
Správa 
 
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2017 

schváleného MsZ vykonala hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 

Kontrolu 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 
 
Cieľ kontroly:  
Dodržiavanie Všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných noriem /ďalej len 
„Zákonnosti/, pri hospodárení s finančnými prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej 
časti rozpočtu na kapitole 03.1.0 Policajné služby v rokoch 2015,2016 a príjem finančných 
prostriedkov rozpočtovaných v príjmovej časti na položke . 

 
Platné predpisy:  
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii 
Zákon č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
Zákon č. 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Zákon č. 431/2002 Z.z o účtovníctve 
Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
Zákon č. 375/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite  
Zákon č. 58/2014 Z.z.o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  
Zákon č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej správe.  
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní /zrušený/ k 31.12.2015 
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonom /účinný od 
01.01.2016/ 
Pracovný poriadok Mestskej polície v Seredi 
Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 
decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie. 
 
 Príjem do rozpočtu mesta Sereď dosiahnutý činnosťou poriadkového 

útvaru mesta Mestskou políciou. 
Kontrolovaný subjekt mestská polícia zabezpečuje príjem do rozpočtu mesta Sereď na 
základe:  
 Zmlúv o prenájme vysielacieho zariadenia PCOO 
 Výberom pokút za porušenie predpisov 
 Príjmov od rodičov – letný tábor 
 Získavaním transferov/dotácií 
 
• Príjmy z nájmu technického zariadenia – PCOO. 



Kontrolovaný subjekt rozpočtoval čiastku na príslušnej položke príjmovej časti rozpočtu 223,  
/Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb/, podpoložka 223001  za kontrolované obdobie 
/2015,2016/ vo výške 42 450 €.  
Skutočný príjem do rozpočtu mesta za kontrolované obdobie z prenájmu vysielacieho 
zariadenia predstavuje 42 277,27 €.  
Finančné prostriedky boli uhradené na účet mesta na základe vystavených faktúr. 
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..  
Kontrolné zistenie č. 1:  
Kontrolovaný subjekt porušil § 9a) zák. č. 502/2001 Z.z a § 7 zák. č. 357/2015 Z.z.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu, pri všetkých finančných transakciách dodržiavať 
v súčasnosti platný zákon o finančnej kontrole a audite.  
 
Na základe vykonanej kontroly ďalej konštatujem:  

• Rozpočtované príjmy v kontrolovanom období neboli nadhodnotené ani 
podhodnotené, vychádzali z reálne dosiahnutých  príjmov predchádzajúcich rokov.   

• Kontrolovaný subjekt použil verejné finančné prostriedky v súlade s § 13 ods. 2 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

 
Pohľadávky za nájomné na základe vyššie uvedených zmlúv eviduje kontrolovaný subjekt  ku 
dňu 31.12.2016 vo výške 658,80 €.  
Kontrolovaný subjekt má zaevidovanú pohľadávku zabezpečenú. Pohľadávka je vymáhaná 
prostredníctvom exekútora.   
Kontrolovaný subjekt postupoval pri nakladaní s pohľadávkou v súlade s §16 ods. 3 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 

• Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám .  
Mestská polícia zabezpečuje v zmysle zákona o obecnej polícii okrem iného aj ochranu 
majetku prostredníctvom technického zariadenia – pultu centralizovanej ochrany objektov. 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril celkom 36 nájomných zmlúv za prenájom vysielacieho 
zariadenia na ochranu objektov.  
Zákonom 546/2010 Z.z. /novela k zákonu č. 211/2000 Z.z/ bol doplnený zákon č. 211/2000 
Z.z., ktorým bola s účinnosťou od 01.01.2011 prijatá zákonná úprava o povinnosti 
zverejňovať zmluvy. V zmysle zákona je povinnosť zverejňovať zmluvy pre subjekty zákonom 
stanovené, okrem zmlúv, ktoré sú taxatívne uvedené v § 5a) ods. 5 Zák. č. 211/2000 Z.z.. 
Uzatvorené zmluvy o prenájme technického zariadenia, nie sú zmluvami v zmysle § 5a ods. 5 
zák. č. 211/2000 Z.z, ktoré nemá povinnosť subjekt verejnej správy zverejňovať.   
Od účinnosti vyššie uvedenej novely zákona kontrolovaný subjekt uzatvoril 6 nájomných 
zmlúv, ktoré boli povinne zverejňovanými zmluvami. Z uzatvorených zmlúv je zverejnená 
jedna.  
Kontrolné zistenie č. 2 
Zmluvy č. XI/02/2011, XI/02/2015, XI/04/2015, XI 4/2010, XI 04/2014 nie sú zverejnené.  
Kontrolovaný subjekt nezverejnil zmluvy na svojom webovom sídle ani v sídle zriaďovateľa, 
čím prišlo k porušeniu § 5a  zákona č. 211/2000 Z.z.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu zverejniť zmluvy, ktoré boli uzatvorené v termíne od 
01.01.2011v termíne ihneď.  
Kontrolovaný subjekt zverejnil zmluvy uvedené v kontrolnom zistení č. 1 počas výkonu 
kontroly.  
 

