
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 

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.  
 
Kontrola vyššie uvedeného zamerania bola vykonaná v súlade so zameraním kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2017, schváleného Mestským zastupiteľstvom.  
 
Kontrolovaný subjekt:  
1.Mesto Sereď – Mestský úrad Sereď , Ing. Tibor Krajčovič, prednosta MsÚ 
 
Kontrolný orgán:      Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
Revidované  obdobie:  rok 2015 -2016 
 
Použité právne predpisy:  
 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a  audite 
 Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve  
 VZN č. 3/2012 – Prevádzkový poriadok pohrebísk v mesta Sereď 
 VZN č. 19/2012, v znení dodatkov VZN č. 3/2012, VZN č. 11/2014 
 VZN č. 2/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Sereď účinný od 08.03.2016 
 Metodické usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-

42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej 
klasifikácie. 

 Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám /infozákon/ 
 Zákon č.  138/1991 Zb. o majetku obcí. 

 
Kontrola bola vykonaná na základe dokladov, ktoré kontrolovaný subjekt predložil ku 
kontrole /Zmluvy, faktúry, plnenie rozpočtu podľa funkčnej, ekonomickej klasifikácie, 
prehľady o počte hrobových miest atď.../.  
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené:  
 

I. Kontrola výdavkov z rozpočtu mesta 
V zmysle § 17 ods. 1 Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej 
osoby na tento účel zriadenej alebo prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi 
pohrebiska 
V zmysle § 17 ods. 2 ak obec prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom iného prevádzkovateľa 
pohrebiska, prevádzkovanie pohrebiska je živnosťou. 
Mesto Sereď ako zriaďovateľ pohrebísk uzatvorilo v súlade s § 17 ods. 1,2  zákona č. 
131/2010 Z.z. o pohrebníctve zmluvu o prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď 19.12.2014 
s účinnosťou od 01.01.2015 na dobu určitú 1 rok do 31.12.2015 s prevádzkovateľom Edita 
Kašíková, ktorá vykonáva prevádzkovú činnosť na základe živnosti. Dňa 08.12.2015 bol 



podpísaný dodatok č. 1 k Zmluve, kde sa zmenila doba trvania zmluvy a to do 31.12.2016, 
ostatné náležitosti zmluvy zostali bez zmeny.  
 
Prevádzkovateľ vykonáva pre zriaďovateľa pohrebiska Mesto Sereď v zmysle čl. II. ods. 2 „Zmluvy“ 
služby za odplatu v celkovej hodnote 3146,94 € bez DPH / rok.   

a) Zametanie a čistenie chodníkov a parkovísk 
b) Kosenie trávnatých plôch a medzi hrobových priestorov:  

Kosenie trávnikov vrátane pohrabania a naloženia do kontajnerov na pohrebiskách vrátane 
zelených plôch pri parkoviskách.  

c) Polievanie záhonov a solitérnych drevín.  
Polievanie záhonov pri Obslužnom objekte a Dome smútku, polievanie vysadenie solitérnych 
drevín v areáloch pohrebísk, hlavne v letných mesiacoch. 

d) Vyhrabávanie lístia:  
Celoplošné vyhrabávanie lístia v jesennej sezóne na oboch pohrebiskách a na parkovacích 
plochách s naložením lístia do kontajnerov  

e) Zimná údržba:  
Odhŕňanie snehu a posypanie chodníkov na oboch pohrebiskách vrátane posypového 
materiálu.   

Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
Kontrolovaný subjekt vynaložil v kontrolovanom období na opravu a údržbu finančné 
prostriedky z výdavkovej časti bežného rozpočtu finančné prostriedky rozpočtované na 
položke 06.6.0 podpoložka 635 006 Rutinná a štandardná údržba vo výške:  
 na činnosti  vyplývajúce z vyššie uvedenej zmluvy. 

V roku 2015 – 3 375,14 € 
V roku 2016 – 3 704,22 € 
 na činnosti,  ktoré nie sú súčasťou zmluvy. 

