
Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 
príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2017 

 /ďalej len kontrola plnenia prijatých opatrení/. 
 
 

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
podávam MsZ správu o vykonanej kontrole, ktorá bola vykonaná v súlade s plánom 
kontrolnej činnosti na II. polrok 2017 .  
Kontrolný orgán: Mgr. Zuzana Horváthová 
Začiatok výkonu kontroly: 18.12.2017 
Ukončenie výkonu kontroly: 05.01.2018.  
 

V roku 2017 boli vykonané kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej 
činnosti. Pri nižšie uvedených kontrolách boli zistené nedostatky, kde bolo odporučené resp. 
uložené povinným osobám  – kontrolovaným subjektom prijať opatrenia na odstránenie 
nedostatkov konštatovaných v Správach o kontrole ako aj uložená povinnosť predložiť 
písomný zoznam splnených opatrení v určenom termíne.  
 

1. Kontrola dodržiavania zákonnosti, pri hospodárení s finančnými prostriedkami 
rozpočtovanými vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitole 03.1.0 Policajné služby 
v rokoch 2015,2016 a  finančných prostriedkov rozpočtovaných v príjmovej časti 
rozpočtu.  

Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď – útvar mestskej polície 
Kontrolný orgán:    Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie:  rok 2015,2016             
Kontrola vykonaná v čase:    od 25.01.2017 do 27.02.2017 
Kontrolovaný subjekt bol povinný do 31.03.2017 predložiť písomný zoznam splnených 
opatrení na nápravu zistených nedostatkov.   
Dňa 30.03.2017 bola hlavnej kontrolórke doručená odpoveď zástupcu náčelníka 
k ukončenej kontrole na MsP.  
Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky: 

• Príjmy z nájmu technického zariadenia – PCOO. 
Kontrolovaný subjekt porušil § 9a) zák. č. 502/2001 Z.z a § 7 zák. č. 357/2015 Z.z.  
Kontrolovaný subjekt nevykonával k vystaveným faktúram predbežnú finančnú kontrolu v roku 2015 
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z , a ani v roku 2016 v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z..  

• Príjem z uložených pokút za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.  
V jednom prípade bola uložená pokuta za použitie pyrotechniky v zmysle § 47 ods. 1 písm. ch/ zák. č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch. V zmysle uvedeného, /sa priestupku dopustí ten, kto použije 
pyrotechnické výrobky v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo návodom na ich 
používanie/. 
Za priestupky uvedené v § 80 zákona č. 58/2014 Z.z. je oprávnený udeľovať pokutu obvodný banský 
úrad. V zmysle citovaného zákona § 53 ods.2) s účinnosťou od 12.11.2015 „Obec môže z dôvodu 
ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo zakázať používanie 
pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo jej častiach“.  
Mesto Sereď nemá VZN, ktorým by bolo zakázané alebo obmedzené používanie pyrotechnických 
výrobkov kategórie F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo jej častiach.  
Pokuta nebola uložená v súlade s platnou právnou úpravou zákona č. 58/2014 Z.z. Mestská polícia 
nemala oprávnenie na uloženie pokuty.  
V prípade, že mesto Sereď bude mať upravené VZN používanie pyrotechnických výrobkov kategórie 
F2, F3, P1 a T1 na území obce alebo jej častiach v súlade so zákonom, potom bude mať poriadkový 



