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Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch  

január a február 2020 

 

 

V súlade s čl. 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám správu o výsledkoch vykonaných kontrol. V mesiaci november 

2019 boli ukončené nasledovné kontroly:  

 

 

1.  Správa o výsledku kontroly č. 2019/6 

 

Povinná osoba:   Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede 

 

Predmet kontroly:   Kontrola príležitostného nájmu nebytových priestorov  

 

Kontrolované obdobie: I.polrok 2019 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede je príspevkovou 

organizáciou so samostatnou právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda. Riaditeľkou organizácie v kontrolovanom období bola Mgr. Ildikó Ibolya. 

Podľa ustanovenia § 7 ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda (ďalej 

len VZN č. 8/2013) „Majetok môže mesto alebo správca prenechať do užívania inej právnickej osobe 

alebo fyzickej osobe na základe nájomnej zmluvy, ktorá musí mať písomnú formu.“ Podľa ustanovenia 

§ 7 ods.11 nájomnú zmluvu uzatvára správca ak doba nájmu s tým istým nájomcom nie je dlhšia ako 

10 dní v kalendárnom mesiaci. 

Všeobecne záväzné nariadenia mesta Dunajská Streda č. 14/2015 zo dňa 23.júna 2015 o určení 

nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Dunajská Streda (ďalej 

len VZN č. 14/2015) určuje výšku nájomného za príležitostný nájom nebytových priestorov 

v objektoch vo vlastníctve mesta Dunajská Streda. Príležitostným nájmom sa rozumie nájom trvajúci 

s tým istým nájomcom najviac 10 dní v kalendárnom mesiaci. 

 

V kontrolovanom období povinná osoba príležitostne prenajímala nebytové priestory v 26-ich 

prípadoch. Kontrolou nájomných zmlúv boli zistené tieto nedostatky: 

 

1. stanovená výška nájomného nebola v súlade s ustanovením § 3 ods.3 VZN č. 14/2015: 

a) zmluva č. JZ-2019018 

- prenájom malej zrkadlovej sály v trvaní 2 hodín a šatne, výška nájomného bola stanovená v sume 

34,-€  

- podľa § 3 ods.3 písm.a) a b) bod 4 VZN č. 14/2015 sadzba nájomného za nájom malej zrkadlovej 

sály za jedno podujatie v trvaní najviac 3 hodiny je 12,-€ a sadzba nájomného za nájom šatni za 

jedno podujatie je 10,-€, podľa VZN výška nájomného by mala byť 22,- €, 

b) zmluva č. JZ-2019020 

- prenájom sály bábkového divadla, výška nájomného bola stanovená v sume 80,-€  

- podľa § 3 ods.3 písm.a) bod 4 VZN č. 14/2015 sadzba nájomného za nájom sály bábkového divadla 

za jedno podujatie v trvaní najviac 3 hodiny je 85,-€, podľa VZN výška nájomného by mala byť 

85,- €, 

c) zmluva č. JZ-2019026 

- prenájom malej zrkadlovej sály v trvaní 6 hodín, výška nájomného bola stanovená v sume 50,-€  



- podľa § 3 ods.3 písm.a) bod 4 VZN č. 14/2015 sadzba nájomného za nájom malej zrkadlovej sály 

za jedno podujatie v trvaní najviac 3 hodiny je 12,-€, podľa VZN výška nájomného by mala byť 

24,- €, 

2. na zmluvách je uvedené, že osobitná sadzba nájomného je určená VZN mesta Dunajská Streda č. 

05/2011, pričom v kontrolovanom období sadzba nájomného bola určená VZN č. 14/2015 

3. na zmluvách nie sú uvedené presné podmienky prenájmu: 

a) zmluva č. JZ-2019016: nie je uvedený predmet prenájmu (miestnosť), ani dĺžka trvania prenájmu, 

b) zmluva č. JZ-2019020: nie je uvedená dĺžka trvania prenájmu  

 

V uvedených prípadoch povinná osobapostupovala v rozpore s ustanoveniami§ 3 ods.3 písm. 

a) a b) bod 4 VZN č. 14/2015 a nebolo dodržané ustanovenie § 43 Občianskeho zákonníka, podľa 

ktorého účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by 

mohlo viesť k vzniku rozporov. 

