
Správa 
 
V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2017, 
schváleného Mestským zastupiteľstvom, bola vykonaná 

 
kontrola  

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

 
Kontrolovaný subjekt:     Mestský úrad , Dom kultúry 
Kontrolný orgán:             Hlavná kontrolórka mesta 
Kontrolované obdobie:    rok 2017 
Kontrola bola vykonaná v termíne od 30.06.2017  - 04.09.2017 
 
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.  
 Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
 Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. 
 Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce 
 Interná smernica o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné 

a propagačné účely mesta Sereď. 
 
Príjmy a výdavky z rozpočtu Mesta Sereď 
Vykonanou kontrolou bolo zistené: 
A/ Príjmy z nájmu  do rozpočtu Mesta Sereď -  27 860 €:  
V návrhu schváleného Rozpočtu Mesta Sereď na rok 2017  boli rozpočtované nedaňové 
príjmy za užívanie verejného priestranstva počas SHJ o 3 000 € vyššie ako v rokoch 2015, 
2016 čo vo finančnom vyjadrení predstavuje  26 000 €. V návrhu zostaveného rozpočtu bolo  
pružne zareagované na skutočnosť dosiahnutých príjmov v roku 2016, ktoré predstavovali, 
čiastku 26 460 €.   
Ku kontrole príjmov dosiahnutých z nájmu predajných plôch boli 
predložené podnájomné 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 13.03.2017.  
Na základe vykonanej kontroly všetkých predložených povolení k predaju a uzatvorených 
podnájomných zmlúv bolo zistené:  
 Príjmy z prenájmu predajných plôch boli dosiahnuté vo výške 27 860 €.  
 Kontrolovaný subjekt vo všetkých prípadoch stanovil cenu v zmysle prílohy č. 7 Zásad 

hospodárenia - Sadzobník stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné 
zariadenia a prenajatú plochu pre príležitostný trh – SHJ.   

 Povolenia na predaj obsahovali všetky náležitosti v zmysle predtlače. 
 Podnájomné zmluvy boli zverejnené v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z 



 Kontrolovaný subjekt nevykonal /pred finančnou operáciou -  uzatvorením  
podnájomnej zmluvy/ základnú finančnú kontrolu v zmysle zák. č. 7 ods. 3 zák. č. 
357/2015 Z.z. 

Kontrolné zistenie:  
§ 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z. 
Na základe uvedeného kontrolného zistenia navrhujem kontrolovanému subjektu v termíne 
ihneď prijať nasledovné opatrenie: 
 Zodpovedne vykonávať základnú finančnú kontrolou pred každou finančnou operáciou.  

 
B/ Výdavky z rozpočtu Mesta Sereď 
V rozpočet mesta na rok 2017 v jeho  výdavkovej časti  na položke 08.6.0 sú schválené 
predpokladané finančné prostriedky vo výške 9 000  € /SHJ, Vianočné trhy/, čo predstavuje 
o 2000 € viac ako v roku 2016. 
Skutočné výdavky  celkom vynaložené z rozpočtu mesta Sereď na prípravu a priebeh SHJ 
v roku 2017 boli vo výške 10 302,06 € /technické a personálne zabezpečenie SHJ/.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Náklady na konanie dvoch kultúrnych podujatí boli rozpočtované vo výške 9000 €. Skutočné 
náklady na jedno podujatie SHJ predstavujú 10 302,06  €.   
Počas výkonu kontroly prišlo k preúčtovaniu mzdových nákladov z-cov mesta na položku 
08.6.0, čo znamená prekročenie čerpania finančných prostriedkov na príslušnej 
podpoložke a zároveň znamená, že kontrolovaný subjekt  nemá  v rozpočte finančné 
prostriedky na zabezpečenie Vianočných trhov. 
Mzdové výdavky boli aj v roku 2016 po ukončení SHJ preúčtované na podpoložku 08.6.0.,  
V roku 2017 sa mzdové výdavky čerpali primerane ako v roku 2016, rozpočtované vo 
výdavkoch na položke 08.6.0 SHJ neboli.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu pri zostavovaní rozpočtu, rozpočtovať na príslušnú 
podpoložku vo výdavkovej časti rozpočtu finančné prostriedky, ktoré zodpovedajú 
skutočnosti nákladov vynaložených na SHJ, to znamená aj mzdové výdavky. Nie je žiaduce 
vykonávať preúčtovanie finančných prostriedkov v rámci položiek rozpočtu počas roka, 
keď už pri zostavovaní rozpočtu je zrejmé, že výdavky na príslušnej podpoložke budú vyššie 
ako sa rozpočtujú.  
 