útvar mesta Sereď oprávnenie na udeľovanie pokút za porušenie VZN a nie za porušenie § 47 ods.1 
písm. ch/.  
 V jednom prípade nebola uložená pokuta a to z dôvodu, že bolo vydané mestom Sereď 
v zmysle § 88 ods. 13 zákona č. 58/2014 Z.z. povolenie na vykonanie ohňostrojných prác v rámci 
rodinnej oslavy.  
Ohňostrojné práce v zmysle §54 zák. č. 58/2014 Z.z. povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím. 
V zmysle § 88 ods. 13 cit. Zák. je povinný ten kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými 
výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať obec o súhlas 
s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania.  
Mesto má oprávnenie na vydanie súhlasu s vykonaním ohňostrojných prác s pyrotechnickými 
výrobkami triedy FIII, ktorý je potrebné doložiť obvodnému banskému úradu. V prípade, že banský 
úrad povolí rozhodnutím ohňostrojné práce, je povinný toto rozhodnutie doručiť obci.  
Kontrolné zistenie č. 3:  
Mesto Sereď ako kontrolovaný subjekt vydalo povolenie na vykonanie ohňostrojných prác v rozpore 
so zákonom a nad jeho rámec. Kontrolovaný subjekt, nemá splnomocnenie zo zákona, teda ani 
oprávnenie na vydávanie povolenia k ohňostrojným prácam v zmysle § 88 ods. 13.  

• Právna úprava oblasti dohôd o hmotnej zodpovednosti a jej uplatňovanie v podmienkach 
kontrolovaného subjektu /§182 ZP/ a Zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených 
predmetov /§ 185 ZP/ 

Kontrolné zistenie č. 4:   
Zamestnanci mestskej polície sú zamestnancami mesta. Mestská polícia vo svojom pracovnom 
poriadku nemá upravený inštitút náhrady škody v súvislosti s dohodami o hmotnej zodpovednosti z-ca, 
v prípade spôsobenej škody na zverených hodnotách, ktoré podliehajú zúčtovaniu. V pracovnom 
poriadku MsP v čl. 28 je uvedené: „Náhrada škody a zodpovednosť za škodu sa riadi podľa 
Zákonníka práce v znení neskorších predpisov“.  
Kontrolovaný subjekt  nemá uzatvorené dohody o hmotnej zodpovednosti v zmysle § 182 zák. č. 
311/2001 Z.z. so všetkými  príslušníkmi MsP, za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu 
alebo iné hodnoty určené na obeh alebo obrat, ktoré sú povinní vyúčtovať.  
Ak nebola uzavretá platná dohoda o hmotnej zodpovednosti, zamestnávateľ sa môže domáhať náhrady 
škody len podľa ustanovenia § 179, t.j. podľa ustanovení o všeobecnej zodpovednosti za škodu.  
Kontrolné zistenie č. 5:  
Predpokladom vzniku zodpovednosti v zmysle § 185 zák. č. 311/2001 Z.z je 

- písomné potvrdenie o prevzatí veci podpísané zamestnancom, 
- pracovnoprávny vzťah,  
- strata zvereného predmetu s následkom vzniku škody 
- zavinenie zamestnanca, ktoré sa predpokladá. 

Pokiaľ ide o obsah potvrdenia, jeho podstatnou náležitosťou je jednoznačné a nepochybné označenie 
zvereného predmetu, ako aj to, že si je vedomý zodpovednosti za stratu.  
Podmienkou zodpovednosti v tomto prípade je aj to, že ide o predmety, ktoré sú určené na výkon 
povolania zamestnanca, pri ktorých sa predpokladá, že ich zamestnanec používa výlučne sám a má 
možnosť kvalifikovane sa postarať o ich ochranu.  
Predmety, na ktoré sa výkon kontroly vzťahoval /uvádzam napríklad/:  
Mobilné telefóny, Note-book.  
Kontrolovaný subjekt nemá v zmysle § 185 zák. č. 311/2001 Zz na základe písomného potvrdenia 
zverené predmety z-com, za stratu ktorých by mali zodpovedať.  

• Čerpanie finančných prostriedkov na položke 630 Tovary a služby 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Kontrolné zistenie č. 6   

• Kontrolovaný subjekt nevykonával predbežnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 502/2001 
Z.z., ani základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 375/2015 Z.z. k faktúram doručeným 
na základe objednávok kontrolovaného subjektu.  