 

 V zmysle ustanovení § 2 ods. 2 a § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o slobode informácií) Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára je povinná zverejniť aj nájomné 

zmluvy. Podľa ustanovení § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka povinne zverejňovaná zmluva je účinná 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Podľa ustanovení § 47a ods.4 Občianskeho zákonníka ak 

sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje 

súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

 Kontrolou zverejnenia zmlúv bolo zistené, že v 12-ch prípadoch došlo k zverejneniu zmluvy 

až po dátume konania podujatia, t.j. po dohodnutom dátume prenájmu a v jednom prípade nebol 

zverejnený  dodatok k zmluve. Týmto postupom povinná osoba konala v rozpore s ustanoveniami § 2 

ods. 2 a § 5a ods. 1 zákona o slobode informácií a § 7 ods.1 VZN č. 8/2013. 

 

 Kontrolou úhrady nájomného neboli zistené nedostatky, nájomné boli uhradené včas 

a v zmluvne dohodnutej výške. 

 

 

2.  Správa o výsledku kontroly č. 2019/7 

 

Povinná osoba:   Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Predmet kontroly:   Kontrola správy dane za osobitné užívanie verejného priestranstva na 

Žitnoostrovskom jarmoku 

 

Kontrolované obdobie: rok 2019 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Ustanovenia § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov upravujú daň za užívanie 

verejného priestranstva. Podľa ustanovení § 30 predmetného zákona predmetom dane za užívanie 

verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú 

verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa 

rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného 

zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, 

umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne. 

  

 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dunajská Streda č. 14/2018 zo dňa 11. decembra 2018 

o dani za osobitné užívanie verejného priestranstva na území mesta Dunajská Streda (ďalej len VZN 



č. 14/2018) upravuje podrobnosti k § 30 až § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na 

území mesta Dunajská Streda, najmä miesta, ktoré sú verejnými priestranstvami, osobitné spôsoby ich 

užívania, sadzbu miestnej dane za osobitné užívanie verejného priestranstva podľa určených kritérií, 

náležitosti oznamovacej povinnosti, oslobodenia od dane alebo zníženia dane. 

 

 Ustanovenia § 5 písm. h) VZN č. 14/2018 určujú sadzby dane za užívanie verejného 

priestranstva za každý aj začatý m² osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deňna 

Žitnoostrovskom jarmoku za uloženie zariadenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb a tovaru 

na predaj podľa druhu. 

 

Kontrola vydaných rozhodnutí o výrube dane za užívanie verejného priestranstva počas konania 

XXXIX. Žitnoostrovského jarmoku 

 

Podľa ustanovenia § 34a ods.1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady „Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer 

osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej 

povinnosti“. Ustanovenia § 8 ods. 1 až 3 VZN č. 14/2018 určujú spôsob a náležitosti podania 

oznámenia. Kontrolou bolo zistené, že v niektorých prípadoch daňovníci nepodali oznámenie. 

Kontrolovaný subjekt ako správca daní akceptoval nedodržiavanie ustanovení § 34a ods.1 zákona č. 

582/2004 Z.z. a § 8 ods. 1 VZN č. 14/2018. Podotýkam, že podľa ustanovenia § 11 ods. 2 VZNč. 

14/2018 za nesplnenie oznamovacej povinnosti správca dane môže uložiť daňovníkovi sankcie podľa 

zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

 Kontrolou náležitostí rozhodnutí boli zistené nasledovné nedostatky formálneho charakteru: 

pri dvoch konaniach na rozhodnutí bola nesprávne uvedená sadzba dane za m²/deň, výpočet dane však 

bol správny. 

 Kontrolou výpočtu výšky dane boli zistené nasledovné nedostatky: 

- vo viacerých prípadoch bola daň vypočítaná za umiestnenie motorového vozidla nesprávne,  

- v jednom konaní bol na rozhodnutí nesprávne uvedený údaj o výmere užívania verejného 

priestranstva, nakoľko z uvedeného účelu užívania bolo zrejmé, že daňovník užíval verejného 

priestranstvo vo väčšej výmere ako bolo uvedené v rozhodnutí. 

 

Kontrola úhrady dane za užívanie verejného priestranstva počas konania XXXIX. Žitnoostrovského 

jarmoku 

 

V rozpočte mesta Dunajská Streda na rok 2019 boli plánované príjmy z dane za užívanie 

verejného priestranstva počas konania XXXIX. Žitnoostrovského jarmoku vo výške 80.000,- €. 

Zmenou rozpočtu č. 1 boli plánované príjmy zvýšené na 88.000,- €. Na základe skutočných príjmov 

boli zmenou rozpočtu č. 5 plánované príjmy zvýšené 107.750,- €. 

