
Správa z kontroly 
 
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I1. polrok 2017schváleného 

MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
kontrolu dodržiavania zákonnosti pri dosahovaní príjmov ako aj vynaložených výdavkov z podujatí 
organizovaných v amfiteátri Sereď rozpočtovou organizáciou DK ako aj z podujatí organizovaných 
v súčinnosti s mestom Sereď za obdobie rokov 2015-2016, zameraná najmä na dodržiavanie 
základných pravidiel hospodárenia. 
 
 
Kontrolovaný subjekt:   Rozpočtová organizácia, Dom Kultúry zastúpený, riaditeľom  
    Domu kultúry Mgr. Františkom Čavojským 
Kontrolný orgán:    Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie:  rok 2015, 2016             
Kontrola vykonaná v čase:    od 05.10.2017 do 25.01.208 
 
 
Cieľ kontroly: 
Skontrolovať dodržiavanie základných pravidiel rozpočtového hospodárenia pri nakladaní 
a hospodárení s verejnými prostriedkami /ďalej verejné prostriedky - VP/ v súlade s pravidlami 
hospodárenia, ktoré sú zakotvené v  § 19 zák. č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy. 

 
Použité právne predpisy: 
 Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
 Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
 Zákon č. 523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
 
 
Výkon kontroly: 
Kontrolovaný subjekt – rozpočtová organizácia Dom kultúry je povinná pri nakladaní 
a hospodárení s VP dodržiavať: 
 základné pravidlá rozpočtového hospodárenia, ktoré sú ustanovené v piatej časti § 19 zák. č. 
523/2004 Z.z. /účelovosť, časovosť hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť použitia VP/. 
 ďalšie pravidlá hospodárenia a nakladania s VP, ktoré sú ustanovené v siedmej časti §§21-
28 zák. č. 523/2004 Z.z. 
 
Kontrola bola počas jej výkonu rozšírená o všetky kultúre podujatia ktorých výdavky ku koncu roka 
príslušného kontrolovaného obdobia prekročili v úhrne sumu nad 10 000 €, ktoré boli rozpočtované 
vo výdavkovej časti rozpočtu na podpoložke 637 002 – kultúrne podujatia. Predmetom kontroly sú 
aj príjmy z kultúrnych podujatí, ktoré boli predmetom kontroly. Medzi podujatia s výdavkami nad 
10 000 € patrí aj SHJ, ktorého príjmy a výdavky sú kontrolované pravidelne. 
 
Rok 2015 
Kontrolovaný subjekt rozpočtoval výdavky na položke 637 – Služby, podpoložka 637 002 – kultúrne 
podujatia – kultúrno-spoločenský život 134 984 €. Výdavky ku koncu sledovaného obdobia dosiahli 
výšku 135 783,17 €. 
Kontrola bola v rámci výdavkovej časti rozpočtu zameraná na výdavky nad 10 000 € súvisiace 
s podujatím: 
Kultúrne podujatie   rozp. výdavky  skutočné výdavky €   
Mestský ples     10 571 €        10 570 €    



Divadlá   18 204 €        17 891 €    
Koncerty   14 196 €        14 284 €    
Amfiteáter  45 824 €        48 571 €    
Spolu :   88 795 €        91 316 €    
 
Vykonanou kontrolou bolo zistené: 
Výdavky na kultúrne podujatie - Mestský ples 
V rámci tohto spoločensko - kultúrneho podujatia boli uzatvorené štyri Zmluvy v zmysle autorského 
zákona, ktoré nie sú povinne zverejňovanými zmluvami v celkovej hodnote 2 705,18 € v tom: 
Hudobná skupina Big Band        1985,18 € 
moderovanie         300 €, 
technické zabezpečenie osvetlenie     300 €, 
sprievod programom       120 € 
 
Kontrolovaný subjekt na zabezpečenie priebehu a kultúrneho programu počas mestského plesu 
vynaložil finančné prostriedky na základe objednávok nasledovne: 
Vystúpenie dvoch živých sôch      620 € 
Výzdoba sály          448 € 
Účinkovanie /moderovanie - Zuzana Tlučková/  600 € 
Myjavská cimbalovka       800 €  
Akrobatické vystúpenie     450 € 
Vystúpenie tanečných párov     200 € 
Občerstvenie + ruže             3 450 €  
Ozvučenie        420 € 
Zastrešenie                  74,15 € 
Kytica kvetov, /výdavkový pokl. Doklad/     26,50 € 

Ku kontrole boli predložené doklady preukazujúce výdavky na mestský ples vo výške 
9 793,85 €. Kontrolovaný subjekt v informatívnej správe o plnení rozpočtu za rok 2015 uvádza 
výdavky na mestský ples vo výške 10 570,24 €. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt, zverejnil všetky objednávky a s nimi súvisiace povinne zverejňované 
informácie o objednávke v zmysle zák. č. 211/2000 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt, nezverejnil všetky faktúry v zmysle § 5b písm b) bod 4) a 5), údaje na 
faktúrach neuvádzajú s ktorou zmluvou resp. s ktorou objednávkou súvisia. 
Kontrolné zistenie: 
Porušenie § 5b ods. 2 bod 4,5 zák. č. 211/2000 Z.z. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď zverejňovať faktúry v súlade s platnou 
právnou úpravou zákona č. 211/2000 Z. z. 
Kontrolovaný subjekt vykonal základnú finančnú kontrolu na všetkých dokladoch súvisiacich 
z vyššie uvedenými finančnými operáciami v zmysle zák. č. 357/2015 Z .z. 
 