V roku 2015 – 1098.- €  
/v tom: odvoz prebytočnej zeminy a terénne úpravy: 330 €, oprava havarijného stavu vodovodnej 
prípojky 768 €/ 
V roku 2016 – 5 375,36 € 
/v tom: oprava klimatizácie v obradnej miestnosti: 2254,56 €, oprava strechy na Dome smútku: 
1327,40  €, výmena ponorného čerpadla v studni na cintoríne v Seredi: 852 €, oprava pomníka 
vojnového hrobu: 600 €, demontáž chladiaceho zariadenia: 516 €/.  
 
V roku 2016 boli vynaložené z výdavkovej časti kapitálového rozpočtu finančné prostriedky 
vo výške 3 420 € na zakúpenie chladiaceho zariadenia /katafalk/         
 
Počas kontrolovaného obdobia vynaložil kontrolovaný subjekt finančné prostriedky 
za prenájom pozemkov na cintorínoch v Seredi a v Hornom Čepeni v zmysle uzatvorených 
nájomných zmlúv v celkovej výške: 11 531,88 €. Kontrolovaný subjekt rozpočtoval finančné 
prostriedky vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na položke 06.6.0 podpoložka 636 001.  
 
Za kontrolované obdobie boli vynaložené na vyššie uvedené činnosti, verejné finančné 
prostriedky celkom vo výške 28 504,60 €. 
 
Na základe vyššie uvedenej kontroly výdavkov konštatujem: 
 Vyššie uvedené finančné prostriedky boli rozpočtované vo výdavkovej časti bežného 

a kapitálového rozpočtu na príslušných 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.  

 Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk bola uzatvorená v súlade so zákonom č. 131/2010 
Z.z. 

 Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk bola zverejnená v súlade s §5 zák. č. 211/2000 Z.z.  
 Údaje o faktúre, objednávke sú zverejnené na web. sídle kontrolovaného subjektu 

v zmysle § 5b ods.1,2, zákona č. 211/2000 Z.z.  
 
 

II. Kontrola verejných finančných prostriedkov rozpočtovaných v príjmovej časti 
bežného rozpočtu na kapitole 212-Príjmy z vlastníctva, položka-212003 Príjmy 
z prenajatých budov, priestorov, objektov  

 
Príjmy ktoré sú predmetom tejto kontroly pozostávajú z: 
 nájomného za prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí. 
 Nájmu za prenájom hrobového miesta.  

  
Nájomné zmluvy /nehnuteľné a hnuteľné veci/ 
Medzi mestom Sereď ako prenajímateľom a Editou Kašíkovou ako nájomcom boli počas 
kontrolovaného obdobia uzatvorené nájomné zmluvy na prenájom nehnuteľností a hnuteľných 
vecí. Na rok  2015 - od. 01.01.2015 do 31.12.2015. Na rok  2016 – 2019 od 01.01.2016 – 
31.12.2019. Dohodnutá výška nájmu za rok 2015 a rovnako za rok 2016  predstavuje  2 232 
€/rok. Príjem z nájmu za kontrolované obdobie predstavoval celkom 4 464 €. 

V zmysle čl V. nájomných zmlúv je nájomné je splatné štvrťročne vopred do 10 dňa 
príslušného štvrťroka priamou úhradou na účet mesta Sereď.  
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 konštatujem:  
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. 



Na základe vykonanej kontroly nájomných zmlúv na nehnuteľné a hnuteľné veci ďalej 
konštatujem:  
 Nájomca uhrádzal nájomné v kontrolovanom období v termíne v súlade so zmluvou. 

 
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 vyššie uvedeného a na základe výsledkov kontroly vykonanej v minulých rokoch 
/inštitút zmluvnej pokuty bol uplatnený za nedodržanie splátok/ odporúčam kontrolovanému 
subjektu v termíne ihneď uplatňovať v nájomných zmluvách inštitút zmluvnej pokuty. 

 
Zmluvy o nájme hrobového miesta. 

Prevádzkovateľ uzatváral nájomné zmluvy na hrobové miesta a vyberal nájomné za 
príslušné hrobové miesto v mene mesta Sereď na základe zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk. .  
Výška nájomného v roku 2015 bola za hrobové miesta stanovená v § 16 VZN č. 3/2012.  
Výška nájomného od 08.03.2016 /účinnosť VZN č. 2/2016/ je stanovená v čl. 13 bod. 1,2 
Prevádzkového poriadku, ktorý bol schválený VZN č. 2/2016.  