 

Celkové príjmy vo výške 107.748,- € boli zaplatené nasledovne: 

 

- príjem zaplatený daňovníkmi do pokladne mesta  94.336,- €  

- príjem zaplatený daňovníkmi bankovým prevodom    5.468,- €  

- príjem zaplatený daňovníkmi cez/pomocov POS terminal   7.944,- €  

 

 Na základe žiadosti daňovníka boli v dvoch prípadoch dane vrátené v celkovej sume 432,- €. 

Povinná osoba postupovala v súlade s ustanovením § 9 bod 7 VZN č. 14/2018. 

 

 Kontrolou úhrad dane za užívanie verejného priestranstva počas konania XXXIX. 

Žitnoostrovského jarmoku neboli zistené nedostatky. 

 

 



3.  Správa o výsledku kontroly č. 2019/8 

 

Povinná osoba:   Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Predmet kontroly:   Kontrola správnosti zaradenia dlhodobého hmotného majetku do 

evidencie Mestského úradu Dunajská Streda  

 

Kontrolované obdobie: rok 2018 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Opatrenie MF SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne 

fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov kategorizuje dlhodobý hmotný 

majetok nasledovne: 

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky, predmety z drahých kovov,  

b) samostatné hnuteľné veci s výnimkou hnuteľných vecí uvedených v písmene a) a súbory hnuteľných 

vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden 

rok a v ocenení vyššom ako 1700 eur, 

c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,  

d) základné stádo a ťažné zvieratá, bez ohľadu na ich obstarávaciu cenu,  

e) otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie ak nie 

sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku. 

 

Hmotný majetok, ktorým sú samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú 

samostatné technicko-ekonomické určenie a ocenenie ktorého sa rovná sume 1700 eur, alebo je nižšie, 

možno podľa interného predpisu zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je 

dlhšia ako jeden rok.  

 

 

 Kontrolou bol zistené, že zaradený majetok, ktorý jednotlivo presahuje sumu 1.700 eur 

a náklady spojené s jeho obstaraním, je evidovaný ako dlhodobý hmotný majetok, a to nasledovne: 

 

021 71 – budovy v celkovej sume 854.963,25 € 

 

Majetok Obstarávacia 

cena 

Zaradené do 

majetku MsÚ 

Klub dôchodcov – výmena okien a dverí 23.208,60 23.10.2018 

Dom smútku – rekonštrukcia 483.291,65 28.11.2018 

Prepojovacia chodba ZŠ Z. Kodálya s VJM 

– rekonštrukcia strechy   

18.475,49 26.11.2018 

MŠ Októbrova ul. – rekonštrukcia  329.987,51 12.12.2018 

 

021 72 – stavby v celkovej sume 3.499.166,01 € 

 

Majetok Obstarávacia 

cena 

Zaradené do 

majetku MsÚ 

Rekonštrukcia MK: Októbrova ul., 

Jantárová ul., Čigérska ul.  

543.254,29 27.03.2018 

Výstavba parkovísk: 

Nám.SNP, Boriny, Nám.Priateľstva 

132.369,38 03.05.2018 



Rekonštrukcia parkovísk: 

N.Priateľstva, Kukučínova ul. 

78.601,90 03.05.2018 

Rekonštrukcia chodníkov: 

Ružový háj, Rybný trh, Mlynská ul. 

38.277,97 03.05.2018 

Rekonštrukcia parkovísk: 

Mlynská ul., Radničné n. 

30.809,24 

 

28.05.2018 

Oprava krytu MK - Radničné n. 26.036,99 28.05.2018 

Rekonštrukcia chodníkov: 

Lesná ul., Hlavná ul, Agátová ul. 

137.343,37 28.05.2018 

Výstavba parkovísk:  

Boriny, Nová Ves 

31.366,20 

 

28.05.2018 

Rekonštrukcia MK: 

Lesná ul., Rényska ul. 

178.935,54 

 

30.05.2018 

Rozšírenie VO 31.587,08 27.06.2018 

Optimalizácia systému VO 237.447,89 27.06.2018 

Rekonštrukcia MK: 

Nám.SNP 

140.761,57 09.08.2018 

Rekonštrukcia parkovísk: 

Ružový háj 

46.333,07 09.08.2018 

Výstavba parkovísk: 

Smetanov háj 

6.183,30 09.08.2018 

Výstavba MK, chodníkov a VO, lokalita 

GN-28 

408.043,19 10.08.2018 

Prepojovacia komunikácia – úsek A 322.547,20 16.08.2018 

Rekonštrukcia MK: 

Čigérska ul. 

