
Správa 
 
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I1. polrok 2017 schváleného 
MsZ bola hlavnou kontrolórkou mesta Sereď 
 
vykonaná metodická kontrola zameraná na dodržiavanie zákona č. 315/2016  Z.z. o registri 
partnerov verejného sektora. V rámci výkonu kontroly bol predmet metodickej kontroly 
rozšírený na dodržiavanie § 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, ktorý sa týka poskytovania finančných prostriedkov – dotácií.  
 

 
Kontrolovaný subjekt:  Mesto Sereď  
Kontrolný orgán:    Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie:  rok 2017             
Kontrola vykonaná v čase:   od 27.11.2017 do 12.12.2017 
 
Cieľ kontroly:   
poskytnúť metodickú pomoc pri aplikácii ustanovenia zákona č. 315/2016 Z.z  pri poskytovaní 
verejných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta do praxe, upozornenie na súvisiace 
právne predpisy, ktoré boli dotknuté prijatím tohto zákona. 
 
Platné predpisy:  
Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Zákon č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtový pravidlách verejnej správy  
Zákon č. 375/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite  
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení zákona č. 438/2015 Z.z..   
Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona SNR 
 
Výkon kontroly. 
Od 01.02.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 315/2016 Z.z., účelom ktorého je zavedenie 
registra partnerov verejného sektora, ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom 
legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného 
práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie 
vrátane predaja majetku štátu. 
 
Zákon č. 315/2016 Z.z. v  § 2 vymedzuje , kto je partnerom verejného sektora.  
Partnerom verejného sektora je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom 
verejnej správy /subjekt verejnej správy je definovaný v § 3 zák. č. 523/2004 Z.z/, a  
1. ktorá prijíma finančné prostriedky....., z rozpočtu obce, ... od právnickej osoby zriadenej 
zákonom, od právnickej osoby, ktorá je z väčšej časti financovaná obcou, ktorá je 
kontrolovaná obcou, alebo v ktorej obec vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej 
riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu 
2. Ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové 
práva obce, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne 
alebo z väčšej časti financovaná obcou, ktorá je kontrolovaná obcou, alebo v ktorej obec 
vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného 
orgánu.  
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3. Partnerom verejného sektora nie je ten,  
- komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 

100 000 € alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 € v kalendárnom roku, ak ide 
o opakujúce sa plnenie, to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci 
nemožno v čase zápisu do registra určiť 

- kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, 
ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 € 

  
Z vyššie uvedeného vyplýva:  
FO alebo PO, ktoré nie sú subjektom verejnej správy môžu prijímať finančné prostriedky 
alebo plnenie /od kontrolovaného subjektu - mesta alebo od právnickej osoby zriadenej 
zákonom, od právnickej osoby, ktorá je z väčšej časti financovaná obcou, ktorá je 
kontrolovaná obcou, alebo v ktorej obec vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej 
riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu po prekročení zákonom stanoveného limitu: 

- ak jednorazovo prevyšujú sumu 100 000 € alebo v úhrne prevyšujú 250 000 € 
v kalendárnom roku  

- Ak jednorazovo nadobudne majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, 
ktorých všeobecná hodnota prevýši sumu 100 000 €/  

len vtedy ak sú zaregistrované v registri partnerov verejného sektora. 
 
Do registra sa zapisuje partner verejného sektora a iné osoby v zmysle § 17 zák. č. 315/2016 
Z.z..  
Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy.  
Fyzická osoba a právnická osoba – partneri verejného sektora, ktoré sú účastníkom zmluvy 
uzavretej pred účinnosťou tohto zákona a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra, boli 
v zmysle § 2 ods. 1 písm. d) tohto zákona povinné zabezpečiť svoj zápis do registra podľa 
tohto zákona do 31. júla 2017.  
 
Sankcie § 13   zák. č. 315/2016 Z.z  
Ak sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo 
verejných funkcionároch podľa § 4 ods. 3 písm. f), nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis 
zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 alebo sa 
poruší zákaz podľa § 19, registrujúci orgán uloží  
a) partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného 
sektora získal; ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10 000 eur 
do 1 000 000 eur,  
b) osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo každému členovi štatutárneho orgánu partnera 
verejného sektora v čase porušenia povinnosti podľa úvodnej vety pokutu od 10 000 eur do 100 000 
eur.  
Sankcie sa týkajú osôb, ktoré majú povinnosť zapisovať sa do registra t.j. partnera 
verejného sektora a oprávnenej osoby. Sankcie sa netýkajú subjektu verejnej správy, od 
ktorého prijímajú finančné prostriedky alebo plnenia FO a PO, ktoré sú partnermi 
verejného sektora.  
 
Zákonom č. 315/2016 Z.z. bol novelizovaný zákon 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
zákona SNR....do ktorého bol doplnený § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie „Priestupok na úseku 
registrácie partnerov verejného sektora“ 
(1) Priestupku sa dopustí ten, kto uzavrie zmluvu s partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak 
partner verejného sektora nebol ku dňu uzavretia zmluvy zapísaný do registra partnerov verejného sektora.  
 (2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 1 000 eur do 100 000 eur.".  
Priestupky sa na rozdiel od sankcií vzťahujú na subjekty verejnej správy, ktoré uzatvárajú 
zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov alebo plnení v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. 



