontrolovaný subjekt nepostupoval pri prideľovaní povolení v zmysle  bodu 2) §27 
VZN č. 2/2015, ktorý odkazuje na § 3 Zákona č. 178/1998 Z.z.. V bode 3 § 3 je uvedené: 
Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a 
poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom 
mieste osobe, ktorá preukáže splnenie podmienok podľa § 10 a predloží doklady podľa odseku 5.,  
§ 10  zákona č. 178/1998 Z.z  
Na trhových miestach môžu na základe povolenia obce predávať výrobky a poskytovať služby  
a) fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov, 26)  
 b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo 
lesné plodiny,  
 c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou,  
 d) fyzické osoby, ktoré sú autormi predávaného výrobku, ktorý je originálom diela alebo jeho rozmnoženinou.  
 Bod 4 § 3 zákona č. 178/1998 Z.z.  
 Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste sa vydáva na základe žiadosti o 
povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Splnenie podmienok podľa § 10 
sa preukazuje predložením   
a) kópie oprávnenia na podnikanie podľa osobitných predpisov, 26) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 
písm. a); žiadateľ na žiadosť obce predloží originál oprávnenia na podnikanie na nahliadnutie alebo si 
obec môže overiť existenciu oprávnenia na podnikanie elektronickým spôsobom 4b) v príslušnej evidencii 
podnikateľov, ak na tento účel obec sprístupní elektronickú službu verejnej správy;  
b) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej 
pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo ide o lesné plodiny, 27) ak je žiadateľom osoba podľa § 10 
písm. b),  
c) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že všetky ním predávané výrobky sú jeho vlastné použité výrobky 
a predáva ich v primeranom množstve, ak ide o žiadateľa podľa § 10 písm. c),  
d) čestného vyhlásenia žiadateľa o tom, že výrobky sú originálom diela alebo jeho rozmnoženinou, ak ide 
o žiadateľa podľa § 10 písm. d).  
 
Všetky uvedené znenia zákona č. 178/1998 Z.z., sú zahrnuté v prílohe č. 7 Zásad 
hospodárenia, pri určení minimálnej ceny nájomného ako aj  vo VZN č. 2/2015. Pri 
konštatovaní kontrolného zistenia /porušenie prílohy č 7 Zásad hospodárenia/ prichádzalo 
k porušeniu zákona č. 178/1998 Z.z, a zásad hospodárenia č. 2/2015.   
Pri vykonanej kontrole som postupovala v súlade s platnou právnou úpravou týkajúcou sa 
predmetu kontroly.  
Ak bol predávajúci zaevidovaný s uvedením IČO – predaj mal byť povolený na základe 
živnostenského oprávnenia – v zmysle § 10 zák. č. 178/1998 Z.z. – predmetom kontroly bolo, 
či predajca má oprávnenie na výrobu príslušného sortimentu. 



Ak bol predávajúci zaevidovaný pod rodným číslom resp. dátum narodenia, preverovala som 
či bolo predložené čestné prehlásenie. 
 
Okrem iného k námietke riaditeľa kontrolovaného subjektu k povoleniu č. 103/2016 
uvádzam 
Riaditeľ Domu kultúry mal k 31.12.2015 v zmysle uložených opatrení na základe kontroly 
vykonanej v roku 2015  predložiť MsZ  dodatok k prílohe č.7 Zásad hospodárenia, kde mala 
byť navrhnutá minimálna výška nájmu za predajné miesto pri predaji  za jeden deň /piatok 
resp. sobota/. Táto povinnosť nebola zo strany kontrolovaného subjektu splnená, a opakovane 
bola cena za jeden predaja okrem nedele určovaná rôznym spôsobom.   
   
 
V Seredi dňa 02.08.2016     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