19.926,35 11.09.2018 

Rekonštrukcia chodníkov: 

Vajanského, Školská ul., Hviezdoslavova ul. 

54.108,78 23.10.2018 

Rekonštrukcia MK: 

Dunajská ul. 

110.828,81 23.10.2018 

Komunitné centrum –  

káblový rozvod 

6.135,72 23.10.2018 

Modernizácia MK: 

Horná ul. 

171.618,- 26.11.2018 

Prepojovacia komunikácia 479.805,74 26.11.2018 

Rekonštrukcia MK: 

Ul.Gy.Szabóa 

178.707,37 26.11.2018 

Pomník hrdinom I. a II. sv.vojny 62.495,03 26.11.2018 

Výstavba parkovísk: 

Ružový háj 

25.642,03 04.12.2018 

 

 

022 – samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v celkovej sume 222.463,16 € 

 

 Kontrolou bolo zistené, že zaradení majetok na účet 022 predstavuje obstaranie kamier,  

klimatizačného zariadenia, kuchynskej linky, voliéru pre psov, závora, betónovo-kovového kryta pre 

1100 l kontajnerov, výsuvného stĺpika, rôznych prvkov (húsenica, hojdačky, kolotoč) detského ihriska. 

 

 Za účelom preverenia správnosti evidovania majetku (účty 021,022) v správnej obstarávacej 

sume a množstve boli skontrolované zmluvy, dodávateľské faktúry, dodacie listy a vystavené 

objednávky. Bolo zistené, že kontrolovaný majetok a náklady spojené s jeho obstaraním boli správne 

evidované ako dlhodobý hmotný majetok. Obstarané druhy majetku boli realizované prostredníctvom 

zmluvného zabezpečenia, prípadne vystavenej objednávky a následnej úhrady dodávateľských faktúr. 



Skutočné zaradenie majetku prebehlo na základe protokolu o zaradení hnuteľného/nehnuteľného 

majetku do užívania.   

 Kontrolou boli preverené realizované výdavky pre účely obstarania majetku z pohľadu 

rozpočtového krytia. K faktúram na úhradu boli vystavené platobné poukazy s vyznačením 

ekonomickej klasifikácie výdavku a bola vykonaná základná finančná kontrola pri odsúhlasení súladu 

s rozpočtom mesta. 

 

028 – drobný dlhodobý hmotný majetok v celkovej sume 30.041,80 €  

 

 Drobný dlhodobý hmotný majetok v jednotkovej cene do 1.700 eur, zaradený do evidencie 

mestského úradu predstavuje obstarania počítačových zostáv, monitorov, tlačiarní, notebookov a 

kamery. Preverené dodávateľské faktúry a dodacie listy preukázali správnosť sumy zaradenia majetku, 

pričom obstaraný majetok bol správne zaradení ako drobný dlhodobý hmotný majetok. Ku každému 

jednotlivému majetku je vyhotovená inventárna karta, ktorá obsahuje najmä číslo zaradeného majetku, 

sumu, spôsob obstarania, miesto a dátum zaradenia. Kontrolná vzorka bola fyzicky preverená za 

účelom zistenia fyzického umiestnenia a označenia majetku, ktorý bol obstaraný a zaradený 

v kontrolovanom období. Kontrolou bolo zistené, že preverený majetok bol fyzicky umiestnený 

v miestnostiach a riadne označený v súlade s inventárnou kartou majetku. 

 

 

 

4.  Správa o výsledku kontroly č. 2019/9 

 

Povinná osoba:   Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Predmet kontroly:   Kontrola príjmov za správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z.z. 

o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov  

 

Kontrolované obdobie: rok 2018 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov upravuje 

správne poplatky, ktoré sa platia za úkony a konania obcí. 

 Podľa ustanovenia § 15a ods.3 zákona o správnych poplatkoch správne orgány, sú povinné 

viesť priebežnú evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, ich počte, o 

príslušných sadzbách poplatkov a sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania. Evidencia 

správnych poplatkov na mestskom úrade je vedená v informačnom systéme samosprávy CoraGeo, v 

module správne poplatky. Niektoré položky sú vedené aj ručne, napr. v osvedčovacej knihe na 

overenie listiny, v osvedčovacej knihe na overenie podpisu, vydané rybárske lístky. 

 

V kontrolovanom období boli vyberané nasledovné správne poplatky podľa Sadzobníka 

správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona o správnych poplatkoch: 

 

I. Všeobecná správa 

 

Položka 2  

 

b) Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo 

osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy 

úmrtí .... 