• Kontrolovaný subjekt vykonával predbežnú finančnú kontrolu a základnú finančnú kontrolu 
pri finančných operáciách súvisiacich s objednávkou s nedostatkami, ktoré boli uvedené 
v kontrole vykonanej na dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z.z. a mestskému zastupiteľstvu 
predložená na jeho zasadnutí dňa 09.02.2017.  



Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení, ktoré boli hlavnej kontrolórke 
predložené v určenom termíne konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt splnil opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku, svoju 
činnosť vykonáva tak, aby sa v budúcnosti kontrolné zistenia nezopakovali.  

 
P r í l o h a  č .  1  

M e s t s k á  p o l í c i a  S e r e ď  
               Jesenského 3015, 926 00 SEREĎ 

                             tel.: 031/7892541, 7893699, 159,  0903 434768,  e-mail: mestskapolicia@sered.sk 
 
 
 
Mesto Sereď 
Hlavná kontrolórka mesta 
Mgr. Zuzana Horváthová 
 
  
Váš list číslo /  zo dňa                         Naše číslo:                           Vybavuje:                              Sereď, dňa:  
                                                                                 Mgr. Peter Sokol                          30.03.2017 
Zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
 
Kontrolné zistenia č.1: So zisteným nedostatkom boli oboznámení zodpovední                                       
zamestnanci vykonávajúci vystavovanie faktúr a od začatej kontroly sa vykonáva finančná 
kontrola. 
 
Kontrolné zistenie č.2:.  Nedostatok bol odstránený v priebehu kontroly okamžite  
Kontrolné zistenie č.3:  k vykonanej kontrole sme nepodali námietky, nakoľko v tom čase 
sme kontrolu zobrali na vedomie. Pri opätovnej kontrole zaevidovaných priestupkov bolo 
zistené, že administratívnou chybou došlo k mylnej špecifikácii skutkovej podstaty pri 
uvedenom priestupku a to tým, že bloková pokuta vo výške 10,-€ bola uložená v súvislosti 
s používaním pyrotechniky, ale nie za priestupok v zmysle §47,1,ch priestupkového zákona 
ale za §47,1,c za budenie verejného pohoršenia. Uvedenou našou chybou sme kontrolný orgán 
neúmyselne zaviedli. 
Kontrolné zistenie č.4: Dohody o hmotnej zodpovednosti boli spísané so všetkými                                      
zamestnancami pracujúcimi na MsP s dátumom platnosti od 20.3.2017. 
Kontrolné zistenie č.5:  So zamestnancami, ktorým boli zverené predmety do užívania boli                                
spísané potvrdenia o zverení predmetu do osobnej zodpovednosti za stratu. 
Kontrolné zistenie č.6: Predbežná finančná kontrola a základná finančná kontrola pri 
faktúrach a objednávkach sa vykonáva vždy podľa predlohy predpisu na platobných 
poukazoch. Nedostatky pri vypisovaní boli odstránené.  
 
  
S pozdravom 
 
Mgr. Peter Sokol, Zástupca náčelníka MsP Sereď 
 

 
 

 

mailto:mestskapolicia@sered.sk


2. Správa z  kontroly dodržiavania zákonnosti pri nakladaní s verejnými finančnými 
prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Sereď na kapitole 
06.6.0 – bývanie a občianska vybavenosť – výdavky na cintorín ako aj príjmy mesta 
získané za prenájom. Dodržiavania ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve.  

Nájomné zmluvy /nehnuteľné a hnuteľné veci/ 
Súčasťou nájomných zmlúv je v čl. VI. Podmienky nájmu bod 13) záväzok nájomcu vybudovať na 
vlastné náklady 20 bm bariérového oplotenia okolo nového cintorína počas nájmu v každom roku.  
Na základe vykonanej kontroly bolo konštatované:  
Nájomca splnil svoj záväzok z nájomných zmlúv a vybudoval 40 bm oplotenia okolo nového cintorína 
v zmysle uzatvorených nájomných zmlúv.  
Na základe vykonanej kontroly odporúčam kontrolovanému subjektu: 
 vykonať potrebné úkony, k zaradeniu oplotenia do majetku mesta v termíne do 30.06.2017 a to 

z nasledovného dôvodu: 
 Pri výbere prevádzkovateľa pohrebiska, bolo vybudovanie oplotenia navrhnuté zo strany 

záujemcu, ako iná služba alebo materiálová hodnota poskytnutá mestu /príloha č. 2/ pri 
predkladaní cenovej ponuky.  