Na základe predložených podkladov ku kontrole konštatujem:  
Výdavky v roku 2017 predstavovali:  
Radovan Šulák MOWERS-TEAM - 120,62 € 
uloženie odpadu  -  38,54 € 
odvoz odpadu – 82,08 € 
 
Tecom Sereď s.r.o – 2 391,62 €  
Vyfakturované boli práce v zmysle objednávky  mesta Sereď č. 20170225 zo dňa 23.05.2017.  
Súčasťou vyfakturovanej sumy 2 391,62 €, sú aj práce, ktoré boli vykonané pre spoločnosť 
SMS s.r.o, dňa 10.05.2017, teda práce, ktoré sa vôbec netýkajú mesta Sereď a rovnako 
nesúvisia s prácami v rámci objednávky k SHJ 2017, ktorú vystavilo mesto Sereď. Faktúra č. 
17410111 predložená spoločnosťou Tecom s.r.o,  obsahuje informáciu o objednávke na 
základe, ktorej práce vykonala.  
Výdavky rozpočtu obce sú vymedzené v § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy. 
V § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách v ods. 1-16 je  vymedzené použitie 
verejných finančných prostriedkov pre subjekty verejnej správy.  
Kontrolné zistenie:  



Kontrolovaný subjekt mesto Sereď použilo finančné prostriedky v rozpore s:  
§ 19 „pravidlá rozpočtového hospodárenia zákona č. 523/2004 Z.z,   
§ 7 „výdavky rozpočtu obce“ zákona č. 583/2004 Z.z. 
Na základe uvedeného kontrolného zisteniea navrhujem kontrolovanému subjektu v termíne 
ihneď prijať nasledovné opatrenie: 
 Zabezpečiť vrátenie finančných prostriedkov od spoločnosti Tecom s.r.o,  za práce 

ktoré boli vykonané pre SMS s.r.o spoločnosťou Tecom s.r.o a uhradené mestom 
Sereď  do rozpočtu mesta Sereď. 

 
Správa majetku Sereď s.r.o –  fa. č. 10201704997 - 1904,80 € 
Mesto Sereď si na základe celoročnej objednávky č. 20170022 zo dňa 23.01.2017 objednalo 
drobné údržbárske práce od Správy majetku Sereď s.r.o.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Faktúra  č. 10201704997 predložená spoločnosťou Správa majetku Sereď s.r.o neobsahuje 
informáciu o objednávke,  na základe ktorej boli práce pre mesto Sereď vykonané. 
Súčasťou faktúry je rozpis prác, bez vyjadrenia výšky finančných prostriedkov jednotlivo za 
vykonané práce nasledovne: 
 Príprava el. rozvodov na jarmok 
 Hotovosť elektrikára počas jarmoku 
 Práca upratovačiek 
 Demontáž el. rozvodov po jarmoku.  

Výška finančných prostriedkov je uvedená spolu.  
Predložená a uhradená faktúra obsahuje v rozpise prác aj službu, ktorá nie je súčasťou 
celoročnej objednávky. 

Celoročnou objednávkou si kontrolovaný subjekt objednal drobné údržbárske práce 
a nie poskytovanie služieb. Pohotovosť elektrikára počas jarmoku je služba, ktorá nepatrí do 
činností súvisiacich s objednávkou č. 20170022.   
Kontrolovaný subjekt si neobjednal u spoločnosti SMS s.r.o zabezpečenie pohotovosti 
elektrikára počas konania SHJ 2017.  
Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt nevykonal pred úhradou základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 ods.  
zák. č. 357/2015 Z.z. tým, že na doklade súvisiacom s finančnou operáciou nie je vyjadrenie, 
či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo časť vykonať, v nej pokračovať alebo 
vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  
Kontrolné zistenie:  
Porušenie:  
§ 5b ods. 1 písm. b/ bod 4) zák. č. 211/2000 Z.z.  
§ 19 „pravidlá rozpočtového hospodárenia zákona č. 523/2004 Z.z,   
§ 7 „výdavky rozpočtu obce“ zákona č. 583/2004 Z.z. 
§ 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z. 
Na základe uvedeného navrhujem kontrolovanému subjektu v termíne ihneď prijať 
nasledovné opatrenia: 
 Vyžiadať od spoločnosti SMS s.r.o vyčíslenie hodnoty za vykonané práce jednotlivo.  
 Zabezpečiť vrátenie finančných prostriedkov do rozpočtu mesta Sereď, ktoré sú 