 



V roku 2018 bolo vyhotovených celkom 1403 spoplatnených výpisov, správny poplatok bol v celkovej 

výške 7015,-€. 

 

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej 

informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov 

v úradnej úschove 

 

V roku 2018 mestský úrad vybavilo 354 klientov, ktorí platili správny poplatok. Celkový príjem bol 

5.941,- €. 

 

Položka 3 – Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise a odtlačku úradnej pečiatky 

a úradného podpisu 

 

V roku 2018 mestský úrad vybavilo 4593 klientov, ktorí platili správny poplatok. Celkový príjem zo 

správneho poplatku bol 28.990,- €.  

 

Položka 8 – Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie 

písomnéhooznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte 

 

V roku 2018 bolo vydaných celkom 448 potvrdení. Celkové príjmy zo správneho poplatku boli 2.240,- 

€.  

 

II. Vnútorná správa 

 

Položka 18 

a) a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi 

Slovenskej republiky 

b) b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi 

Slovenskej republiky 

c) c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 

d) d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 

e) e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym 

občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami 

f) f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 

g)  

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi 

Slovenskej republiky bolo vydané 7-im žiadateľom. Za uzavretie manželstva pred iným než 

príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky platilo poplatok 11 

žiadateľov. Matričný úrad vydal 4 povolení uzavrieť manželstvo mimo určenej doby, 12 povolení 

uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti a 1 povolenie uzavrieť manželstvo pred iným 

než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo 

medzi cudzincami. V roku 2018 bolo 9 uzavretých manželstiev medzi štátnym občanom Slovenskej 

republiky a cudzincom. Celkové príjmy zo správnych poplatkov predstavovali 1.843,- €. 

 

III. Pôdohospodárstvo 

 

Položka 38 – Vydanie týždenného, mesačného, ročného a trojročného rybárskeho lístka 

 

V kontrolovanom období bolo vydaných celkovo 370  rybárskych lístkov, z toho 307 spoplatnených 

rybárskych lístkov. 63 rybárskych lístkov bolo vydaných bez poplatku, z toho 58 pre osoby do 15 

rokov a 5 pre osobám ustanoveným ako rybárska stráž. Celkový príjem zo správnych poplatkov bol 

3.209,50 €.  

 

 



V. Stavebná správa 

 

Položka 59 – Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia 

alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia 

 

V roku 2018 na mestský úrad celkovo 40 subjektov podalo návrh na vydanie rozhodnutia, z toho 14 

bolo fyzických osôb a 26 právnických osôb. Príjmy zo správnych poplatkov boli 11.260,-€.  

 

Položka 60 – Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb  a na zmeny stavieb 

pred dokončením  

 

V roku 2018 bolo podaných celkom 206 žiadostí, príjmy zo správnych poplatkov boli 38.895,-€. 

 

Položka 60a – Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia, o zmenu doby trvania reklamnej 

stavby, o predĺženie termínu dokončenia stavby 

Ohlásenie jednoduchej stavby, reklamnej stavby, drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích 

prác a stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia 

telekomunikačného zariadenia 

 

V roku 2018 bolo podaných celkom 59 žiadostí a 108 ohlásení, príjmy zo správnych poplatkov boli 

10.970,-€. 

 

Položka 61 – Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez 

stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby 

 

V roku 2018 boli podané 2 žiadosti, príjmy zo správnych poplatkov boli 360,- €. 

 

Položka 62 – Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby, na odstránenie stavby a terénnych úprav 

 

V roku 2018 bolo podaných 43 žiadostí, príjmy zo správnych poplatkov boli 1.730,- €. 

 

Položka 62a – Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 

 

V roku 2018 bolo podaných 169 návrhov, príjmy zo správnych poplatkov boli 18.885,- €. 

 

VI. Doprava 

 

Položka 82 - Povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií (podľa § 8 ods. 1 zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov). 

 

V roku 2018 bolo vydaných celkom 45 povolení, celkové príjmy boli 3.600,- €. 

 

VIII. Finančná správa a obchodná činnosť 

 

Položka 140 - Vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných 

pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie.  

 

V roku 2018 bolo vydané 1 vyjadrenie, správny poplatok vo výške 100,- € bol uhradený. 

 

Položka 142 - Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie.  

 

V roku 2018 bolo vydané 1 osvedčenie, správny poplatok vo výške 6,50 € bol uhradený. 