 Mesto Sereď ako prevádzkovateľ pohrebiska je povinný zabezpečiť ochranu objektu. 
 Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď, ktorý bol schválený VZN 2/2016 v čl. 6 

taxatívne stanovuje čas, počas ktorého je pohrebisko prístupné verejnosti. Z uvedeného 
vyplýva, že pohrebisko je oplotené a uzamknuté, v čase keď nie je prístupné verejnosti. 

 Zaradením do majetku mesta, bude oplotenie riadne poistené, ako všetok majetok mesta, čím 
sa zabezpečí ochrana majetku v zmysle § 7 zákona č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí /v prípade 
zničenia, poškodenia...vandalizmu/. 

 V prípade zničenia, poškodenia oplotenia, nie je nájomca zaviazaný vybudovať nové 
oplotenie. 

V uzatvorených nájomných zmluvách v prechádzajúcom období bolo zakotvené „Ak je nájomca 
v omeškaní s úhradou nájomnej zmluvy – je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,5% z dlžnej sumy nájomného za každý deň omeškania.  
V zmluvách uzatvorených v roku 2015, 2016 nebolo takéto ustanovenie zakotvené. Ustanovenie 
o zmluvnej pokute nie  je zakotvené ani v uzatvorenej nájomnej zmluve na rok  2017.  

• Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie 
nedostatkov a ich príčin konštatujem: 

Kontrolovaný subjekt zaradil vybudované oplotenie do majetku mesta v termíne do 
30.06.2017. Nájomná zmluva od 01.01.2017 do 31.12.2021 neobsahuje inštitút zmluvnej 
pokuty, tak ako je uvedené v správe z vykonanej kontroly. Odporúčanie trvá pre nájomnú 
zmluvu uzatvorenú po uplynutí doby nájmu z tejto nájomnej zmluvy. 
 
Zmluvy o nájme hrobového miesta. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

Cena je podstatnou náležitosťou nájomnej zmluvy. Výška nájomného sa určuje pevnou sumou, 
resp. určí sa spôsob výpočtu nájmu. V predmete nájmu je uvedené aké hrobové miesto sa prenajíma. 
Ani v jednej nájomnej zmluve nie je cena za prenájom hrobového miesta určená jednoznačne voči 
nájomcovi.  

Nájomná zmluva uvádza: v čl. III. „Nájomné“ bod 5 písm. c) Poplatky za hrobové miesto 
/VZN 2/2016/. Výška poplatkov je uvedená za všetky hrobové miesta, ktoré sú uvedené v prevádzkovom 
poriadku t.j.  jednohrob, dvojhrob, trojhrob, detský hrob, urnové miesto, hrobka.  

Nájomná zmluva nie je všeobecne záväzný predpis, ktorý  má obsahovať všetky poplatky. 
Všeobecne záväzný predpis sú povinní dodržiavať a rešpektovať všetci, v tomto prípade FO ako 
nájomca oboznámený s VZN spôsobom v mieste obvyklým, ako aj mesto Sereď /prenajímateľ/.  
Ak sú vo VZN uvedené ceny za hrobové miesta, pre prenajímateľa to znamená, že je povinný stanoviť 
konkrétnemu nájomcovi do nájomnej zmluvy výšku nájmu, ktorá sa týka jeho predmetu nájmu, nie 
všetky nájmy ako je uvedené v nájomných zmluvách, ktoré boli predmetom kontroly.  