Príjmy z kultúrneho podujatia - mestský ples 
Príjmy z uvedeného kultúrneho podujatia dosiahli celkom  5 811 €. Príjmy pozostávajú zo 
vstupného a tomboly, ktorá sa predáva priamo na kultúrnom podujatí. 
 
 
Príjmy a Výdavky - Kultúrne podujatia – divadelné predstavenia 
Výdavky na divadelné prestavenia boli v roku 2015 rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočtu na 
podpoložke 632 002 celkom vo výške 18 204 €. Skutočné výdavky k 31.12.2015 boli dosiahnuté vo 
výške 17 891,25 €. 

Radošinské naivné divadlo /RND/, výdavky na predstavenie „Sláva“ dosiahli 4 209,6 €. 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril Zmluvu v zmysle občianskeho zákonníka. 



 Príjem z divadelného podujatia bol dohodnutý v zmluve, a to vo výške 20% z tržby za 
predané vstupenky, celková tržba z predaja vstupeniek bola 5262 €. Príjem zo vstupného 
predstavuje 1052 €. 

 
RND výdavky na predstavenie „Zmiešaná štvorhra“ dosiahli 4 969,6 €. Kontrolovaný 

subjekt uzatvoril Zmluvu v zmysle občianskeho zákonníka. 
Príjem zo vstupného predstavuje zmluvne dohodnutú výšku 20% z predaja vstupeniek čo predstavuje 
1242,40 €. Celková tržba z predaja vstupeniek bola 6 212 €. 
 

Bolek Polívka výdavky za predstavenie „DNA Bolka Polívku“ boli v zmysle zmluvy vo výške  
4000 €. Kontrolovaný subjekt uzatvoril zmluvu o poskytnutí diela v zmysle autorského zákona. 
Okrem uvedených výdavkov dohodnutých v zmluve /4000 €/ kontrolovaný subjekt vynaložil výdavky 
na: 
 občerstvenie pre Bolka Polívku  vo výške 41,77 € a kyticu kvetov vo výške 38 €, 
 výdavky na ozvučenie a osvetlenie predstavenia vo výške 1600 €. 
Výdavky celkom prestavovali 5 679,99 €. 
Príjem kontrolovaného subjektu zo vstupného bol vo výške 3 795 €. 
 

Piano s.r.o –  výdavky na prestavenie „Mandarínová izba“boli vynaložené vo výške 2836,28 
€. Kontrolovaný subjekt uzatvoril zmluvu o poskytnutí diela v zmysle autorského zákona. Príjem 
kontrolovaného subjektu bol zo vstupného vo výške 3408 €. 

 
Divadlo Maska – divadelné predstavenie na detskom maškarnom plese. Výdavky 

predstavovali 750 €. Kontrolovaným subjektom neboli ku kontrole predložené doklady 
k dosiahnutým príjmom z tohto podujatia. 
 
Príjmy a výdavky – kultúrne podujatia amfiteáter 
Kontrolovaný subjekt rozpočtoval výdavky na kultúrne podujatia konané v amfiteátri celkom 
v hodnote 45 824 €. Skutočne vynaložené finančné prostriedky dosiahli výšku 48 571 €. 
Kontrolovaný subjekt uzatváral s poskytovateľmi hudobných predstavení zmluvy o vytvorení diela 
v zmysle autorského zákona, ktoré nie sú povinne zverejňovanými zmluvami. Kontrolovaný subjekt 
nedosiahol príjmy zo všetkých kultúrnych podujatí, s ktorými boli spojené výdavky z dôvodu, že 
vystúpenia boli v rámci kultúrneho leta bez vyberania vstupného. 
Miroslav Dvoran – Mido Music: 
- ozvučenie 1 časti akcií z programu „Seredské leto v Amfiteátri v dňoch 24.07. – 08.08. 2015 
– 1824 €. 
- ozvučenie 2 časti akcií z programu „Seredské leto v Amfiteátri v dňoch 14.08.. – 31.08. 2015 
– 2176 €. 
Sanita a technika Sabinov, mobilné toalety: 
Od 08.05.-31.05.2015 – 249,60 € 
Od 01.06.-30.06.2015 – 312 € 
Od 01.07.-31.07.2015 – 312 € 
Od 01.08.-31.08.2018 – 312 € 
 
Party Lounge – hudobné vystúpenie. 
Z tohto kultúrneho podujatia nebol dosiahnutý žiadny príjem, vystúpenie bolo v rámci kultúrneho 
leta, vstupné sa nevyberalo. 
Seredský Dixieland Band – hudobné vystúpenie. Príjem bol dosiahnutý vo výške 186 €. 
Šurovanka – hudobné vystúpenie. Príjem vo výške 12 €. 
Túlavé divadlo Zeleneč –prestavenie Cyrano alebo Balábilé o Nose .  Príjem z podujatia 120 €. 
Geišberg s.r.o – koncert . Príjem bol dosiahnutý vo výške 168 €. 



Silvia Josifoska – YOSI  - hudobné vystúpenie 08.08.2015 a 29.08.2015. Príjem nebol dosiahnutý. 
Vystúpenie bolo v rámci kultúrneho leta v amfiteátri bez vyberania vstupného. 
 