 

 

 



Položka 143 

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o 

predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o 

povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení 

úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti 

daňového subjektu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

V roku 2018 bolo vydaných 13 rozhodnutí, celkové príjmy boli 123,50 €. 

 

b) Vydanie potvrdenia obcou podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní. 

 

V roku 2018 bolo vydaných 64 potvrdení, celkové príjmy boli 57,- €. 

 

Položka 144 - Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra.  

 

V roku 2018 bolo podaných 64 žiadostí, celkové príjmy boli 192,- €. 

 

X. Životné prostredie 

 

Položka 160 - Podanie žiadosti  o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu  podľa zákona č. 543/2002 

Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (na výrub drevín, na umiestnenie 

výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia mesta mimo ovocného sadu, 

vinice, chmeľnice, a záhrady a energetických porastov na poľnohospodárskej pôde). 

 

V roku 2018 bolo podaných 23 spoplatnených podaní, z toho podalo 7 fyzických osôb (10,- €) a 16 

právnických osôb alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie (100,- €). Celkové príjmy boli 

1.670,- €. 

 

Položka 162 - Vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých 

zdrojov, stredných zdrojov alebo malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie 

nepodlieha stavebnému konaniu (podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení 

neskorších predpisov) 

 

V roku bolo vydané 1 rozhodnutie, správny poplatok vo výške 10,- € bol uhradený. 

 

 

5.  Správa o výsledku kontroly č. 2019/10 

 

Povinná osoba:   Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Predmet kontroly:   Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva   

 

Kontrolované obdobie: I.polrok 2019 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

 

V I.polroku 2019 sa konali zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nasledovne: 
 

- 3. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 19. februára 2019, 



- 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konané dňa 19. 

marca 2019, 

- 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 16. apríla 2019 a 

- 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 25. júna 2019. 

 

Prehľad uznesení, ktorých splnenie bolo v čase ukončenia kontroly v štádiu realizácie: 

 

Uznesením č. 56/2019/3 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo doplnenie Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 247/2016/11 zo dňa 19.04.2016, takto: 

1. Bod B/ sa zmení na bod C/, a jeho pôvodné znenie ostáva nezmenené. 

2. Znenie nového bodu B/: Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schvaľuje odkúpenie pozemku 

nachádzajúceho sa v k. ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, parcely 

registra „E“, par. č. 371/1, druh pozemku orná pôda o výmere 950 m2, vedenej na LV č. 5535 

Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor v správe Slovenského pozemkového fondu 

(nezistený vlastník Lelkes Zoltán, SR – SPF) o podiele 1/10-ine k celku, t.j. 95 m2; za celkovú kúpnu 

cenu vo výške 3 941,55 €, t.j. 41,49 €/m2, v záujme vysporiadania majetkovo – právneho stavu 

pozemkov z časti zastavaných budovou Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským na 

Októbrovej ulici a z časti tvoriacich priľahlý pozemok k stavbe materskej školy. 

B/ splnomocnilo primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh 

vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

 

Plnenie: Kúpna zmluva bola podpísaná primátorom mesta a odoslaná na podpis Slovenského 

pozemkového fondu dňa 30.09.2019. Ku dňu vykonania kontroly zmluva nebola zo strany Slovenského 

pozemkového fondu podpísaná. 

 

Uznesením č. 61/2019/3Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ schválilo 

1. uzavretie zmluvy o zriadení vecných bremienna nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k. ú. Dunajská 

Streda, par. č. 3464/539, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 

493 m2, par. č. 3464/541, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 150 

m2, par. č. 3464/544, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 428 

m2, par. č. 3464/549, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 349 m2, 

par. č. 3464/551, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 3 666 m2, 

par. č. 3464/566, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 254 m2, 

par. č. 3464/567, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 390 m2, 

par. č. 3464/568, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 84 m2, par. 

č. 3464/572, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 349 m2, par. 

č. 3464/576, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere  649 m2, par. č. 

3464/578, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 143 m2, par. č. 

3464/580, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 322 m2, par. č. 

3464/583, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 449 m2, par. č. 

3464/586, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 282 m2, par. č. 

3464/592, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 792 m2, par. č. 

3464/599, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 622 m2, par. č. 

3464/606, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1 781 m2, par. č. 

3464/614, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 204 m2, par. č. 