Na základe vyššie uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď, uzatvárať 
zmluvy o nájme hrobového miesta s uvedením výšky nájomného za konkrétny predmet nájmu 
a neuvádzať ostatné poplatky, ktoré nesúvisia s predmetom nájmu. 

• Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt od ukončenia kontroly uzatvára nájomné zmluvy za hrobové miesto 
určením ceny za konkrétne hrobové miesto.  
 
Zverejňovanie zmlúv v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám – 
infozákon. 
Zmluva o nájme hrobového miesta je povinne zverejňovanou zmluvou.  
V roku 2015 bolo zverejnených celkom 334 nájomných zmlúv na hrobové miesta.  
V roku 2016 bolo zverejnených celkom 291 nájomných zmlúv na hrobové miesta.  
Vykonanou kontrolou originálov predložených zmlúv a zmlúv zverejnených na web. stránke mesta 
Sereď v zmysle infozákona bolo zistené.  

V roku 2015 nie sú zverejnené v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. NZ č. 45,220, 258. Originály 
uvedených zmlúv boli predložené ku kontrole.   

V roku 2016  nebola v zmysle § 5a vôbec zverejnená nájomná zmluva č. 151. Originál 
nájomnej zmluvy bol predložený ku kontrole.  
V roku 2016 kontrolovaný subjekt poskytol k zmluvám č. /571, 620, 632, 633, 662, 674, 732, 739, 741, 
747, 763, 806, 815, 843, 849, 851/ informáciu o zmluve nepriložil na web. stránku v prílohe nájomné 
zmluvy, čo znamená, že zmluvy nie sú zverejnené v zmysle ustanovenia § 5a  zák.č. 211/2000 Z.z..  
Kontrolné zistenie č. 1: 
Konštatujem porušenie § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z  
Na základe uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď, zverejniť uvedené 
zmluvy o nájme hrobového miesta na web. stránke mesta Sereď v zmysle § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. 

• Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt zmluvy bezprostredne po ukončení kontroly zverejnil. 
 
 

3. Kontrola v zmysle uznesenia MsZ č. 102/2017 na: dodržanie zákonného postupu    
konateľa  MsBP: 

- pri  uzatvorení a podpísaní zmluvy o pôžičke  spoločnosti  Energetika  Sereď       
- pri   uzatvorení  a podpísaní  zmlúv  o ručení  MsBP pre Energetiku  Sereď  
- pri uzatvorení  a podpísaní  dodatkov  k pôvodnej  zmluve  o nájme  tepelného 

hospodárstva    Energetike   Sereď.    
Stanovy mestského bytového podniku spoločnosti s.r.o Sereď  
Kontrolné zistenie.  
Kontrolovaný subjekt nepredložil ku kontrole originál ani fotokópiu stanov spoločnosti, v ktorej by 
bola vykonaná zmena stanov v zmysle uznesenia č. 75/2014.  
Dňa 29.11.2017 uznesením č. 263/2017 boli zrušené stanovy spoločnosti.  
 „Zmluva o nájme nehnuteľností a technologických zariadení v znení dodatkov č. 1,2“ 
 „Dodatok č. 1 k zmluve o nájme“  

• Kontrolné zistenie k dodatku č. 1 k nájomnej zmluve:  
č. 1) Porušenie § 5a ods. 14) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
č. 2) Porušenie  § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník  
č. 3)Porušenie čl. 4 časť 4.2 ods. 4 písm. c)platných Stanov spoločnosti MsBP. 
„Dodatok č. 2 k  zmluve o nájme“   

 Bol podpísaný konateľom spoločnosti dňa 29.10.2014 bez predchádzajúceho súhlasu VZ, 
zverejnený bol na stránke mestského bytového podniku dňa 01.12.2014. Kontrolovaný subjekt 
nepredložil ku kontrole súhlas valného zhromaždenia k uzatvoreniu dodatku v zmysle čl. 4 časť 
4.2 ods. 4 písm. c)platných Stanov obchodnej spoločnosti. 