súčasťou predloženej faktúry od SMS s.r.o za službu „pohotovosť elektrikára počas 
SHJ“, ktorá nebola objednaná kontrolovaným subjektom mestom Sereď.  

 Zodpovedne vykonávať základnú finančnú kontrolou v zmysle platnej právnej úpravy 
pred každou finančnou operáciou. 

 
 



 
Magna energia a.s. –  fa. č. 105172596 - 313,06 €  
Dodávka el. energie Jarmok jún 2017.  
Fabo Štefan – ELFA – fa. č. 201723 - 432 €  
Revízne správy na prenosné el. rozvádzače Jarmok 2017. 
Na základe vykonanej kontroly dvoch vyššie uvedených faktúr  konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt zverejnil informáciu o objednávke a faktúre v zmysle § 5b zák. č. 
211/2000 Z.z 
Kontrolovaný subjekt nevykonal pred úhradou základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 ods.  
zák. č. 357/2015 Z.z. tým, že na doklade súvisiacom s finančnou operáciou nie je vyjadrenie, 
či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo časť vykonať, v nej pokračovať alebo 
vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.  
Kontrolné zistenie:  
Porušenie:  
§ 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z. 
Na základe uvedeného navrhujem kontrolovanému subjektu v termíne ihneď prijať 
nasledovné opatrenie: 
 Zodpovedne vykonávať základnú finančnú kontrolou pred každou finančnou operáciou.  

 
Nájomné na prenájom predajných miest – 268 €.  
So štyrmi vlastníkmi boli podpísané nájomné zmluvy na prenájom predajných plôch počas 
konania SHJ.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Nájomné zmluvy boli zverejnené v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. Kontrolovaný subjekt 
vykonal základnú finančnú kontrolu v zmysle § 7 ods.3 zák. č. 357/2015 Z.z. 
 
Peter Klas s.r.o - 82,82 € odtiahnutie motorového vozidla  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt nezverejnil objednávku, ktorou bola služba objednaná v zmysle § 5b 
ods. 1 písm a) zák. č. 211/2000 Z.z. 
Faktúru kontrolovaný subjekt zverejnil v zmysle citovaného zákona.   
Kontrolné zistenie:  
Porušenie §  5b ods. 1 písm a) zák. č. 211/2000 Z.z. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď zverejniť objednávku, na základe 
ktorej bola vystavená faktúra č. 201770821 v hodnote 82,82 €.  
 
Drobný nákup z položky 08.6.0 – 59,60 € - nákup farby na značenie miest pre stánky. 
 
Mzdové náklady mesto Sereď - vrátane odvodov – 2909,77 €  bez príslušníkov MsP 

Vyššie uvedené náklady predstavujú mzdu pre 23 kmeňových zamestnancov a 2-och 
zamestnancov v pracovnom pomere na základe dohody o vykonaní práce.  
V čase konania SHJ mali z-ci prácu nadčas prikázanú v súlade s § 97 ods. 1 Zák. č. 311/2001 
Z.z. Zamestnancom bola práca nadčas vyplatená v súlade so zákonníkom práce a vyššou 
kolektívnou zmluvou so všetkými príplatkami stanovenými zákonom /práca nadčas v dňoch 
pracovného pokoja – príplatok 60%, práca cez pracovný deň – príplatok 30%/.   
Mzdové náklady mesto Sereď, vrátane odvodov – 1 369,68 € - príslušníci MsP 
Mzdové náklady kontrolovaného subjektu mesto Sereď vynaložené z dôvodu konania SHJ 
predstavujú celkom 4 279,45 €. 
 