3464/630, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere  6 960 m2, par. č. 3464/634, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere  1 543 m2, par. č. 3464/638, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 398 m2, par. č. 3464/810, 

parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 495 m2, par. č. 3464/940, 

parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 140 m2 a par. č. 3495, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 10 191 m2, vedených na LV č. 3251 Okresným 

úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor; v prospech spoločnosti SOUTHERM, s.r.o., Športová 

4021/13 A, Dunajská Streda, IČO: 34 152 644; v rozsahu uvedeného v geometrickom pláne číslo 

35021934-177/2015, vyhotoveného dňa 18.08.2015 vyhotoviteľom LULO - Ing. Rácz Ľubomír, 



SándoraPetőfiho 4630/29, Dunajská Streda, IČO: 35 021 934, overeného Katastrálnym odborom 

Okresného úradu Dunajská Streda dňa 26.08.2015 pod číslom 1614/15.  

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu vo výške 44.452,50 €, t.j. 15 

eur/m2  zaťaženej plochy. 

B/ splnomocnilo primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh 

vyplývajúcich z tohto uznesenia. 

 

Plnenie: Oznámenie o uznesení (č. 4596/31/2019/DS/023-SG) bolo odoslané dňa 07.03.2019, 

spoločnosť SOUTHERM, s.r.o. ku dňu kontroly neprejavila záujem o zriadenie vecného bremena. 

 

Uznesením č. 82/2019/4 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda  

A/ schválilo 

1. Predloženie Žiadosti o NFP na SO za účelom realizácieprojektu s názvom „Rekonštrukcia 

sociálnych bytov pre potreby projektu prestupného bývania v meste Dunajská Streda“, realizovaného 

v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2018-2, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja 

mesta a platným územným plánom mesta. 

2. Zabezpečenie finančných prostriedkov na povinné spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt. 

3. Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu, predstavujúcich rozdiel medzi 

celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu  z rozpočtu mesta, 

ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa. 

B/ žiadalo primátora mesta vykonať potrebné úkony na zabezpečenie realizácie úloh vyplývajúcich z 

tohto uznesenia. 

 

Plnenie: Žiadosť o NFP za účelom realizácie projektu s názvom „Rekonštrukcia sociálnych bytov pre 

potreby projektu prestupného bývania v meste Dunajská Streda“ bola podaná dňa 20.03.2019. Mesto 

dostalo výzvu na doplnenie žiadosti dňa 12.06.2019. Žiadosť bola listom (č.38953/9242/2019/DS/040-

MT) späťvzatá dňa 10.07.2019. Dôvodom je skutočnosť, že na bytový dom súp.č. 5851 je zapísané 

záložné právo v prospech Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

 

 

6.  Správa o výsledku kontroly č. 2019/11 

 

Povinná osoba:   Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda  

 

Predmet kontroly:   Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia Mesta 

Dunajská Streda č.5/2017 zo dňa 16. mája 2017 o rozsahu a bližších 

podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za 

poskytované sociálne služby 

 

Kontrolované obdobie: I.polrok 2019 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Dunajská 

Streda č. 5/2017 zo dňa 16. mája 2017 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych 

služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby (ďalej len VZN č. 5/2017).  

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

VZN č. 5/2017 upravuje podrobnosti o poskytovaní a zabezpečovaní sociálnych služieb, o 

výške a spôsobe úhrady za poskytované sociálne služby v Centre sociálnej starostlivosti Dunajská 

Streda. 

 Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda so sídlom Komenského ulica 359/33, 929 01 

Dunajská Streda (ďalej len „CSS“) je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Dunajská Streda.  

  



 V CSS sa poskytujú: 

a) podporné sociálne služby: poskytovanie sociálnych služieb v jedálni a poskytovanie sociálnych 

služieb v dennom centre  

b) sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného 

postihnutia: poskytovanie sociálnych služieb v dennom stacionári  

c) sociálne služby na podporu rodiny s deťmi poskytovanie sociálnych služieb na podporu 

zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov 

veku dieťaťa (ďalej len “detské jasle“)  

 

Poskytovanie služieb v dennom centre 

 

 V dennom centre sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe s trvalým pobytom v meste 

Dunajská Streda, ktorá dovŕšila dôchodkový vek. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo 

a zabezpečuje záujmová činnosť. Za sociálne služby v dennom centre je fyzická osoba povinná platiť 

čiastočnú úhradu nákladov na činnosť denného centra vo výške 4,- € ročne na osobu. Úhrada sa použije 

na záujmovú činnosť denného centra.  

