
Hlavná kontrolórka mesta 
 
 

Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 
príčin zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2016 

 /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 I. polrok 2017 .  
 
Kontrolný orgán:   Hlavná kontrolórka mesta  

 
V druhom polroku 2016 boli vykonané kontroly v súlade so schváleným plánom 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2016. 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.  
 
 
 
I. Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami použitými na 
zabezpečenie  XVI. ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto podujatia. 
 
Kontrola bola vykonaná v termíne od 17.06.2016  - 02.08.2016 
Správa o výsledku kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 08.09.2016  
Kontrolované subjekty:  
 Dom kultúry, rozpočtová organizácia mesta Sereď,  
 Mesto Sereď 

Vykonanou kontrolou boli v rozpočtovej organizácii Domu kultúry  zistené nedostatky: 
 Kontrolovaný subjekt nestanovil cenu nájmu v zmysle prílohy č. 7 Zásad hospodárenia - 

Sadzobník stanovujúci minimálnu sadzbu nájomného za predajné zariadenia a prenajatú 
plochu pre príležitostný trh – SHJ, /ďalej už len Príloha č. 7/ schválená  uznesením MsZ  č. 
54/2015 a účinná dňom 15.05.2015, čím prišlo k porušeniu  Zásah hospodárenia a nakladania 
s majetkom mesta – prílohy č. 7.  

 Uvedené povolenia na predaj v Správe z vykonanej kontroly  neobsahovali číselné označenie, 
rovnako uvedené nájomné zmluvy v Správe z vykonanej kontroly neobsahovali dátum podpisu, 
podpis nájomcu.  

 Z predložených dokladov ku kontrole sa nedalo zistiť, aký sortiment predávali  predajcovia 
uvedení v správe z vykonanej kontroly.  

 Kontrolovaný subjekt opakovane určoval výšku nájmu za jeden predajný deň /piatok, alebo 
sobotu/ okrem nedele na základe subjektívneho posúdenia.  

Na základe výsledku finančnej kontroly  bolo opakovane uložené  kontrolovanému subjektu Domu 
kultúry: 
 V povoleniach na predaj a v nájomných zmluvách zadefinovať konkrétne pridelené miesto 

a jasne a zrozumiteľne uviesť ponúkaný sortiment, resp. poskytovanú službu v zmysle prílohy 
č. 7 v termíne ihneď.   

 Povoleniam na predaj prideľovať poradové čísla v zmysle predpísaného tlačiva v termíne 
ihneď.  

 Zverejniť nájomnú zmluvu so spoločnosťou Autoprofit v termíne ihneď.  
 Doplniť dátum uzatvorenia NZ do všetkých predložených NZ ku kontrole v termíne do 

30.09.2016. 



 Na základe vykonanej kontroly v roku 2015, prijal kontrolovaný subjekt opatrenie na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrolou – do 31.12.2015 vypracovať a predložiť MsZ 
dodatok k prílohe č. 7 Zásad hospodárenia – určenie ceny za 1 predajný deň /piatok, sobota/ - 
toto opatrenie nebolo zo strany kontrolovaného subjektu splnené /o tejto skutočnosti bolo MsZ 
informované na jeho zasadnutí v apríli 2016/. Z dôvodu nesplnenia prijatého opatrenia 
opakovane ukladám riaditeľovi DK predložiť na schválenie poslancom MsZ na ich 
septembrovom zasadnutí  2016 dodatok k prílohe č. 7 Zásad hospodárenia, kde bude presne 
stanovená cena za 1 deň piatok, sobotu.  

 Pri určovaní ceny nájmu rešpektovať predmet podnikania na základe predložených 
živnostenských oprávnení a výpisov z obchodeného registra a nie určovať ceny nájmu na 
základe subjektívneho posúdenia, čím opakovane prichádza k porušovaniu prílohy č. 7 Zásad 
hospodárenia v termíne ihneď.  

 Kontrolovaný subjekt spôsobil svojim konaním spôsobil  ušlý zisk /strata očakávaného 
prínosu/ mestu Sereď vo výške 2 350 € pri výbere nájomného, tým že určil výšku nájomného 
nižšiu ako je schválená minimálna cena nájmu Mestským zastupiteľstvom. Odporúčam 
kontrolovanému subjektu zjednať nápravu – vyrovnať ušlý zisk do rozpočtu mesta v termíne do 
31.12.2016.     