Uvedené znamená, že mestu alebo PO založenej mestom ...., pri porušení zákona možno 
udeliť pokutu vo výške od 1 000 – 100 000 €.  
  
 
V rámci vykonanej metodickej kontroly dávam do pozornosti aj na niektoré zmeny týkajúce 
sa zákona č. 343/2015 Z.z. 
Zákonom č. 315/2016 Z.z. bol novelizovaný zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z.z..   
§ 11 znie:  
„(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora  a nie 
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa 
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora  a nie sú 
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.  
(2) Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania 
služieb.".  
 § 18 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:  
"(8) Ak ide o zmenu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 
písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ a nový koncesionár, 
ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ alebo pôvodný koncesionár.".  
 V § 19 odsek 3 znie:  
"(3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy 
uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný 
Za § 187 sa vkladá § 187a, ktorý vrátane nadpisu znie: „Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. 
februára 2017  
(1) Vo verejných obstarávaniach, pri ktorých nebola do 31. januára 2017 uzavretá zmluva, rámcová dohoda 
alebo koncesná zmluva, sa postupuje podľa predpisov účinných od 1. februára 2017.  
 (2) V konaní začatom pred 1. februárom 2017, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa 
predpisov účinných do 31. januára 2017; na tento účel úrad využíva údaje z registra konečných užívateľov 
výhod vedeného podľa predpisov účinných do 31. januára 2017."  
 
Na základe vykonanej kontroly zmlúv o poskytnutí dotácií v roku 2017 konštatujem 
nasledovné:  
Finančné prostriedky – dotácie kontrolovaný subjekt poskytoval ako: 
 dotácie v zmysle  § 7 ods. 4  zákona č. 583/2004 Z.z., ktoré možno poskytnúť len za 

podmienok uvedených vo VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta. 
Predmetom kontroly boli všetky zmluvy o poskytnutí dotácie v roku 2017.  

 Dotácie  právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec a to na konkrétne úlohy 
a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce v zmysle § 7 ods. 2 
zákona č. 583/2004 Z.z.  

Dotácie poskytnuté v zmysle VZN 3/2016 nedosiahli ani v jednom prípade limity prijímaných 
finančných prostriedkov, ktoré by zakladali povinnosť registrácie do registra partnerov 
verejnej správy. 
V roku 2017 bola poskytnutá v súlade s § 7 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z. dotácia spoločnosti 
SMS s.r.o vo výške 182 000 €. Spoločnosť SMS s.r.o. Spoločnosť SMS s.r.o je v zmysle § 3 
ods. 1 zák. č. 523/2004 Z.z. subjektom verejnej správy, teda nie je povinná sa registrovať do 
registra partnerov verejnej správy.  
 
Na záver k metodickej kontrole zákona č. 315/2016 Z.z. konštatujem:  

Od účinnosti zákona kontrolovaný subjekt - mesto Sereď neposkytlo finančné 
prostriedky v rozpore s týmto zákonom.  
 
Kontrola počas jej výkonu bola rozšírená aj o kontrolu - Dodržiavanie § 7 ods. 7 zákona č. 
583/2004 Z.z.  
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V zmysle §  7 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. s účinnosťou od 01.07.2016 môže obec poskytnúť 
dotáciu PO založenej obcou a PO, ktorej sa dotácia môže poskytnúť len v zmysle VZN 
prijatého obcou len vtedy ak PO nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotáciu 
alebo subvenciu, alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ.  
Na základe vykonanej kontroly predložených zmlúv o poskytnutí dotácie konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt nevyžadoval od žiadateľov o dotáciu doklad preukazujúci /výpis 
z registra trestov PO/ pred poskytnutím finančných prostriedkov.  
Kontrolné zistenie.  
Porušeniu §7 ods. 7 zákona  č. 583/2004 Z.z.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu vykonať nápravu a postupovať pri poskytovaní 
dotácií v zmysle platnej právnej úpravy zák. č. 583/2004 Z.z. v termíne ihneď. 
Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem.  
Kontrolovaný subjekt počas výkonu kontroly prijal účinné opatrenie na odstránenie vyššie 
uvedeného nedostatku a to - pripravil návrh na doplnenie podmienok, ktoré musí spĺňať 
žiadateľ o dotáciu v zmysle VZN č. 3/2016. Povinnou prílohou k žiadosti bude aj výpis 
z registra trestov PO nie starší ako 3 mesiace ku dňu podania žiadosti o dotáciu. 
Kontrolovaný subjekt návrh na doplnenie zverejnil dňa 29.11.2017 na úradnej tabuli mesta 
v zákonom stanovenej lehote /15 dní/ pred jeho schválením v MsZ dňa 14.12.2017.  
Prijaté opatrenie na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku 
považujem za dostatočné. 
 
Na záver:  

• Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba  bola oprávnená zmysle 357/2015 Z.z  
o finančnej kontrole a audite v lehote do 11.12.2017 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 nepodal námietky 
v termíne uloženom hlavnou kontrolórkou preto sa rozsah a obsah nemení.  

  
   
  
 
 
V Seredi dňa 12.12.2017   Mgr. Zuzana Horváthová 
      Hlavná kontrolórka mesta 
 

 