• Kontrolné zistenie k dodatku č. 2 k nájomnej zmluve: 



Porušenie čl. 4 časť 4.2 ods. 4 písm. c)platných Stanov spoločnosti MsBP. 
“Rámcová zmluva o pôžičke v znení dodatkov č. 1-4 a príloh 1-5, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť 
zmluvy“  /ďalej len zmluva o pôžičke. /  
č. 1 Porušenie § 5a ods. 14 zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
č. 2 Porušenie  § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník  
č. 3 Porušenie § 13 ods. 2 písm. j) Zásad hospodárenia 
č. 4 Porušenie čl. 4 , časť. 4.2 ods. 4 písm. h),j) Stanov spoločnosti MsBP 
 „Zmluva o úvere č. 000022/CORP/2015 „  /ďalej len zmluva o úvere/ 
Kontrolné zistenie: 
Č. 1 Porušenie § 5a ods. 14) zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Č. 2 Porušenie § 47a zák. č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník 
Č. 3 Porušenie § 13 ods. 2 písm. k) Zásad hospodárenia 
č. 4 Porušenie čl. 4 , časť. 4.2 ods. 4 písm. e),f) Stanov spoločnosti MsBP s.r.o 

• Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení konštatujem: Kontrolovaný 
subjekt nepredložil hlavnej kontrolórke zoznam splnených opatrení v termíne do 
30.08.2017 tak ako bolo uložené v Správe z vykonanej kontroly. Vzhľadom na časovo 
náročný administratívny proces, ktorý predchádza odstráneniu nedostatkov 
konštatovaných v Správe z vykonanej kontroly budem kontrolu plnenia prijatých 
opatrení vykonávať opakovane po tom, ako kontrolovaný subjekt oznámi v zmysle 
nižšie prijatých uznesení MsZ splnenie týchto uznesení. Správa z vykonanej kontroly 
bola prerokovaná na MsZ dňa 18.10.2017. Kontrolovaný subjekt začal konať na 
odstránení nedostatkov na základe uznesení MsZ, ktoré boli schválené na rokovaní 
MsZ dňa 18.10.2017 /príloha č. 2/.  

Príloha č. 2 
Uznesenie č.  191/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny  návrh poslankyne  MsZ –  odporúča primátorovi   mesta , aby  ako zástupca jediného  spoločníka  
obchodnej spoločnosti  MsBP, ktorý zároveň  vykonáva pôsobnosť  valného  zhromaždenia  uložil   konateľovi  
spoločnosti  MsBP povinnosť:  

a) Vykonať  právne   úkony spojené  s vysporiadaním práv  a povinností z neplatných právnych úkonov 
b) Zosúladiť  stav zapísaný  v obchodnom  registri so skutočným stavom, týkajúci sa Stanov  spoločnosti  

MsBP  a Zakladateľskej listiny     
Uznesenie č.  192/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny   návrh poslanca  MsZ  - odporúča  primátorovi mesta  Sereď  neodkladne     vyvodiť   
zodpovednosť voči  konateľovi  spoločnosti  Mestský  bytový podnik   Ing. Martinovi Káčerovi, za protiprávne   
konania  a porušenia  právnych predpisov, ktoré  boli zistené   na  základe výsledkov  kontroly   hlavnej 
kontrolórky  mesta  Sereď „Kontrola dodržania    zákonného postupu  konateľa MsBP  spol. s.r.o.“ pri uzatvorení 
a podpísaní  zmluvy o pôžičke spoločnosti Energetika Sereď s.r.o. , pri  uzatvorení   a podpísaní zmluvy  
o ručení  MsBP  spol.  s.r.o. pre Energetiku Sereď  s.r.o. a pri  uzatvorení   a podpísaní dodatkov k základnej 
zmluve o nájme tepelného  hospodárstva Energetike  Sereď, s.r.o. schválenej uznesením  MsZ   v Seredi  č.  
102/2017 
Uznesenie č.  193/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny   návrh poslanca  MsZ   -  žiada primátora   mesta  Sereď  neodkladne    vyvodiť   právne dôsledky 
voči dozornej  rade   (odvolať členov  a vymenovať  nových) 
Uznesenie č.  194/2017 
Schvaľuje  
Procedurálny  návrh  poslanca MsZ – odporúča primátorovi   mesta  Sereď   neodkladne podať  podnet 
Najvyššiemu kontrolnému  úradu  SR na  vykonanie  kontroly hospodárenia  s finančnými prostriedkami  
a nakladaním   s majetkom  právnickej osoby   s majetkovou  účasťou    mesta Mestského  bytového podniku 