Čerpanie finančných prostriedkov z výdavkovej časti rozpočtu – kapitola 0111 – výkonné 
a zákonodarné orgány, podpoložka 633 016 – reprezentačné – 450 €. 

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.  

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/.  

Mesto Sereď ako jedno z prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin 
z vykonanej kontroly  SHJ v roku 2016 prijalo od 01.01.2017 internú smernicu o rozsahu 
a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Sereď. 
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov konštatujem: 
Finančné prostriedky boli čerpané na nákup 180 cigánskych pečienok á 2,50 € od Ing. Jany 
Majerníkovej, prevádzka Váhovce v podobe 180-tych lístkov na výdaj cigánskej pečienky. 
Nákup v hodnote 450 € je preukázaný pokladničným blokom zo dňa 10.07.2017, ktorý je 
súčasťou zúčtovacieho listu nákupu v hotovosti.  
Súčasťou predloženého zúčtovacieho listu nákupu v hotovosti sú aj písomné nariadenia 
zamestnávateľa práce nadčas pre z-cov mesta Sereď a  doklad na ktorom je číselne vyjadrená 
účasť zamestnancov počas SHJ 23.06-25.06.2017, ktorým boli odovzdané lístky na cigánsku 
pečienku nasledovne: 
Dom kultúry - 10 ľudí 
Zberný dvor – 10 ľudí  
Požiarna hliadka – 2 ľudia  
Zamestnanci mesta – 16 ľudí.  
K vyššie uvedenému uvádzam, že zberný dvor 10 ľudí a požiarna hliadka /2/ ľudia sú tiež z-
cami mesta.  
Doklad o prevzatí lístkov zodpovedným zamestnancom mesta, ktorý ich prideľoval z-com 
mesta a DK, ktorí sa podieľali na prácach počas konania jarmoku 2017, nie je ku kontrole 
predložený.  
 
Na základe vykonanej kontroly bolo ďalej zistené:  
Podľa predložených podkladov zo mzdovej učtárne bola práca nadčas nariadená a mzda 
vyplatená v skutočnosti 23 z-com mesta Sereď.  
Kontrolné zistenie:  

Nesúlad medzi podkladmi predloženými ku kontrole. Účasť z-cov mesta 26 uvedený 
v doklade, ktorý je súčasťou zúčtovacieho listu je nesprávny.  
Prikázaná práca nadčas bola nariadená:   
8 - z-com mesta Sereď, ktorý prácu vykonávajú na zbernom dvore.  
Jednému z-covi, ktorý prácu vykonáva  v kasárňach Váh. 
14-stym z-com, ktorých pracoviskom je mestský úrad.   
Účasť z-cov mesta na SHJ bola v počte 23 a nie  26 ako uvádza predložený doklad ku kontrole 
preukazujúci účasť z-cov počas konania SHJ, ktorým boli pridelené lístky na cigánsku 
pečienku. Podľa predloženého dokladu boli lístky na občerstvenie pridelené celkom 38 
zamestnancom vrátane 10 z-cov Domu kultúry a vrátane 2 z-cov mesta Sereď prijatých do 
pracovného pomeru na základe dohody o vykonaní práce.  



Kontrolovaný subjekt zabezpečil občerstvenie á 2,50 € z položky 633016 – reprezentačné,  
evidovanej v rámci funkčnej klasifikácie kapitola 01.1.1 – výkonné a zákonodarné orgány 
pre všetky osoby, ktoré sa podieľali na prácach súvisiacich s prípravou a priebehom SHJ 
/organizačné zabezpečenie, čistenie verejných priestranstiev, požiarna hliadka, upratovacie 
práce/ vo výške 450 € - 180 cigánskych pečienok.  

Zabezpečenie občerstvenia /stravy/ pre zamestnancov mesta počas prikázanej práce 
nadčas je okrem povinnosti zaplatiť mzdu, povinnosťou kontrolovaného subjektu ako 
zamestnávateľa. 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 a zamestnancom pracujúcim na základe dohôd o vykonaní práce, ktorým 
nevzniká nárok na stravu u z-ľa mesta Sereď.  