 Predložiť zoznam splnených opatrení v termíne do 31.12.2016.  
 
Riaditeľ kontrolovaného subjektu Domu kultúry prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov 
a predložil zoznam splnených opatrení v termíne uloženom hlavnou kontrolórkou dňa 
26.12.2016.  
Predmetom kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich príčin 
zistených vykonanou kontrolou, boli skutočnosti uvedené v zozname splnených opatrení.  

• Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení dňa 16.03.2017 
konštatujem:  

Prijaté opatrenia uvedené v zozname splnených opatrení až na jedno opatrenie sú splnené.  
Kontrola splnenia prijatého opatrenia riaditeľa Domu kultúry – „Pri určovaní ceny nájmu  
za trhové miesto v roku 2017 sa nebude cena určovať inak ako je schválené v zásadách 
hospodárenia v prílohe č. 7“, bude hlavnou kontrolórkou vykonaná po ukončení SHJ 
v roku 2017 a informácia o splnení prijatého opatrenia bude Mestskému zastupiteľstvu 
predložená na  jeho najbližšom zasadnutí od ukončenia vykonanej kontroly.  
 
Vykonanou kontrolou boli v meste Sereď /Mestský úrad/ zistené nedostatky: 
 Zabezpečenie občerstvenia /stravy/ pre zamestnancov mesta počas prikázanej práce nadčas je 

okrem riadne zaplatenej mzdy, povinnosťou kontrolovaného subjektu ako zamestnávateľa. 
Prikázaná práca nadčas nie je reprezentačnou činnosťou ani udalosťou.  

 porušenie § 13 ods. 2 zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Na základe výsledku finančnej kontroly mestu Sereď: 
 Ukladám kontrolovanému subjektu vynakladať finančné prostriedky z rozpočtu mesta v súlade 

so schváleným rozpočtom v termíne ihneď.  
 Odporúčam vypracovať vnútornú smernicu na použitie reprezentačných výdavkov podľa vzoru 

MF SR pre použitie reprezentačných výdavkov v štátnej správe v termíne do 31.12.2016.  
• Na základe vykonanej kontroly splnenia prijatých opatrení dňa 16.03.2017 

konštatujem. 
Kontrolovaný subjekt mesto Sereď prijalo opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin 
vzniku kontrolných zistení v rozsahu zabezpečujúcom zamedzenie opakujúcich sa kontrolných 
zistení.  
Primátor mesta s účinnosťou od 01.01.2017 schválil vnútornú smernicu „o rozsahu 
a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a propagačné účely mesta Sereď“. 
 
 
 



II. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v rozpočtovej MŠ Dionýza Štúra. 
 
Povinná osoba: Materská škola Dionýza Štúra Sereď, v zastúpení štatutárneho orgánu, Beáty 
Lukáčovej, riaditeľky MŠ.  
Začiatok kontroly: 04.05.2016 
Koniec kontroly: 18.05.2016 
Správa o výsledku kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 16.06.2016. 
Vykonanou kontrolou bolo zistené porušenie zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Povinná osoba 
nevykonala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej 
závierky k 31.12.2015 v zmysle citovaného zákona. 
Na základe vykonanej kontroly bolo povinnej osobe uložené.  

• Ku kontrolným zisteniam konštatovaným v Správe z vykonanej kontroly odporúčam prijať  
opatrenia, ktoré sú súčasťou každého kontrolného zistenia v termíne do 30.09.2016.  

• Na základe kontrolných zistení uvedených v Správe z kontroly navrhujem povinnej osobe 
predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie 
príčin ich vzniku najneskôr do 30.12.2016.  

• Záznam z vykonanej inventarizácie ku dňu riadnej účtovnej závierky /31.12.2016/ predložiť 
hlavnej kontrolórke v termíne najneskôr do 31.01.2017.  

Písomný zoznam splnených opatrení je riaditeľka kontrolovaného subjektu povinná predložiť do 
31.12.2016 a 31.01.2017. Mestské zastupiteľstvo bude na prvom zasadnutí po uplynutí termínov na 
plnenie povinností kontrolovaného subjektu informované o splnení uložených povinností vyplývajúcich 
z vykonanej kontroly.  

• Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení dňa 16.03.2017 
konštatujem:  

Riaditeľka kontrolovaného subjektu predložila hlavnej kontrolórke záznam z vykonanej 
inventarizácie v termíne určenom hlavnou kontrolórkou.  
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt vykonal inventarizáciu 
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky 
k 31.12.2016 v súlade so zákonom o účtovníctve.   
 
 
 
III. Kontroly  dodržiavania §§  6-9, 20-28  zákona č. 357/2015 o finančnej 
kontrole a audite účinného od 01.01.2016 na meste Sereď, organizáciách 
zriadených a založených mestom Sereď, zameranú na metodické usmernenie 
a správnu aplikáciu príslušných ustanovení zákona v praxi.  
 
Kontrolovaný subjekt:  
1. Rozpočtová organizácia MŠ Komenského Sereď. 
Kontrola vykonaná v čase:    od 02.12.2016 do 21.12.2016 
Správa z vykonanej kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 09.02.2017. 
Výsledkom vykonanej kontroly bolo porušenie § 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z.  
Na základe výsledkov kontroly bolo povinnej osobe uložené:   
Predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov najneskôr do 
30.01.2017.  
Kontrola plnenia prijatých opatrení vykonaná dňa 21.03.2017:  
Na základe náhodného výberu boli skontrolované doklady, na ktorých je povinný 
kontrolovaný subjekt vykonávať základnú finančnú kontrolu /výdavkový pokladničný doklad, 



cestovný príkaz, pracovná zmluva, dodatok k zmene pracovnej zmluvy, objednávka, platobný poukaz 
k faktúre/.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt predložil zoznam splnených opatrení dňa 26.01.2017 – v termíne 
uloženom hlavnou kontrolórkou. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky. 
Povinná osoba vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole.  
 
2. Rozpočtová organizácia ZŠ J.Fándlyho Sereď. 
Kontrola vykonaná v čase:    od 02.12.2016 do 27.12.2016 
Správa z vykonanej kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 09.02.2017. 
Výsledkom vykonanej kontroly bolo porušenie § 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z.  
Na základe výsledkov kontroly bolo povinnej osobe uložené:   
Predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov najneskôr do 
31.01.2017.  
Kontrola plnenia prijatých opatrení vykonaná dňa 21.03.2017:  
Na základe náhodného výberu boli skontrolované doklady, na ktorých je povinný 
kontrolovaný subjekt vykonávať základnú finančnú kontrolu /darovacia zmluva, faktúra, krycie 
listy k faktúram, objednávka, avízo o prijatých finančných prostriedkoch, rekapitulácia mzdových 
prostriedkov ...../.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt predložil zoznam splnených opatrení dňa 31.01.2017 – v termíne 
uloženom hlavnou kontrolórkou. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky. 
Povinná osoba vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole.  
 
3. Rozpočtová organizácia ZŠ J. A. Komenského Sereď 
Kontrola vykonaná v čase:    od 02.12.2016 do 21.12.2016 
Správa z vykonanej kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 09.02.2017. 
Výsledkom vykonanej kontroly bolo porušenie § 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z.  
Na základe výsledkov kontroly bolo povinnej osobe uložené:   
Predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov najneskôr do 
30.01.2017.  
Kontrola plnenia prijatých opatrení vykonaná dňa 21.03.2017.  
Na základe náhodného výberu boli skontrolované doklady, na ktorých je povinný 
kontrolovaný subjekt vykonávať základnú finančnú kontrolu /objednávka, faktúry 
/dodávateľské, odberateľské/, cestovný príkaz, príjmový a výdavkový pokladničný doklad, 
dohoda o pracovnej činnosti, oznámenie o výške a zložení funkčného platu, Zmluva o nájme 
nebytových priestoroch, vratka mimorozpočtových príjmov, oznámenie poukázania limitu 
bežných výdavkov/.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt predložil zoznam splnených opatrení dňa 30.01.2017 – v termíne 
uloženom hlavnou kontrolórkou. 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky. 
Povinná osoba vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole.  
 