Sereď    za obdobie  od  nástupu Ing. Martina Káčera  do funkcie  konateľa  spoločnosti,  do  času   skončenia  
funkcie   konateľa   
Uznesenie č.  195/2017 
Schvaľuje   
Procedurálny   návrh poslanca MsZ -   žiada  hlavnú  kontrolórku mesta Sereď  neodkladne  vykonať kontrolu  
hospodárenia  s finančnými prostriedkami  a nakladaním   s majetkom  právnickej osoby  s majetkovou  účasťou 
mesta  Mestského bytového podniku   Sereď    za obdobie    od nástupu  Ing. Martina Káčera do  funkcie  
konateľa spoločnosti  do času  skončenia   funkcie   konateľa 
Uznesenie č.  196/2017 
Schvaľuje 
Procedurálny  návrh  poslanca  MsZ -   žiada   primátora  mesta  Sereď  neodkladne  zabezpečiť   
v Zakladateľskej   listine  spoločnosti  Mestský  bytový podnik   Sereď obmedzenie  právomoci konateľa   
s nakladaním   majetku nad  10 000 eur  t.j.  pri nakladaní  s majetkom  v hodnote   nad  10000 Eur  vyžiadať  
predošlý  súhlas  valného zhromaždenia.   
 
  
 

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

Príjmy a výdavky z rozpočtu Mesta Sereď 
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.  

 
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/.  

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 vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem:  
V rozpočte mesta na roky 2018-2021 boli schválené finančné prostriedky na SHJ a 
Vianočné trhy vyššie o 2000 EUR ako v roku 2017.  
 

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 zistenia 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. 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Spoločnosť Tecom s.r.o dobropisovala 
finančné prostriedky Mestu Sereď a prevoz stánkov pre spoločnosť SMS  s.r.o v hodnote 
16,20 € bol vyfakturovaný spoločnosti SMS s.r.o.  
 
 

• 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.  
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 
 Pohotovosť 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.  

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 bolo kontrolovanému subjektu v termíne ihneď uložené 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. 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: Kontrolovaný subjekt nepožadoval vrátenie 
finančných prostriedkov od spoločnosti SMS s.r.o. Spoločnosť SMS s.r.o zmenila textáciu 
vo faktúre, ktorá bola doručená kontrolovanému subjektu.  
Opakovane upozorňujem, že služby ako /pohotovosť, práca upratovačiek/, nie sú drobné 
údržbárske práce v zmysle celoročnej objednávky a nie je možné ich uhrádzať na základe 
celoročnej objednávky. Ak kontrolovaný subjekt požaduje zabezpečenie služieb, je potrebné 
ich objednať samostatnou objednávkou na poskytnutie služieb.  
 

• 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 bolo kontrolovanému subjektu v termíne ihneď  uložené prijať nasledovné 
opatrenie: Zodpovedne vykonávať základnú finančnú kontrolou pred každou finančnou operáciou.  
Kontrolovaný subjekt vykonáva základnú finančnú kontrolu v súlade so zákonom o 
finančnej kontrole. 
 
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:  

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.  
 § 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. 
Kontrola odstránenia tohto kontrolného zistenia bude vykonaná po ukončení Seredského 
jarmoku v roku 2018.  
 