Pracovný pomer - prikázaná práca nadčas nie je reprezentačnou činnosťou ani 
udalosťou.  

Zabezpečením stravy zamestnancov mesta z položky reprezentačné na kapitole 01.1.1 – 
výkonné a zákonodarné orgány nebol dodržaný účel poskytnutia verejných finančných 
prostriedkov.  

Ak by kontrolovaný subjekt mesto Sereď postupovalo v zmysle zákonníka práce pri 
zabezpečení občerstvenia pre z-cov počas výkonu práce,  výdavky z rozpočtu mesta Sereď by 
pri dodržaní zákonného ustanovenia § 152 ods. 2 zák. práce predstavovali 67,76 € a nie 450 
€. Podľa odpracovaného času vznikol z-com mesta nárok celkom na 28 stravných lístkov /za 
predpokladu, že by boli z-com, ktorí odpracovali viac ako 11 hodín poskytnuté ďalšie lístky/, ktoré 
síce majú hodnotu 3,40 €, avšak z-ľ za stravný lístok zaplatí 2,42 € /28x2,42€ = 67,76 €/.  
Kontrolovaný subjekt mesto Sereď z celkového počtu 180 lístkov na cigánsku pečienku 
poskytol: 30 lístkov Domu kultúry. Lístky prevzal riaditeľ Domu kultúry  od zodpovedného 
zamestnanca mesta Sereď.  

20 lístkov/ riaditeľ DK rozdal kmeňovým z-com DK, z-com Domu kultúry na základe 
Dohody o vykonaní práce a dvom FO, ktorí prácu pre DK vykonávali na základe príkaznej 
zmluvy.  

10 lístkov dal členom účinkujúcim (Queenie a Wasabi Cirkus.) Účinkujúcim, ktorý 
dostanú za vystúpenie zaplatený honorár a na základe zmluvy podpísanej z DK, nie je možné 
poskytovať finančné prostriedky z rozpočtu mesta Sereď. Ak účinkujúci mali požiadavku na 
stravu, mala byť zakúpená z rozpočtu DK a vyjadrená vo výdavkovej časti rozpočtu DK ako 
výdavok v zmysle dohodnutej zmluvy. 
Dom kultúry je rozpočtová organizácia mesta – samostatný právny subjekt a povinnosti z-ľa 
vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov a iných zmluvných vzťahov /zmluva o dielo/ rieši 
štatutárny orgán DK. Finančné prostriedky poskytnuté z rozpočtu mesta Sereď z položky 
reprezentačné, nie je možné vynakladať na uspokojovanie nárokov z-cov organizácií 
zriadených mestom, ktoré  vyplývajú z pracovnoprávnych vzťahov a na zabezpečovanie 
zmluvne dohodnutých povinností DK voči druhej zmluvnej strane.  
Kontrolné zistenie. Na základe vykonanej kontroly konštatujem porušenie:  



 Kontrolovaný subjekty mesto Sereď  a Dom kultúry nenakladali  s pridelenými lístkami 
na občerstvenie ako s ceninou, minimálne tak, aby bolo preukázateľné ktorému z-covi 
a v akom počte boli lístky na občerstvenie odovzdané.  

 § 152 ods. 2 zák. č. 311/2001 Z.z.  
 Internej smernice mesta Sereď o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na 

reprezentačné a propagačné účely mesta Sereď. 
 § 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“.. 

Na základe vyššie uvedených kontrolných zistení, opakovane navrhujem kontrolovanému 
subjektu prijať v termíne ihneď opatrenia na odstránenie opakovane konštatovaných 
nedostatkov a ich príčin.  