• Príjem z uložených pokút za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov.  



Na položke 222 /pokuty a penále/ podpoložke 222003 rozpočtoval kontrolovaný subjekt za 
kontrolované obdobie príjem vo výške 40 000 €.  
Skutočne dosiahnuté príjmy predstavovali za kontrolované obdobie 47 858 € /v roku 2015 – 
24 521 €, v roku 2016 – 23 337 €/. 
Kontrolovaný subjekt eviduje pohľadávky z vyššie uvedených uložených pokút k 31.12.2016 
4 701,11 €. 
 Kontrolovaný subjekt zaevidoval a zabezpečil pohľadávky v súlade s §16 ods. 3 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sereď. 

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Pokuty boli poriadkovým útvarom mesta Sereď, mestskou políciou udeľované za porušenie 
zákona o priestupkoch a porušenie povinností vyplývajúcich z platných VZN mesta /všeobecne 
záväzných nariadení.  
 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.  
Kontrolné zistenie č. 3:   
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. 4:  
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.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu v termíne ihneď pri výkone samosprávnych funkcií 
postupovať v súlade so zákonom.  
 



• Príjmy – príspevok od rodičov - letný tábor -  podpoložka príjmovej časti rozpočtu 
223 01 

Za kontrolované obdobie bol dosiahnutý príjem vo výške 4 790 €. Rok 2015 – 2400 €, rok 
2016 – 2390 € Letný tábor.  

• Príjmy – transfery podpoložka príjmovej časti rozpočtu 312 001 
Rok 2015    
Dotácia na prevenciu kriminality –grant, ktorý získala mestská polícia  z výzvy Rady vlády 
pre prevenciu kriminality vo výške 6 500 €  na preventívne aktivity realizované v školských 
zariadeniach v meste Sereď a okolí a ktorý bol realizovaný pod názvom „Vždy máš na výber“ 
je uvedený na tejto príjmovej položke. 
Rok 2016 
Dotácia z Ministerstva zdravotníctva /MZ/ SR  na pokrytie nákladov súvisiacich s projektom 
pod názvom Interaktívne dielne s protidrogovou tematikou bola poskytnutá vo výške 4 085 €.  
Skutočné čerpanie dotácie bolo vo výške 3 989,78 €. Nevyčerpané finančné prostriedky boli 
zúčtované a zaslané na účet MZ SR v zmysle čl. IV. ods. 5  Zmluvy č. 144/2016  o poskytnutí 
dotácie. 
Dotácia - príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny – na úhradu prevádzkových 
nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska. Za kontrolované obdobie 
predstavovali príjmy do rozpočtu mesta Sereď celkom 46 203,68 €. 

 
Na základe vykonanej kontroly vyššie uvedených príjmov mesta Sereď dosiahnutých 
činnosťou poriadkového útvaru mesta Sereď konštatujem:  
Finančné príjmy boli dosiahnuté celkom vo výške 151 612,73 €.   

• Rozpočtované príjmy v kontrolovanom období neboli nadhodnotené ani 
podhodnotené, vychádzali z reálne dosiahnutých  príjmov predchádzajúcich rokov.   

• Kontrolovaný subjekt použil verejné finančné prostriedky v súlade s § 13 ods. 2 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

• Pri hospodárení s finančnými prostriedkami boli dodržané pravidlá hospodárenia 
s verejnými prostriedkami v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách.  

 
 
 
 Finančné prostriedky rozpočtované vo výdavkovej časti bežného 

rozpočtu na kapitole 03.1.0 – Policajné služby.  
Za kontrolované obdobie boli rozpočtované vo výdavkovej časti bežného rozpočtu mesta 
Sereď na kapitole 03. 1.0 finančné prostriedky  vo výške celkom 921 230 €. Skutočne boli 
finančné prostriedky čerpané vo výške 912 849,62 €. 

