
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Správa 
z vykonanej kontroly  hospodárenia s verejnými , finančnými prostriedkami  

rozpočtovanými vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na kapitole 06.2.0 – Rozvoj obcí.  
 
  
Kontrolovaný subjekt:  Mestský úrad Sereď 
 
Kontrolný orgán:        hlavná kontrolórka mesta 
 
Kontrolované obdobie:  rok 2014 – 2015  
 
Použité právne predpisy:   
Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení nesk. predpisov 
Zák. č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny 
Zákon č. 211/2000  Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
Vykonávacia vyhláška 24 MŽP SR z 31.01.2003 ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002  
Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
Cieľom kontroly  

- je overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností a ich súlad so VZZP  
a vnútornými aktmi riadenia   

- dodržiavanie zákona o zverejňovaní informácií /infozákon/.  
- zistiť skutkový stav údržby a spravovania verejnej zelene, ako aj stav hospodárnosti 

a účelovosti nakladania s finančnými prostriedkami spojenými so správou verejnej 
zelene.  

 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené: 
V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, povinná osoba – kontrolovaný 
subjekt mesto Sereď okrem iného pri výkone samosprávy zabezpečuje údržbu verejných 
priestranstiev a správu a údržbu verejnej zelene.  
Vo výdavkovej časti rozpočtu na položke 06.2.0 bolo v rokoch 2014/2015 rozpočtovaných 
celkom 374 830 €, čerpanie finančných prostriedkov na zabezpečenie zákonom stanovených 
povinností  bolo vo výške 341 279 €.  

 
V zmysle § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny /ďalej už 

len zákon/  obec vykonáva: 
- v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany drevín,  
- dáva vyjadrenia, súhlasy prijíma oznámenia týkajúce sa výrubu drevín,  
- vyznačuje dreviny určené na výrub,  
- v súhlase na výrub ukladá vykonanie primeranej náhradnej výsadby, starostlivosti 

o ňu alebo zaplatenie finančnej náhrady,  
- obstaráva a schvaľuje dokument miestneho územného systému ekologickej stability 

ďalej už len /MÚZES/ a dokument starostlivosti o dreviny.  
Výkon štátnej správy v I. stupni 
Kontrolovaný subjekt vydal  za revidované obdobie  /2014-2015/ celkom 35 súhlasov na výrub 
formou rozhodnutia. V každom vydanom súhlase pre PO /7/ a FO/5/ uložil kontrolovaný 



subjekt ako orgán ochrany prírody a krajiny žiadateľovi povinnosť uskutočniť primeranú 
náhradnú výsadbu drevín.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 

- Rozhodnutia obsahujú všetky náležitosti v zmysle § 47 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní.  

- Na rozhodnutiach je správne vyznačená právoplatnosť a vykonateľnosť.  
 
Súčasťou vyššie uvedených súhlasov na výrub sú rozhodnutia, v ktorých bola uložená, 
povinnosť žiadateľovi na výrub /mestu Sereď/ vykonať náhradnú výsadbu.  
Náhradná výsadba drevín bola vykonaná v rozsahu 1157 ks z toho 113 ks stromov a 1044 ks 
kríkov v celkovej hodnote  9730,2 €.  
Náhradná výsadba drevín bola vykonaná z finančných prostriedkov, ktoré boli uhradené na 
účet mesta na základe vydaného rozhodnutia, ktorým bolo určené fy.I.D.C Holding v roku 
2012 uhradiť spoločenskú hodnotu stromov vo výške 46 039,61 €.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt mesto Sereď postupovalo pri dodržaní účelovosti použitia finančných 
prostriedkov v súlade s § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. a s § 19 ods. 1 zák. č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových  pravidlách verejnej správy.  
§ 48 /náhradná výsadba/ – zákona č. 543/2002 – o ochrane prírody a krajiny ukladá obci – príjmy 
dosiahnuté z uloženej finančnej náhrady použiť výlučne na úhrady nákladov spojených so 
starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.  
§ 19 ods. 1 zák. č. 523/2004 Z.z.. hovorí „Verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú 
v súlade s osobitnými predpismi. /zákon o ochrane prírody a krajiny – osobitný predpis, ktorý presne 
stanovil účel použitia príjmov obce./  
 
Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem, že kontrolovaný subjekt uhradil v súlade s 
§ 48 zák. č. 543/2002 Z.z. z účelovo určených finančných prostriedkov aj hodnotu 10 065,70 € 
za ošetrovanie drevín, čo predstavovalo: 