4. Rozpočtová organizácia MŠ Dionýza Štúra Sereď 
Kontrola vykonaná v čase:    od 02.12.2016 do 09.12.2016 



Správa z vykonanej kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 09.02.2017. 
Výsledkom vykonanej kontroly bolo porušenie § 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z.  
Na základe výsledkov kontroly bolo povinnej osobe uložené:   
Predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov najneskôr do 
30.01.2017.  
Kontrola plnenia prijatých opatrení vykonaná dňa 22.03.2017:  
Na základe náhodného výberu boli skontrolované doklady, na ktorých je povinný 
kontrolovaný subjekt vykonávať základnú finančnú kontrolu /výdavkový pokladničný doklad, 
cestovný príkaz, , objednávka, platobný poukaz k faktúre, avízo o zaslaní finančných prostriedkov..../.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt predložil prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou dňa  13.12.2017.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky. 
Povinná osoba vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole.  
 
5. Rozpočtová organizácia ZUŠ J.F.Kvetoňa Sereď 
Kontrola vykonaná v čase:    od 02.12.2016 do 12.01.2017 
Správa z vykonanej kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 09.02.2017. 
Výsledkom vykonanej kontroly bolo porušenie § 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z.  
Na základe výsledkov kontroly bolo povinnej osobe uložené:   
Predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov najneskôr do 
30.01.2017.  
Kontrola plnenia prijatých opatrení vykonaná dňa 24.03.2017:  
Na základe náhodného výberu boli skontrolované doklady, na ktorých je povinný 
kontrolovaný subjekt vykonávať základnú finančnú kontrolu /výdavkový pokladničný doklad, 
cestovný príkaz, pracovná zmluva, , objednávka, platobný poukaz k faktúre/.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt predložil prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou dňa  25.01.2017.   
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky. 
Povinná osoba vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole.  
 
6. Rozpočtová organizácia Dom Kultúry 
Kontrola vykonaná v čase:    od 02.12.2016 do 30.12.2016 
Správa z vykonanej kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 09.02.2017. 
Výsledkom vykonanej kontroly bolo porušenie § 7 ods. 3 zák. č. 357/2015 Z.z.  
Na základe výsledkov kontroly bolo povinnej osobe uložené:   
Predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov najneskôr do 
30.01.2017.  
Kontrola plnenia prijatých opatrení vykonaná dňa 28.03.2017:  
Na základe náhodného výberu boli skontrolované doklady, na ktorých je povinný 
kontrolovaný subjekt vykonávať základnú finančnú kontrolu. /  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt predložil prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených 
kontrolou dňa  30.01.2017.   
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky. 
Povinná osoba vykonáva základnú finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. 
o finančnej kontrole.  



7. Mesto Sereď 
Kontrolovaný subjekt:   Mesto Sereď zastúpené primátorom mesta   
Kontrolný orgán:    Hlavná kontrolórka mesta, Mgr. Zuzana Horváthová 
Kontrolované obdobie:  rok 2016             
Kontrola vykonaná v čase:    od 02.12.2016 do 30.12.2016 
Správa z vykonanej kontroly bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 09.02.2017. 
Výsledkom vykonanej kontroly bolo kontrolné zistenie - porušenie: 
§ 7 ods. 3  a  § 8 zák. č. 357/2015 Z.z.  
Na základe výsledkov kontroly bolo povinnej osobe uložené:   
Predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov najneskôr do 
30.01.2017.  
Na základe konštatovaných kontrolných zistení v Správe z vykonanej kontroly bolo odporúčané  
povinnej osobe v termíne do 15.01.2017  prijať účinné opatrenie na odstránenie zisteného nedostatku 
vykonanou kontrolou a to: 
Vzory tlačív, ktoré sú súčasťou vnútornej smernice – Obehu účtovných dokladov účinného od 
01.09.2015 dať v časti výkonu základnej finančnej kontroly do súladu s platnou právnou úpravou 
zákona č. 357/2015 Z.z  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení dňa 27.03.2017 konštatujem: 
Povinná osoba - kontrolovaný subjekt predložil prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov 
zistených kontrolou dňa  30.01.2017, v termíne uloženom hlavnou kontrolórkou.   
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky. 
Povinná osoba vykonáva základnú finančnú kontrolu a administratívnu finančnú kontrolu 
v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole.  
Všetky vzory tlačív, ktoré tvoria prílohu k vnútornej smernici „Obeh účtovných dokladov“ 
sú zosúladené s § 7 „Základná finančná kontrola“ zákona č. 357/2015 Z.z.  
 
 

 

 

 

 
V Seredi dňa 28.03.2017     Mgr. Zuzana Horváthová 
        Hlavná kontrolórka mesta 
 

 