Kontrolované subjekty boli oprávnené v termíne do 25.08.2017 podať námietky 
k návrhu Správy o kontrole. V termíne, ktorý bol uložený kontrolovaným subjektom na 
predloženie námietok, predložil kontrolovaný subjekt mesto Sereď -  zoznam 
zamestnancov mesta Sereď s prideleným počtom lístkov /180/ na občerstvenie s podpisom z-
ca o jeho prevzatí.   
Po predložení zoznamu bolo zistené, že súčasťou zoznamu sú aj:  
 z-ci SMS s.r.o. Sereď, ktorým boli  pridelené lístky na občerstvenie ako zamestnancom 

mesta Sereď v počte 36.  
 z-ci zamestnaní za základe dohody o vykonaní práce. 
 Z-ci Domu Kultúry 

K vyššie uvedenému opakovane uvádzam:  
Z-ci SMS s.r.o Sereď  nie sú z-cami mesta Sereď a práce  na SHJ vykonávali na základe 
objednávky, ktorá bola SMS s.r.o Sereď uhradená vo výške 1904,80 €. 
Z-ci domu kultúry rovnako nie sú z-cami mesta Sereď.  
Z-ci, ktorí vykonávali prácu na SHJ na základe dohôd o vykonaní práce, sú z-cami mesta, 
nemajú však nárok na zabezpečenie stravy v zmysle zákonníka práce.  
vznikol nárok na stravu podľa odpracovaných hodín v zmysle zákonníka práce neboli  lístky 
na občerstvenie prideľované podľa počtu odpracovaných hodín. 
K  predloženému zoznamu konštatujem:  
Predložený zoznam odstránil nedostatok uvedený v kontrole, ktorým bolo konštatované, že 
kontrolovaný subjekt nenakladal s lístkami na občerstvenie ako s ceninou. Ostatné 
kontrolné zistenia, uvedené v správe z vykonanej kontroly zostávajú nezmenené.  
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené, že príslušníci MsP ktorí vykonávali  nariadenú 
prácu nadčas počas konania SHJ a sú rovnako z-ami mesta Sereď, nedostali lístky na 
cigánsku pečienku.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt – mesto Sereď /zamestnávateľ/  pri príslušníkoch MsP postupoval 
v zmysle § 152 Z.z. zákonníka práce . Nároky príslušníkov MsP boli v čase výkonu práce 
uspokojené  a povinnosti zamestnávateľa splnené v zmysle zákonníka práce.  Kontrolovaný 
subjekt nepoužil na dodržanie povinnosti z-ľa a uplatnenie práva z-cov internú smernicu 
mesta Sereď o použití reprezentačného fondu. Kontrolovaný subjekt v tomto prípade 
rešpektoval výsledky kontroly , ktorú hlavná kontrolórka vykonala v roku 2016 a konaním 
v roku 2017 odstránil nedostatky konštatované v Správe z vykonanej kontroly 2016.  
 
Výdavky Domu kultúry na SHJ. 
V výdavkovej časti rozpočtu na položke 632007 rozpočtoval Dom kultúry výdavky na SHJ vo 
výške 17 000 €.  



Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov kontrolovaného subjektu konštatujem 
že  skutočné výdavky celkom na zabezpečenie SHJ v roku 2017 predstavujú  17 193,36 €. 
Finančné prostriedky boli použité na: kultúrny program vrátane moderátora, osvetlenia, 
technického zabezpečenia, mzdové výdavky . 
Konštatujem, že celkové výdavky v roku 2017 sú nižšie o 4 066,71 € ako v roku 2016 keď 
celkové výdavky predstavovali  21 260, 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. 
 
Na základe vyššie uvedených skutočností konštatujem: 
Príjmy celkom:  27 860 €  
Výdavky celkom:  27 495,36  € 
Mesto Sereď – 10 302,06 €  /technické a personálne zabezpečenie SHJ/ ,   
Dom Kultúry – 17 193,30 € /kultúrny program, personálne zabezpečenie SHJ/ 
Konečné vyúčtovanie /porovnanie príjmov a výdavkov oboch kontrolovaných 
subjektov/ SHJ skončilo prebytkom vo výške  364,64 €. 
 
Na záver: 
 Povinné osoby   boli oprávnené v lehote do 25.08.2017 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. Povinné osoby 
v určenom termíne nepodali námietky k návrhu Správy o kontrole, preto sa obsah 
a rozsah kontroly nemení. 

 Na základe kontrolných zistení uvedených v  Správe z vykonanej kontroly ukladám 
povinným osobám – kontrolovaným subjektom predložiť písomný zoznam splnených 
opatrení na nápravu zistených nedostatkov najneskôr do 28.09.2017.  

 
 
 
V Seredi dňa 04.09.2017     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 
 

 
 
 

 

 

 