- Chemické ošetrenie 61 ks stromov, 282m2 kríkových skupín v hodnote 2 252,60 € 
- Arboristické ošetrenie 58 ks stromov v amfiteátri v hodnote  7 813,20  € vrátane 

bezpečnostných a zdravotných rezov stromov a kríkov v rámci údržby verejnej zelene.   
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 

- Kontrolovaný subjekt mesto Sereď postupovalo pri dodržaní účelovosti 
použitia finančných prostriedkov v súlade s § 48 zákona č. 543/2002 Z.z. a s § 19 ods. 
1 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových  pravidlách verejnej správy.  

 
Počas kontrolovaného obdobia bolo na území mesta vykonaná výsadba kvetín - 18 500 ks 
letničiek a dvojročiek celkom v hodnote 4 644 €.   
Kontrolovaný subjekt postupoval pri nakladaní s finančnými prostriedkami v súlade § 13 ods. 
2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý  znie 
„Rozpočtované prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce schválené“.  
 
Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem:  
Údržbu verejnej zelene /kosenie trávnatých porastov, polievanie, strihanie živých plotov, 
okopávanie záhonov, výsadba letničiek a dvojročiek, orezávanie stromov a nevyhnutné výruby 
stromov atď/ zabezpečoval kontrolovaný subjekt prostredníctvom víťaza verejného 
obstarávania, ktorým  bola fy SITA Slovensko a.s., s ktorou bola uzatvorená zmluva 
o poskytovaní verejnoprospešných služieb zo dňa 15.12.2010. Zmluva bola uzatvorená od 
01.01.2011 do 31.12.2015.  



Na údržbu verejnej zelene sa celkom vrátane výsadby letničiek a dvojročiek čerpalo 
z rozpočtu mesta za kontrolované obdobie 256 404 €. Finančné prostriedky boli čerpané 
v súlade so schváleným rozpočtom na príslušné obdobie.  
Kontrolovaný subjekt postupoval pri nakladaní s finančnými prostriedkami v súlade § 13 ods. 
2 zákona č. 583/2004 Z.z..  
 
Dokumentácia v zmysle § 69 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z.  
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  
Mesto Sereď má vypracovaný v  súlade so zákonom: 
1/. MÚZES vypracovaný spol. EKOJET spol s.r.o. Bratislava od augusta 2008, cieľom 
ktorého je vytvoriť úplnú vedomostnú základňu údajov o ekologickej stabilite mesta a vytvoriť 
podklad zahrňujúci výhľadové údaje pre ďalšiu projekčnú, realizačnú činnosť.  
V dokumente MÚZES v zmysle požiadavky Mesta Sereď je riešené územie vymedzené 
hranicou k.ú Sereď, k.ú. Horný Čepeň a k.ú. Dolný Čepeň  o výmere 37,9 ha.  
 2/. Dokument starostlivosti o dreviny Mesta Sereď zo dňa 08.11.2007 vypracovaný spol 
EKOJET s.r.o Bratislava, cieľom ktorého je vytvoriť a poskytnúť všetky údaje o verejnej 
zeleni mesta, vytvoriť podklad pre návrh vhodnej štruktúry zelene vzhľadom ku konkrétnym 
podmienkam územia Mesta Sereď, pre efektívnejšie a intenzívnejšie využívanie funkčne 
nevyužitých plôch v rámci riešeného územia.  

Dokument podrobne popisuje výmeru verejnej zelene, všetky dreviny stromy listnaté, 
ihličnaté, kry listnaté, ihličnaté /názov, druh, počet, názov ulice/, na riešenom území. Mesto 
Sereď ako doplnilo príslušný dokument o plochy, ktoré neboli spracované v čase kontroly  
vykonanej v roku 2012 o 13,58 ha. Vypracovaný dokument starostlivosti o dreviny zahŕňa celé 
územie mesta Sereď okrem Zámockého parku. Územie Zámockého parku je podrobne 
spracované v dokumente vypracovanom v rámci projektu „Revitalizácia zámockého parku 
z roku 2007 
V zmysle § 25 ods. 2 Vyhlášky č. 24/2003 sa dokument starostlivosti o dreviny vypracúva 
spravidla na 10 rokov.  
Kontrolovaný subjekt vyčlenil do rozpočtu mesta Sereď  na rok 2017 finančné prostriedky na 
obstaranie nového dokumentu starostlivosti o dreviny.   
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt má vypracované dokumenty v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z.  
 