Výber nájomného prevádzkovateľ uskutočňuje na potvrdenky vydané mestom Sereď. 
Nájomné za hrobové miesta je v zmysle zákona príjmom rozpočtu zriaďovateľa pohrebísk 
/mesta Sereď/.  

Ku kontrole boli prevádzkovateľom pohrebísk predložené originály zmlúv na prenájom 
hrobového miesta za rok 2015,2016.  
Príjem z prenájmu hrobových miest  bol v roku 2015 rozpočtovaný v návrhu rozpočtu sumou 
5 000 €. Skutočný príjem predstavoval  do rozpočtu mesta k 31.12.2015 celkom 6 878,37 €.  
V roku 2016 bol rozpočtovaný príjem z nájmu hrobových miest vo výške 5000 €. Skutočný 
príjem k 31.12.2016 predstavoval 5040,13 €.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
 Vyššie uvedené finančné prostriedky boli rozpočtované v príjmovej časti bežného 

rozpočtu na príslušných 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. 

 Všetky predložené zmluvy sú v zmysle zákona uzatvorené na dobu neurčitú. 
 
Na základe vykonanej kontroly zmlúv o nájme za hrobového miesta bolo zistené:  

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. 
 
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. nájomné zmluvy  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 zverejnená 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. 
 
Výber nájomného  
V zmysle Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk výber nájomného má prevádzkovateľ 
uskutočňovať na potvrdenky vydané mestom Sereď a poukazovať vybraté nájomné za hrobové 
miesta do pokladne Mestského úradu v Seredi mesačne, najneskôr do 15 dňa nasledujúceho 
mesiaca.  
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil všetky príjmové pokladničné doklady /výber 
nájomného/.  
Na základe vykonanej kontroly konštatujem: 
 Nájomné prevádzkovateľ vyberá v súlade so zmluvou o prevádzkovaní pohrebísk 

a v súlade s touto zmluvou poukazuje vybraté nájomné do pokladne MsÚ. Súčasťou 
poukázaných finančných prostriedkov je výstupná zostava z evidenčného programu na 
PC, ktorá obsahuje údaje v súlade so zmluvou o prevádzkovaní pohrebísk.  

 Evidencia príjmových pokladničných dokladov – účtovných dokladov je vedená 
v súlade s § 10 zákona o účtovníctve.  

 
Za kontrolované obdobie boli dosiahnuté príjmy celkom vo výške 16 382,70 €. 
 
 
 
 
 



Na záver:  
• Príjem do rozpočtu mesta súvisiaci s úhradou nájomného za prenájom nehnuteľných 

a hnuteľných vecí a úhradou nájomného za hrobové miesta, za kontrolované obdobie 
do ukončenia následnej finančnej kontroly  predstavoval celkom 16 382,70 €.  

Verejné finančné prostriedky získané z nájmu boli použité v súlade so schváleným rozpočtom 
v príslušnom roku, ktorý bol predmetom vykonanej kontroly.  
 

• Výdavky z rozpočtu mesta Sereď súvisiace s prevádzkovaním pohrebísk predstavujú za 
kontrolované obdobie spolu 28 504,60 €.  

Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt mesto Sereď vynakladalo  finančné prostriedky z rozpočtu mesta 
hospodárne, účinne a efektívne v súlade so schváleným rozpočtom v príslušných rokoch, ktoré 
boli  predmetom tejto kontroly. 
 

•  Na základe kontrolných zistení uvedených v tomto Návrhu Správy navrhujem povinnej 
osobe predložiť písomný zoznam splnených opatrení na nápravu zistených nedostatkov 
najneskôr do 30.08.2017.  

 
Povinná osoba  bola oprávnená v lehote do 31.05.2017 podať k Návrhu Správy z  kontroly 
prevzatej dňa 24.05.2017 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  02.06.2017. 
 
V Seredi: 02.06.2017         Mgr. Zuzana Horváthová 
           Hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 
 

 