Na koncert Michala Davida boli v zmysle uzatvorenej zmluvy vynaložené finančné prostriedky 
37 200 € spoločnosti AGROS AP /agentúra/. Súčasťou zmluvy bolo povinnosťou objednávateľa – 
kontrolovaného subjektu zabezpečiť ubytovanie a občerstvenie počas koncertu. / 
Ďalšie výdavky súvisiace s koncertom: 
Ovocná misa 4,64 € 
Občerstvenie 48.95 € 
Slovenský červený kríž Nové Zámky – zdravotnícke zabezpečenie -  200 €. 
Sanita a technika Sabinov – 11 ks mobilná toalety – 660 €. 
Branislav Zelina – technické zabezpečenie koncertu - 300 € 
Jaroslav  Zelina – stavba, prístavba pódia, dozor na koncerte - 140 € 
Andrej Krčmárik – organizačné zabezpečenie koncertu - 200 € 
Sebastian Blažko – technické zabezpečenie koncertu - 400 € 
Športclub Sereď – občerstvenie /výstavba pódia – 70 osôb/ - 450 €. Kontrolovaný subjekt výdavky  
450 € za občerstvenie neúčtoval z položky 637 002 – kultúrne podujatia, ale položky 633 016 – 
potraviny /na zúčtovacom liste je poznámka občerstvenie David/ 
Toto kontrolné zistenie neovplyvňuje kontrolované skutočnosti, avšak sťažuje spätný výkon kontroly 
tak kontrolovanému subjektu ako aj kontrolným orgánom. Odporúčam kontrolovanému subjektu 
vytvoriť analytické účty na jednotlivé kultúrne podujatia väčšieho rozsahu. / 
 
Na základe predložených dokladov ku kontrole konštatujem, že kontrolovaný subjekt na koncert 
Michala Davida vynaložil finančné prostriedky vo výške 39 603,59 €. 
Príjmy z predaja vstupeniek na koncert Michala Davida dosiahli výšku 45 123 €. 
Kontrolovaný subjekt v rámci koncertu Michala Davida získal 3000 € od spoločnosti SWAN za 
reklamu./ Celkové dosiahnuté príjmy z koncertu Michala Davida boli vo výške 48 123 €. 
 
 Celkové príjmy z kultúrnych podujatí konaných amfiteátri v roku 2015 bez predaja 
vstupeniek na filmové prestavenia predstavovali 48 609 € 
 Na vyššie uvedené kultúrne podujatia boli na základe predložených dokladov ku kontrole 
vynaložené finančné prostriedky vo výške 48 789 € bez výdavkov na reklamu. 
 
Ostatné koncerty. 
Kontrolovaný subjekt v roku 2015 usporiadal koncerty, s miestom výkonu Dom kultúry. 
Show Ivana Mládka so skupinou Banjo Band. Kontrolovaný subjek uzatvoril s poskytovateľom 
zmluvu o vytvorení diela /autorský zákon/. 
Príjem z tohto kultúrneho podujatia predstavoval 2004 €  /167 predaných vstupeniek/ 
Kontrolovaný subjekt zo svojho rozpočtu vynaložil finančné prostriedky súvisiace s ubytovaním 
skupiny Ivana Mládka vo výške 147 €. Zmluva o vytvorení diela nie je v čl. V. Práva a povinnosti 
objednávateľa uvedená povinnosť zabezpečiť ubytovanie. 
Kontrolovaný subjekt zabezpečil ubytovanie bez akéhokoľvek titulu, ktorý by oprávňoval 
vynaloženie finančných prostriedkov s ubytovaním. Konanie kontrolovaného subjektu je založené na 
zaužívaných praktikách /čo znamená, Zmluva síce neobsahuje povinnosť zabezpečiť ubytovanie ale 
telefonicky je dohodnuté, v takomto prípade je povinnosť kontrolovaného subjektu predložiť doklad 
o ubytovaní poskytovateľovi na úhradu./ 
Žiadam o vysvetlenie kontrolovaný subjekt na základe čoho bolo zabezpečované ubytovanie 
z rozpočtu Domu kultúry. 
Odporúčam k vyššie uvedenému: Vynakladať finančné prostriedky len za podmienok dohodnutých 
v zmluve, resp. na základe objednávky predloženej poskytovateľom služieb. 
 



Katarína Knechtová a Cigánsky diabli. Kontrolovaný subjekt uzatvoril s dodávateľom Zmluvu 
v zmysle Obchodného zákonníka. 
Finančné prostriedky vrátane výdavkov občerstvenie 38,74 € súvisiacich s koncertom  boli 
vynaložené v objeme 4 600 €. 
Príjem z koncertu bol v zmysle zmluvy pre kontrolovaný subjekt 10% tržby z predaja vstupeniek 
/188 predaných vstupeniek - 4136 €/. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Zmluva nie je zverejnená v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z.. Zmluva je povinne zverejňovanou 
zmluvou. Faktúra o úhrade je zverejnená pod číslom 2015153 dňa 13.04.2015 neobsahuje však údaj 
o zmluve s ktorou súvisí. 
Kontrolné zistenie: 
Porušenie § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. 
Porušenie § 5b písm. b) bod 4) zák. 211/2000 Z.z. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď zverejniť zmluvu a faktúru v súlade so 
zákonom č. 211/2000 Z.z.   
Koncert Františka a Vojtu Nedvědovcov so skupinou. Kontrolovaný subjekt ako usporiadateľ 
uzatvoril Zmluvu o sprostredkovaní koncertu. Zmluva o sprostredkovaní je povinne zverejňovanou 
zmluvou. Výdavky na kultúrne podujatie boli 1488, 90 €. 
Príjem do rozpočtu DK predstavoval 10% z tržby predaja vstupeniek /196 predaných vstupeniek 
v hodnote 1 785€/. 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt nezverejnil zmluvu v zmysle  § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. 
Kontrolovaný subjekt nezverejnil ani údaje o faktúre, na základe ktorej boli uhradené finančné 
prostriedky v zmysle zmluvy vo výške 1488,90 €. 
Kontrolovaný subjekt vykonal k finančnej operácii základnú finančnú kontrolu v zmysle zák. č. 
357/2015 Z.z. 
Kontrolné zistenie 
Porušenie § 5a zák. č. 211/2000 Z.z. 
Porušenie § 5b ods. 2 zák. č. 211/2000 Z.z 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď zverejniť zmluvu a faktúru súvisace s 
koncertom Františka a Vojtu Nedvědovcov.    
 