Rutinná a štandardná údržba detských ihrísk podpoložka 635 006 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Povinná osoba zabezpečovala počas kontrolovaného obdobia údržbu detských ihrísk na  
základe uzatvorených Rámcových zmlúv o poskytnutí služby na rok 2014 a na rok 2015 
s dodávateľom „Správou majetku Sereď, s.r.o. 
V zmysle Rámcových zmlúv, môže povinná osoba ako objednávateľ služieb realizovať objednávky 
len do maximálneho objemu, ktorý je nižší ako 20 000 €.  
V roku 2014 bolo vo výdavkovej časti rozpočtu na podpoložke 635006 schválených 15 000 €, 
čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov bolo na 89,4% čo vo finančnom plnení 
predstavuje 13 412 €.  
V roku 2015 bolo vo výdavkovej časti rozpočtu na podpoložke 635006 schválených 21 700 €, 
čerpanie rozpočtovaných finančných prostriedkov bolo na 46,5% čo vo finančnom plnení 
predstavuje 10 100 €.  
Služby sa objednávali za základe čiastkových objednávok v zmysle Rámcovej zmluvy, ktoré 
nepodliehajú zverejneniu na web. Stránke kontrolovaného subjektu, pretože ide o objednávky, 
ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5b ods. 2 zák. č. 211/2000 Z.z..   
 



Povinná osoba zverejňuje na svojej web. Stránke  dodávateľské faktúry avšak v zmysle § 5b 
ods. 4) dodávateľ prác neuvádza na faktúre identifikáciu povinne zverejňovanej zmluvy, 
s ktorou faktúra súvisí. Dodávateľ prác Správa majetku Sereď s.r.o uvádza na vystavenej 
faktúre za vykonané práce na základe objednávky údaj o čiastkovej objednávke objednávateľa 
v zmysle § 5b ods. 5).   
Takto zverejnená faktúra neplní účel čo do kontroly širokou verejnosťou, pretože objednávka 
na základe ktorej je vyhotovená faktúra nie je povinne zverejňovanou objednávkou. Pre 
kontrolu verejnosťou je potrebné uvádzať na faktúry čísla dokladov /zmlúv, objednávok, ktoré 
sú zverejnené na web.stránke mesta/.   
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt – povinná osoba zverejňuje údaje o povinne zverejňovanej zmluve, 
objednávkach, faktúrach v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z.  
Konštatované zistenie nemá charakter závažného kontrolného zistenia porušenia zákona,  ide 
o formálny nedostatok, ktorý bol zistený pri povinne zverejňovaných faktúrach.  
Odporúčam povinnej v termíne ihneď pri zverejňovaní faktúr, uvádzať na dodávateľské 
faktúry okrem čísla čiastkových objednávok aj údaje o povinne zverejňovanej zmluve, ktorá je 
zverejnená na web. stránke kontrolovaného subjektu a s ktorou faktúra súvisí.  
 
Výdavky spojené s údržbou Námestia Slobody.  
Súčasťou kapitoly 06.2.0 sú finančné prostriedky rozpočtované na údržbu Námestia Slobody. 
Počas kontrolovaného obdobia boli z rozpočtu mesta čerpané finančné prostriedky vo výške 
26 843 €, čo predstavuje čerpanie na 99% rozpočtovaných finančných prostriedkov.  
Finančné prostriedky boli použité na mzdy a odvody z-ca zabezpečujúceho údržbu verejnej 
zelene, za spotrebovanú elektrickú energiu, spustenie a servis vodných prvkov, náklady na 
nákup letničiek, vyplatenie odmien z-com  na základe dohôd o vykonaní práce. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt postupoval pri nakladaní s finančnými prostriedkami v súlade § 13 ods. 
2 zákona č. 583/2004 Z.z..  
 
Na záver:  
Kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia nakladal s finančnými prostriedkami 
v objeme 341 279 € hospodárne, efektívne a účinne v zmysle § 19 ods. 3 a 6 zákona 
523/2004 Z.z.  
 
Zodpovední zamestnanci boli s výsledkom kontroly oboznámení a primátorovi  mesta Sereď bola 
Správa z vykonanej kontroly odovzdaná dňa 22.11.2016.    
 
 
 
 
V Seredi: 22.11.2016      Mg. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
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