• Výdavky na mzdy, odmeny  a odvody do poisťovní 
Zamestnanci MsP boli do 30.11.2016 odmeňovaní podľa  zákona č. 311/2001 Z.z. zákonník 
práce. Prijímanie zamestnancov do pracovného pomeru je podrobne upravené v pracovnom 
poriadku Mestskej polície.   
Zamestnanci MsP sú od 01.12.2016 odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z.z. ako ostatní z-
ci mesta Sereď.  
Počas kontrolovaného obdobia bolo v pracovnom pomere celkom /rok 2015 – 25 
zamestnancov, rok 2016 – 26 zamestnancov, z toho 8 zamestnancov chránenej dielne/ 
Ku kontrole boli predložené:   



 Pracovné zmluvy a ich dodatky všetkých z-cov, ktorí sú v čase výkonu kontroly 
v pracovnom pomere a odmeňovaní z rozpočtu mesta Sereď,   

 8 pracovných zmlúv z-cov, ktorých náklady na mzdy a odvody sú refundované 
z ÚPSVaR /chránená dieľňa/.   

Verejné finančné prostriedky boli na mzdy, odmeny, poistné a príspevok do poisťovní za 
kontrolované obdobie čerpané vo výške 785 240,14 € a to nasledovne: 
V roku 2015 
Mzdy – 251 342 € 
Odmeny – 25 000 € 
Poistné a príspevok do poisťovní – 95 760 € 
V roku 2016 
Mzdy – 288 374,98 € 
Odmeny – 25 200 € 
Poistné a príspevok do poisťovní – 99 763,16 € 
Kontrolné zistenie:  

• Pracovné zmluvy obsahujú všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. 
• Finančné prostriedky na mzdy a odvody, ktoré tvoria 88,36 % z celkových výdavkov 

bežného rozpočtu na kapitole 03.1.0 „Policajné služby“ za kontrolované obdobie boli 
čerpané čerpané v súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.,  podľa ktorého 
„Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce alebo 
rozpočte  vyššieho územného celku schválené“.  

 
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/ 
 
Všeobecne záväzná právna úprava 
 Zákonník práce /zákon č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov/ v § 182 a nasl. 
upravuje zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, ktoré je 
zamestnanec povinný vyúčtovať: v citovanom ustanovení je obsiahnutý pojem dohoda 
o hmotnej zodpovednosti, ktorá sa uzatvára v prípadoch, ak zamestnanec má prevziať 
zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené 
na obeh alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať. Na základe takejto dohody zamestnanec 
zodpovedá za prípadne vzniknutý schodok. Zákonník práce v citovanom ustanovení výslovne 
neustanovuje povinnosť zamestnávateľa takúto dohodu so zamestnancom uzavrieť. Táto 
povinnosť vyplýva zo znenia ust. § 82 Zákonníka práce – Základné povinnosti vedúcich 
zamestnancov, kde sa pod písmenom f/ ustanovuje povinnosť vedúceho zamestnanca 
zabezpečovať prijatie včasných a účinných opatrení na ochranu majetku zamestnávateľa.  
 V § 185 ods. 1 zák. č. 311/2001 Z.z  je upravená zodpovednosť zamestnanca za stratu 
nástrojov, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, ktoré mu 
zamestnávateľ zveril na základe písomného potvrdenia.  
Predpokladom vzniku tejto zodpovednosti 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.  
 
Povinnosť zamestnávateľa prijať opatrenia na ochranu majetku je zakotvená aj v ďalších 
všeobecne záväzných právnych predpisoch a to:  

Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, kde podľa § 7, 
ods. 2 – orgány obce a organizácie sú povinné 
písm. b/ chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou, zneužitím 
písm. c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku 
 