Veselá trojka. Kontrolovaný subjekt objednal hudobné vystúpenie na základe objednávky č. 
143/2015, ktorá bola riadne zverejnená. Výdavky za hudobné vystúpenie boli uhradené vo výške 
1 819 €, informácia o faktúre je riadne zverejnená dňa 17.12.2015. 
Príjem z vystúpenia pre kontrolovaný subjekt predstavoval 15 % províziu z predaja vstupeniek - 345 
€. /292 predaných vstupeniek – 2 164 € /. 
 
Festival heligonkárov. Kontrolovaný subjekt vynaložil finančné prostriedky vo výške 2878 €. 
Poskytovateľom bol uhradený honorár v zmysle zmluvy o poskytnutí diela /autorský zákon/ vo výške 
celkom 1710 €. Ostatné výdavky boli spojené s ozvučením, organizačným zabezpečením, 
občerstvením, moderovaním, zakúpenie 30 ks keramických heligóniek a to celkom vo výške 1218 €. 
Príjem z festivalu heligonkárov pre kontrolovaný subjekt predstavoval 864 € /172 predaných 
vstupeniek/. 
 Výdavky na vyššie uvedené koncerty dosiahli výšku 12 699,64 €. 
 Príjmy z vyššie uvedených koncertov boli vo výške 3 804€. 
Na základe kontroly dokladov k vyššie uvedeným koncertom uvádzam: 
Kontrolovaný subjekt zverejnil všetky objednávky v zmysle platných právnych predpisov.  
Kontrolovaný subjekt pri zverejnenej informácii o  faktúre neuvádza,  s ktorou objednávkou resp. 
zmluvou súvisí.    
Kontrolné zistenie: 
Porušenie § 5b písm. b) bod 4) zák. 211/2000 



Odporúčam kontrolovanému subjektu: 
 v termíne ihneď zverejňovať informácie o faktúrach v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z.   
sledovať výdavky v účtovníctve analyticky ako aj jednotlivé divadelné kultúrne podujatia, čím  sa 
prispeje k sprehľadneniu čerpania finančných prostriedkov pri spätnom výkone kontroly. 
 
Ostatné koncerty – hudobné vystúpenia, ktoré kontrolovaný subjekt zaradil do záverečných správ 
o hospodárení v príslušných rokoch ako výdavky na koncerty sú koncerty, kde sa nevyberalo 
vstupné. 
 
Bonzo and Ressonators.  Miesto výkonu Dom Kultúry – predvádzanie zvukových hudobných diel na 
koncerte ONE NIGHT two shows. Zmluva o vytvorení diela /autorský zákon/ 
Marián Bihári – verejné predvádzanie zvukových diel – zmluva o vytvorení diela /autorský zákon/- 
miesto výkonu Dom kultúry – stretnutie podnikateľov. 
Laco Deczi – predvádzanie zvukových diel na hudobnom večeri v bývalej pizzerii New York. Zmluva 
o vytvorení diela /autorský zákon/. 
Na základe vykonanej kontroly predloženej zmluvy o vytvorení diela konštatujem. 
Zmluva neobsahuje v čl. V. Práva a povinnosti objednávateľa ustanovenie o povinnosti zabezpečiť 
ubytovanie. Kontrolovaný subjekt poskytovateľovi uhradil aj ubytovanie pre 4 osoby v hodnote 96 €. 
Kontrolovaný subjekt zverejnil objednávku na ubytovanie, faktúru zverejnil bez informácie s ktorou 
objednávkou súvisí. 
Kontrolné zistenie: 
Porušenie § 5b písm. b) bod 4) zák. 211/2000 
Kontrolovaný subjekt nie je oprávnený zo svojho rozpočtu uhrádzať finančné prostriedky, ktoré 
nemá vopred dohodnuté v zmluve resp. v dodatku k zmluve alebo objednané od poskytovateľa 
objednávkou, ktorá súvisí s podpísanou zmluvou.   
Ak táto povinnosť nevyplývala zo zmluvy mal kontrolovaný subjekt predložiť faktúru /ak už 
ubytovanie zabezpečil a uhradil/ o úhrade ubytovania poskytovateľovi. Opakovane konštatujem, tak 
ako pri koncerte Ivana Mládka – ide tu o zaužívaný spôsob dojednávania istých činností. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu, uzatvárať zmluvy, resp. dodatky k nim tak, aby jasne a zrejme 
vypovedali o každom výdavku rozpočtovej organizácii. 
Výdavky celkom na ostatné koncerty vyššie uvedené dosiahli 1096 €.   
 