 
 

5. Kontroly dodržiavania postupu pri evidovaní  a vybavovaní sťažností v zmysle 
zákona č. 9/2010 Z.z. zákon o sťažnostiach.   

Kontrola vyššie uvedeného zamerania bola vykonaná vo všetkých rozpočtových organizáciách 
zriadených mestom Sereď. Kontrolné zistenia boli konštatované v rozpočtových 
organizáciách: ZŠ J. Fándlyho, MŠ Dionýza Štúra, MŠ Komenského, Dom Kultúry.  
 
Rozpočtová organizácia ZŠ J. Fándlyho 
Kontrolné zistenie: 
Od 01.06.2017 nadobudol účinnosť zákon č. 94/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 9/2010 
Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov. Kontrolovaný subjekt nevybavoval od účinnosti 
zákona žiadnu sťažnosť, čiže nepostupoval v rozpore s týmto zákonom, napriek tomu odporúčam 
kontrolovanému subjektu prijať opatrenie na odstránenie kontrolou zisteného nedostatku a to upraviť 
smernicu v znení novelizovaného zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v termíne ihneď.  Zároveň 
ukladám kontrolovanému subjektu predložiť zoznam splnených opatrení hlavnej kontrolórke v termíne 
najneskôr do  15.10.2017.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  

• Kontrolovaný subjekt vypracoval smernicu na vybavovanie sťažností  dňa 
19.10.2017 v zmysle § 26 ods. 3 zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach /ďalej už len 
zákon o sťažnostiach/ v termíne uloženom v Správe z vykonanej kontroly.   

 
Rozpočtová organizácia MŠ Dionýza Štúra 
V správe z vykonanej kontroly bolo konštatované kontrolné zistenie ako pri rozpočtovej 
organizácií ZŠ J. Fándlyho.  

• Na základe vykonanej kontroly splnených, prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt dňa 03.09.2017 v termíne určenom hlavnou kontrolórkou 



vypracoval Smernicu na vybavovanie sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. 
o sťažnostiach.  

 
Rozpočtová organizácia MŠ Komenského:  

• Na základe vykonanej kontroly splnených, prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt dňa 05.10.2017 v termíne určenom hlavnou kontrolórkou 
vypracoval Smernicu na vybavovanie sťažností v súlade so zákonom č. 9/2010 Z.z. 
o sťažnostiach.  

 
Rozpočtová organizácia Dom Kultúry 
Kontrolné zistenie: 
Porušenie § 26 ods. 3 zák. č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.  
odporúčam kontrolovanému subjektu prijať opatrenie na odstránenie kontrolou zisteného nedostatku 
a to prijať vnútornú smernicu pre vybavovanie sťažností v termíne najneskôr do 30.10.2017.   
Kontrolovaný subjekt rozpočtová organizácia Dom Kultúry nemala na rozdiel od ostatných 
kontrolovaných subjektov vypracovaný  vnútorný predpis v zmysle § 26 ods. 3 zák. č. 9/2010 
Z.z. vôbec.  
Na základe vykonanej kontroly splnených, prijatých opatrení konštatujem: Kontrolovaný 
subjekt vypracoval vnútorný predpis na vybavovanie sťažností.  

 
6. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaním s majetkom 

právnickej osoby s majetkovou účasťou mesta Mestského bytového podniku Sereď 
za obdobie od nástupu Ing. Martina Káčera do funkcie konateľa spoločnosti do 
času skončenia funkcie konateľa v zmysle uznesenia MsZ č. 195/2017.  

Na základe kontrolných zistení uvedených v Správe z vykonanej kontroly bolo uložené 
kontrolovanému subjektu predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov v termíne najneskôr do 30.04.2018.  
Kontrola plnenia prijatých opatrení bude vykonaná následne po predložení zoznamu 
splnených opatrení kontrolovaným subjektom.  

 
 
 
 
V Seredi: 05.02.2018                                                     Mgr. Zuzana Horváthová 
           Hlavná kontrolórka mesta 
 