Interné predpisy:  
Pracovný poriadok Mestského úradu Sereď s výnimkou MsP, ktorý nadobudol účinnosť 
dňa 01.07.2011.  
Zamestnanec zodpovedá zamestnávateľovi :v zmysle čl. 20 ods. 4 písm.  
e) za schodok na zverených hodnotách, ktorý je povinný vyúčtovať na základe uzavretej 
dohody o hmotnej zodpovednosti  podľa § 182 ZP (okruh zamestnancov, ktorí prevezmú na 
základe dohody  o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hodnoty určí 
zamestnávateľ na základe pracovnej náplne zamestnanca) 
f) za stratu zariadenia, ochranných pracovných prostriedkov a iných podobných predmetov, 
ktoré mu zamestnávateľ zveril na písomné potvrdenie /§ 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.  
Navrhujem kontrolovanému subjektu v termíne ihneď uzatvoriť dohody o hmotnej 
zodpovednosti v zmysle § 182 zák. č. 311/2001 Z.z. so všetkými z-ami mesta z výkonom práce 
na MsP, s ktorými doteraz nebola uzatvorená dohoda v zmysle § 182 ZP a  ktorým boli 
zverené finančné prostriedky, ceniny, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh 
alebo obrat, ktoré je povinný vyúčtovať.  
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.  
Navrhujem kontrolovanému subjektu v termíne ihneď na základe písomného potvrdenia 
zveriť predmety, nástroje, ochranné pracovné prostriedky a iné podobné predmety,  z-com, 
ktorí budú zodpovedať za ich stratu.  
 
 

• Čerpanie finančných prostriedkov na položke 630 Tovary a služby 
Na vyššie uvedenej položke bolo počas kontrolovaného obdobia /2015,2016/ čerpanie vo 
výške 119 220,57 €. Tovary a služby sú rozpočtované vo výdavkovej časti bežného rozpočtu 
na položkách 631-637.  
Z toho:  
Položka Materiál – 033 bola čerpaná celkom  za kontrolované obdobie vo výške 33 043,51 €,  
rozpočtovaná v roku 2015 vo výdavkovej časti rozpočtu na podpoložkách 633 001-633 011, 
v roku 2016 bolo rozpočtované na položkách 633 001 - 633 013.  
633010 – Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky - vo výške 12 658 €,  /rok 2015 -  6 443 €, 
rok 2016 - 6 215 €/.  
633 006 – všeobecný materiál  - vo výške 8 684 € /rok 2015 – 4 482 €, rok 2016 – 4 202,42 €/ 
 
Položka Služby – 037 bola čerpaná celkom za kontrolované obdobie vo výške 53 373,96 €. 
Finančné prostriedky na položke služby boli rozpočtované vo výdavkovej časti rozpočte na 
podpoložkách 637 001 – 637 007 /napr. školenia, konkurzy, revízie zariadení, stravovanie, 
poistné, prídel do sociálneho fondu, dohody o vykonaní práce/  
Najvyššie čerpanie bolo na podpoložke: 
637 004 – Stravovanie - vo výške 28 855,81 € 
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.  

• Kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia zverejňoval faktúry a objednávky 
v zmysle § 5b zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám všetky údaje 
o faktúrach a objednávkach.  

• Kontrolovaný subjekt objednával tovary a služby v roku 2015 v súlade s vnútornou 
smernicou o postupe verejného obstarávateľa pri realizácii zákona č. 25/2006 Z.z. 
V roku 2016 objednával tovary a služby v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na záver vykonanej kontroly konštatujem:  
• Finančné prostriedky boli rozpočtované na kapitolách, položkách a podpoložkách 

v súlade s  metodickým usmernením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 
MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii 
rozpočtovej klasifikácie. 

• Kontrolovaný subjekt použil verejné finančné prostriedky v súlade s § 13 ods. 2 
zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.  

• Pri hospodárení s finančnými prostriedkami boli dodržané pravidlá hospodárenia 
s verejnými prostriedkami v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách.  

 
Výsledky kontroly boli počas výkonu kontroly konzultované s kontrolovaným subjektom. 
Kontrolovaný subjekt poskytol v rámci kontroly vysvetlenia. Návrh správy bol dňa 27.02.2017 
doručený primátorovi mesta a náčelníkovi MsP.  

Povinná osoba  bola oprávnená v lehote do 06.03.2017 podať k Návrhu Správy z  kontroly 
prevzatej dňa 27.02.2017 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. Povinná 
nepodala námietky v termíne určenom hlavnou kontrolórkou, preto sa obsah a rozsah 
kontroly nemení.  

 
Správa z vykonanej kontroly bola povinnej osobe  odovzdaná  dňa  07.03.2017. 
 

 

V Seredi: 07.03.2017                                                  Mgr. Zuzana Horváthová 
         Hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vedomie:  
Mgr. Ladisla Fabo 
Náčelník MsP, Sereď  
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