Kontrolovaný subjekt okrem vyššie uvedených kultúrnych podujatí v roku 2015 organizoval aj 
kultúrne podujatia sprevádzané koncertmi a divadlami ako napríklad: 
Florafest – výdavky vo výške 3240 €. Vstupné sa nevyberalo. Kontrolovaný subjekt uzatváral na 
základe splnomocnenia primátora mesta nájomné zmluvy za prenájom stánkov, nájomné je príjmom 
mesta Sereď. 
 
Seredské slávnosti – výdavky vo výške 7033,54 €. Vstupné sa vyberalo symbolické vo výške 0,50 €. 
Kontrolovaný subjekt uzatváral na základe splnomocnenia primátora mesta nájomné zmluvy za 
prenájom stánkov, nájomné je príjmom mesta Sereď. 
 
Memoriál Jaroslava Červenku –kontrolovaný subjekt uzatvoril zmluvy o vykonaní diela v zmysle 
autorského zákona. Celkové náklady boli 2375,05 €. 
 
Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem: 

Kontrolovaný subjekt okrem nákladov ktoré sú súčasťou podpoložky 637 002 – kultúrne 
podujatia, rozpočtuje aj náklady  na podpoložke 637 003 propagácia a reklama vo výške  3289 € 
a na podpoložke 637 004 Všeobecné služby: v tom tlač, foto, plagáty vo výške 7 254,87 €. Čerpanie 
finančných prostriedkov z týchto položiek vo výške 10 543,87 € nepochybne súvisí aj s propagáciou 
a reklamou kultúrnych podujatí, ktoré boli predmetom kontroly. 



Odporúčam kontrolovanému subjektu sledovať tieto výdavky v účtovníctve analyticky ako aj 
jednotlivé divadelné kultúrne podujatia, čím  sa prispeje k sprehľadneniu čerpania finančných 
prostriedkov pri spätnom výkone kontroly. 
Rovnako odporúčam analyticky účtovať aj príjmy minimálne pri kultúrnych podujatiach 
väčšieho rozsahu, čím sa sprehľadní účtovanie o príjmoch a výdavkoch a rovnako to prispeje 
k okamžitej finančnej bilancii príjmov a výdavkov toho ktorého konkrétneho podujatia. . 
/poznámka – vytvoreníie analytických účtov znamená, že ak kontrolovaný subjekt vytlačí denník 
hospodárenia bude z neho zrejmé, ktorá finančná čiastka z akejkoľvek podpoložky výdavkovej časti 
rozpočtu ako aj príjmovej časti rozpočtu sa pripisuje k tomuto konkrétnemu koncertu a nebude 
treba rozmýšľať, či ešte nejaké výdavky neboli vynaložené v súvislosti s koncertom a hlavne 
vyhľadávať doklad po doklade, či nie je na ňom poznámka k akému podujatiu sa pripisuje. / 

Kontrolovaný subjekt nevytvára analytické účty k jednotlivým akciám, preto nie je možné 
jasne určiť s ktorým kultúrnym podujatím sa čerpanie finančných prostriedkov spája. 

To, že kontrolovaný subjekt nevytvára analytické účty k jednotlivým kultúrnym podujatiam 
nemá negatívny dopad na hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami, negatívny dopad sa 
prejavuje pri spätnom výkone kontroly. Účtovníctvo je pri použití analytických účtov prehľadnejšie. 
 
Rok 2016 
Kontrolovaný subjekt rozpočtoval výdavky na položke 637 – Služby, podpoložka 637 002 – kultúrne 
podujatia – kultúrno-spoločenský život 120 285 €. Výdavky ku koncu sledovaného obdobia dosiahli 
výšku 120 280, 57 €. 
Kontrola bola v rámci výdavkovej časti rozpočtu zameraná na výdavky nad 10 000 € súvisiace 
s podujatím: 
Kultúrne podujatie   rozp. výdavky  EUR skutočné výdavky €   
Mestský ples      11 751         11 750,71       
Divadlá   12 390         12 389,65     
Koncerty   14 925         14 924,25     
Amfiteáter  27 900         27 899      
Vianočné trhy  11 854         11853,22 
Spolu :   78 820                   78 816,83    
Príjmy z kultúrnych podujatí kultúrno-spoločenský život rozpočtoval kontrolovaný subjekt v 
príjmovej časti rozpočtu na položke 223 vo výške 58 700 EUR,  skutočne dosiahnuté príjmy za 
kontrolované obdobie boli 57 027 EUR. 
 
Mestský ples 
Výdavky spojené s prípravou a organizačným zabezpečením mestského plesu rozpočtoval 
kontrolovaný subjekt vo výške 11 751 EUR. Kontrolovaný subjekt na základe predložených dokladov 
ku kontrole vynaložil finančné prostriedky vo výške 11 109,65 EUR. Rozdiel medzi vynaloženými 
finančnými prostriedkami zistených kontrolou a finančnými prostriedkami uvádzanými v správe 
kontrolovaného subjektu o hospodárení za rok 2016 tvoria finančné prostriedky vynaložené na 
maškarný ples. 
Tanečné vystúpenie – 330 EUR. 
Prenájom zastrešenia - 91,20 EUR 
Výzdoba sály – 400 EUR 
Aranžérske práce /kvetinová výzdoba/ 100 EUR 
MIDO MUSIC – 1894,80 EUR 
Catering – 3 480 EUR 
Tanečný orchester Valašská – 1700 EUR 
Myjavská cimbalovka – 750 EUR 
Pavel Neuman, tanečná show – 1641 EUR 
Prax s.r.o – ubytovnie /Pavel Neuman/ - 122,65 EUR 
Moderovanie – 400 EUR 



Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt, uzatváral na zabezpečenie kultúrneho programu zmluvy o poskytnutí diela v 
zmysle autorského zákona, ktoré nie sú povinne zverejňovanými zmluvami.  Ostatné služby 
objednával na základe objednávok. 
Kontrolovaný subjekt zverejnil objednávky v zmysle § 5b ods. 1 zák. č. 211/2000 Z.z.. Faktúry 
kontrolovaný subjekt nezverejnil v zmysle § 5b ods. 2, zverejnená informácia o faktúre neobsahuje 
údaj, s ktorou objednávkou, resp. zmluvou súvisí. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď zverejňovať faktúry v súlade s § 5b ods. 2 
zákona č. 211/2000 Z.z. 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril zmluvu o dielo v zmysle autorského zákona na tanečnú show  Pavel 
Neuman. Predložená zmluva nemá v úvodných ustanoveniach uvedeného poskytovateľa diela a 
neobsahuje dátum jej uzatvorenia. Účastníci zmluvy ako aj dátum uzatvorenia zmluvy sú 
podstatnými náležitosťami každej zmluvy. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď doplniť chýbajúce údaje o zmluvnej strane a 
dátum uzatvorenia zmluvy, zmluva nie je povinne zverejňovanou zmluvou. 
Kontrolovaný subjekt objednal ubytovanie pre účastníkov tanečnej show. V objednávke nie je odkaz 
na zmluvu o poskytnutí diela. Súčasťou zmluvy nie je povinnosť objednávateľa zabezpečiť 
ubytovanie. Kontrolovaný subjekt nemal vynaložiť finančné prostriedky na ubytovanie ak neboli 
zmluvne dohodnuté. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu vynakladať finančné prostriedky len skutočnosti, ktorú sú 
vopred zmluvne dohodnuté. Členovia tanečnej skupiny si mali uhradiť ubytovanie sami. 
Výdavky na mestský ples boli vynaložené vo výške 10 909,65 EUR. Kontrolovaný subjekt v správe o 
hospodárení uvádza výdavky na mestský ples vo výške 11 750,71 EUR. Rozdiel medzi výdavkami sú 
výdavky súvisiace s organizáciou maškarného plesu. 
 
Kontrolovaný subjekt dosiahol príjem z kultúrneho podujatia – mestský ples z predaja vstupeniek  a 
tomboly vo výške 6 072 EUR. 
 
 
Divadelné kultúrne predstavenia: 
Na základe predložených dokladov ku kontrole konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt z výdavkovej časti rozpočtu vynaložil 13 593,45 EUR. 
Agentúra sk.s.r.o. - Pálenica Borisa Filana – 1300 EUR 
Občerstvenie – Boris Filan – 8,75 EUR 
Dányi ozvučenie 150  EUR 
 
OZ Človečina 4972,80 EUR – kontrolovaný subjekt nezverejnil uzatvorenú zmluvu v zmysle §5a zák. 
č. 211/2000 Z.z. Zmluva bola uzatvorená s občianskym združením v zmysle Občianskeho zákonníka 
– ide o povinne zverejňovanú zmluvu. Informáciu o faktúre zverejnil kontrolovaný subjekt avšak bez 
odkazu, s ktorou zmluvou súvisí. 
Konštatujem porušenie § 5a, § 5b ods. 2 zák. č. 211/2000 Z.z. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď, zverejňovať zmluvy v zmysle platnej právnej 
úpravy zákona č. 211/2000 Z.z. 
 
OZ – Človečina - „Jánošík po 300 rokoch“ - 3744 EUR. Kontrolovaný subjekt uzatvoril s 
občianskym združením „Zmluvu o spolupráci v zmysle občianskeho zákonníka. Zmluvu nezverejnil. 
Faktúru zverejnil rovnako ako u vyššie uvedených zmluvách – bez  informácie s akou zmluvou 
súvisí. 
Konštatujem porušenie § 5a, § 5b ods. 2 zák. č. 211/2000 Z.z. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď, zverejňovať zmluvy v zmysle platnej právnej 
úpravy zákona č. 211/2000 Z.z. 
 



 
OZ Divadlo Maska – Tanculienka – 921,50 EUR. Kontrolovaný subjekt predstavenie objednával na 
základe objednávky, ktorá bola riadne zverejnená. Faktúra je zverejnená bez odkazu s akou 
objednávkou súvisí. 
Konštatujem porušenie  § 5b ods. 2 zák. č. 211/2000 Z.z. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď zverejňovať informáciu o faktúre v zmysle § 
5b ods. 2 zák.č. 211/2000 Z.z. 
 
Rodinné centrum MAMA Club – Ľadové kráľovstvo – 1060 EUR. Kontrolovaný subjekt zabezpečil 
divadelné predstavenie na základe objednávky, ktorá je zverejnená v zmysle § 5b ods. 1. Faktúra je 
zverejnená bez odkazu s ktorou objednávkou súvisí. Kontrolné zistenie je totožné s vyššie uvedeným. 
 
OZ Divadlo Maska – 1436,40 EUR. Divadelné predstavenie bolo zabezpečené na základe 
objednávky, ktorú kontrolovaný subjekt zverejnil. Faktúra bola zverejnená bez odkazu s ktorou 
objednávkou súvisí. Konštatujem porušenie  § 5b ods. 2 zák. č. 211/2000 Z.z. 
 
Kontrolovaný subjekt z vynaložil z rozpočtu na základe predložených dokladov ku kontrole na 
divadelné predstavenia 13 593,45 EUR. V správe o hospodárení za rok 2016 uvádza kontrolovaný 
subjekt výdavky na divadelné predstavenia 12 389,65 EUR. 
 Príjem za kultúrne podujatia – divadelné predstavenia z predaja vstupeniek dosiahol 
kontrolovaný subjekt vo výške 10 638 EUR. 
 
Vianočné trhy . 
Kontrolovaný subjekt uvádza v správe o hospodárení za rok 2016 výdavky na Vianočné trhy 
11853,22 EUR. Na základe vykonanej kontroly bolo zistené, že výdavky z rozpočtu Domu kultúry 
boli vynaložené vo výške 8 098,11 EUR. Kontrolovaný subjekt zabezpečoval kultúrny program 
uzatváraním zmlúv o poskytnutí diela v zmysle autorského zákona. 
   
Koncerty 
Amfiteáter - koncert 
V záverečnej správe o hospodárení za rok 2016 kontrolovaný subjekt uvádza výdavky na kultúrne 
podujatia v amfiteátri vo výške 27 900 EUR. 
Kontrolovaný subjekt, predložil ku kontrole doklady o výdavkoch na kultúrne podujatie   vystúpenie 
skupiny NAZARETH/   v amfiteátri v hodnote 11 816,89 EUR. 
Kontrolné zistenie: 
Kontrolovaný subjekt zverejnil faktúry bez odkazu s ktorou objednávkou súvisia čo je porušením § 
5b písm. b) bod 4) zák. 211/2000 Z.z. 
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď zverejňovať informáciu o faktúre v zmysle § 
5b ods. 2 zák.č. 211/2000 Z.z. 
 Kontrolovaný subjekt dosiahol príjem z predaja vstupeniek koncertu Nazareth vo výške 24 
272,62 EUR. 
 
Koncerty – miesto konania Dom Kultúry 
Kontrolovaný subjekt v správe o hospodárení za rok 2016 uvádza výdavky na koncerty v hodnote 14 
924,49 EUR. 
Na základe predložených dokladov ku kontrole konštatujem: Výdavky na koncerty boli vynaložené 
nasledovne: 
Hana Zagorová – výdavky 1125 EUR – za predaj vstupeniek 
    21 EUR – kytica 
Štátna opera, Banská Bystrica - operetné vystúpenie „Hrnčiarsky bál“ -  4 415  EUR 
70 rokov Alijazz Band  - 2 740 EUR 
DM Hrnčiarovce - Pochovávanie basy - 400 EUR 



Virág, hudobné vystúpenie  – 1502 EUR 
Baričák – prednáška spojená s hudobnou produkciou 1048 EUR 
Expres Street Party – 3600 EUR 
 Celkové výdavky na vyššie uvedené koncerty predstavujú 14 851 EUR. 
 Kontrolovaný subjekt dosiahol príjem z vyššie uvedených koncertov celkom vo výške 
7 977 EUR. 
 
Na základe vykonanej kontroly predložených dokladov - koncerty ďalej konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt vynaložil na koncerty na základe predložených dokladov ku kontrole 17 
378,37 EUR. Ku kontrole neboli predložené doklady súvisiace s výdavkami na propagáciu a 
reklamu koncertov.   

Kontrolovaný subjekt okrem nákladov ktoré sú súčasťou podpoložky 637 002 – kultúrne 
podujatia, rozpočtuje aj náklady  na podpoložke 637 003 propagácia a reklama vo výške  6 978,14 
€ a na podpoložke 637 004 Všeobecné služby: v tom tlač, foto, plagáty vo výške 4 973,18 €. 
Čerpanie finančných prostriedkov z týchto položiek vo výške 11 951,32 € nepochybne súvisí aj 
s propagáciou a reklamou kultúrnych podujatí, ktoré boli predmetom kontroly. 
Kontrolou zverejnených faktúr bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vynaložil na reklamu a 
propagáciu koncertu Nazareth 5 848,20 EUR, na tieto výdavky kontrolovaný subjekt nepredložil 
doklady ku kontrole. 
Kontrolovaný subjekt k jednotlivým podujatiam väčšieho rozsahu nevytvára analytické účty pri 
účtovaní výdavkov z rôznych položiek. 
Opakovane odporúčam tak ako pri kontrole kultúrnych podujatí konaných v roku 2015 
kontrolovanému subjektu sledovať tieto výdavky v účtovníctve analyticky ako aj jednotlivé 
divadelné kultúrne podujatia, čím  sa prispeje k sprehľadneniu čerpania finančných prostriedkov 
pri spätnom výkone kontroly. 
Rovnako odporúčam analyticky účtovať aj príjmy minimálne pri kultúrnych podujatiach 
väčšieho rozsahu, čím sa sprehľadní účtovanie o príjmoch a výdavkoch a rovnako to prispeje 
k okamžitej finančnej bilancii príjmov a výdavkov toho ktorého konkrétneho podujatia tak pre 
kontrolný orgán ako aj pre štatutára kontrolovaného subjektu, ktorý je prvým stupňom kontroly. 
 
 
Na záver vykonanej kontroly vynakladania finančných prostriedkov ako aj získavania príjmov 
z kultúrnych podujatí za rok 2015, 2106  konštatujem: 
 Kontrolovaný subjekt je rozpočtovou organizáciou, ktorá je povinná hospodáriť samostatne 
podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. 
V zmysle zákona § 22 ods. 4) zák. č.  523/2004 Z. z. „ Rozpočtová organizácia sústreďuje všetky príjmy 
svojho rozpočtu s výnimkou príjmov uvedených v odseku 3 na príjmovom účte a realizuje všetky svoje výdavky z 
výdavkového účtu. Rozpočtová organizácia môže sústreďovať príjmy na samostatných účtoch a realizovať výdavky zo 
samostatných účtov, ak ide o prostriedky podľa § 26 ods. 3 a § 28 ods. 1, ak tak ustanovuje osobitný zákon, ak to 
vyplýva z právne záväzných aktov Európskej únie, z medzinárodnej zmluvy, pri prijatí prostriedkov na základe 
darovacej zmluvy, na základe zmluvy o združení,28b) pri prijatí prostriedkov súvisiacich so stravovaním vrátane úhrad 
stravy28c) alebo pri prijatí prostriedkov formou dotácie alebo grantu“. 
Z vyššie uvedeného vyplýva, že kontrolovaný subjekt - rozpočtová organizácia /RO/  , v rámci 
svojho rozpočtového hospodárenia je povinná nakladať s reálnymi finančnými prostriedkami 
nasledovne: medzi zriaďovateľom a kontrolovaným subjektom má dochádzať k presunu reálnych 
finančných prostriedkov nasledovne: 
Reálne príjmy, ktoré kontrolovaný subjekt získa zo svojej činnosti  je povinný odviesť do rozpočtu 
zriaďovateľa – „vkladá“ reálne finančné prostriedky na svoj účet a odvádza reálne finančné 
prostriedky zo svojho účtu na účet zriaďovateľa. 
Zriaďovateľ RO poskytuje zo svojho rozpočtu prostriedky na jej výdavky – „vkladá“ reálne finančné 
prostriedky na účet rozpočtovej organizácie.  na účet mesta Sereď – zriaďovateľa. 
Poznámka: Medzi príjmami a výdavkami nie je priama súvislosť, príjmy sa nesmú použiť na krytie 
výdavkov ale musia sa odviesť do rozpočtu zriaďovateľa. Je iba na zriaďovateľovi, či finančné 



prostriedky zašle späť svojej rozpočtovej organizácii na výdavkový účet. 
Kontrolovaný subjekt v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. získané finančné prostriedky odviedol 
na účet mesta Sereď /zriaďovateľa/, ktoré zriaďovateľ vložil na výdavkový účet kontrolovaného 
subjektu. 
 
 Kontrolovaný subjekt sa pri hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami riadil 
schváleným rozpočtom na príslušný rozpočtový rok a  dodržal zásadu účelovosti použitia VP, ktorá 
je zakotvená v § 19 ods. 1 zák. č. 523/2004 Z.z. „Verejné prostriedky možno použiť na účely, ktoré sú v súlade 
s osobitnými predpismi. 19) Prostriedky štátneho rozpočtu možno použiť len na účely, na ktoré boli ustanovené zákonom 
o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok alebo ustanovené podľa tohto zákona. Prostriedky štátneho rozpočtu 
nemožno použiť na úhradu nájomného podľa zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci 29) okrem úhrady tohto 
nájomného z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a 
Európskej únie“. 
 Kontrolovaný subjekt dodržal zásadu časovosti /§ 19 ods. 2 zák. č. 523/2004 Z.z./, použil VP 
v rozpočtovom roku, v ktorom boli poskytnuté. “Verejné prostriedky rozpočtované na príslušný rozpočtový rok 
možno použiť do konca rozpočtového roka s výnimkou tých verejných prostriedkov, ktorých nevyčerpané zostatky v 
súlade s týmto alebo osobitným zákonom 19) možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku“. 
 Kontrolovaný subjekt použil VP v zmysle písm. l), m),  n) § 2 zák. č. 357/2015 Z.z. 
hospodárne, efektívne a účinne.  /hospodárnosťou  je v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite - 
vynaloženie verejných financií na vykonanie činnosti alebo obstaranie tovarov, prác a služieb v správnom čase, vo 
vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu, efektívnosťou najvýhodnejší vzájomný pomer medzi použitými verejnými 
financiami a dosiahnutými výsledkami, účinnosťou plnenie určených cieľov a dosahovanie plánovaných výsledkov 
vzhľadom na použité verejné financie/. 

 
Kontrolovaný subjekt ako povinná osoba  bol oprávnený  zmysle 357/2015 Z.z  o finančnej kontrole 
a audite v lehote do 30.01.2018 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 do 30.04.2018. 
 
Kontrolovaný subjekt nepodal námietky v termíne určenom  v návrhu správy o kontrole, 
preto sa rozsah a obsah kontroly nemení. Kontrolovaný subjekt je povinný predložiť zoznam 
splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin ich vzniku 
hlavnej kontrolórke mesta do 30.04.2018. 
 
 
 
V Seredi: 31.01.2018     Mgr. Zuzana Horváthová 
       hlavná kontrolórka mesta. 

 
  
 