Sociálne služby v dennom centre využívalo a platilo čiastočnú úhradu nákladov na jeho 

činnosť 184 osôb. Úhrady boli platené v hotovosti do pokladne CSS v mesiaci marec. Kontrolou 

platieb neboli zistené nedostatky. 

 

Poskytovanie služieb v dennom stacionári 

 

 V dennom stacionári sa poskytuje za úhradu sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná 

na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 

448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom 

podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) a je odkázaná na 

sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu 

v dennom stacionári vydáva obec, podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu 

službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu. Sociálnu službu v dennom stacionári nemožno 

poskytovať fyzickej osobe, ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú zdravotnú starostlivosť v 

zdravotníckom zariadení ani fyzickej osobe, ktorej súd uložil ochranné liečenie v zariadení ústavnej 

zdravotnej starostlivosti, ochrannú výchovu alebo jej nariadil umiestnenie v detenčnom ústave podľa 

osobitného predpisu a to do skončenia vykonávania týchto ochranných opatrení. 

  

 V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, 

sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia a stravovanie. Denný stacionár zabezpečuje rozvoj 

pracovných zručností a záujmovú činnosť. 

 V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba v pracovných dňoch. Prijímateľ sociálnej 

služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase svojej 

neprítomnosti v dennom stacionári. 

 Sociálna služba v dennom stacionári sa poskytuje na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej 

služby uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. 

 Výška úhrady za sociálne služby v dennom stacionári (okrem sociálneho poradenstva, 

sociálnej rehabilitácie a rozvoja pracovných zručností ktoré sa poskytujú bezplatne) na 1 osobu 

mesačne je 15 € a pre držiteľov Vernostnej karty je 7,50 €; táto suma neobsahuje úhradu za poskytnuté 

stravovanie. 

 

 Sociálna služba v dennom stacionári bola poskytnutá v mesiacoch január až marec 11-im 

osobám, v mesiacoch apríl až jún 12-im osobám. 5 osôb ako držitelia vernostnej karty uplatnilo zľavu. 

Úhrady za sociálne služby v dennom stacionári boli platené v hotovosti do pokladne CSS. Kontrolou 

výpočtu úhrad a ich platieb neboli zistené nedostatky. 

 

 

 

 



Poskytovanie služieb v detských jasliach 

 

 V detských jasliach sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a 

pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 

tri roky veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na 

základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, 

pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce 

alebo vykonáva zárobkovú činnosť. V detských jasliach sa poskytujú bežné úkony starostlivosti o 

dieťa, stravovanie v rozsahu desiata, obed a olovrant a výchova. 

 

 O prijatí dieťaťa do detských jaslí rozhoduje riaditeľ CSS. Do detských jaslí možno prijať 

dieťa s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda vo veku od 1 roku mesiacov do 3 rokov veku 

dieťaťa. Vo výnimočných prípadoch, ak je voľná kapacita v detských jasliach, možno prijať aj dieťa s 

trvalým pobytom mimo mesta Dunajská Streda. Pri rozhodovaní o prijatí dieťaťa do detských jaslí má 

prednosť rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe 

rozhodnutia súdu, ktorá vykonáva zárobkovú činnosť alebo ktorému vznikol nárok na príspevok na 

starostlivosť o dieťa. 

 

 Starostlivosť o dieťa v detských jasliach sa zabezpečuje za úhradu. Rodič alebo fyzická osoba, 

ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu je povinný prispievať 

okrem stravy, aj úhradu za starostlivosť o dieťa v detských jasliach mesačne za jedno dieťa 250,- €. 

Úhrada za pobyt dieťaťa v detských jasliach sa neplatí počas dní, v ktorých dieťa nenavštevovalo 

detské jasle z dôvodu prerušenia prevádzky detských jaslí alebo choroby potvrdenej detským lekárom, 

trvajúcej dlhšie ako 10 po sebe nasledujúcich pracovných dní. 

 

 Detské jasle v mesiacoch január, marec a apríl navštevovalo 21 detí, v mesiacoch február a 

máj bolo 20 detí a v mesiaci jún bolo 19 detí. Rodičia platili úhradu za starostlivosť bezhotovostným 

spôsobom na príjmový účet CSS. Kontrolou výpočtu úhrad a ich platieb neboli zistené nedostatky. 

 

Poskytovanie stravovania v jedálni 

 

CSS poskytuje stravovanie pre :  

 

a) deti v detských jasliach v rozsahu desiata, obed a olovrant - Výška čiastočnej úhrady nákladov na 

stravovanie sa určuje pre deti v detských jasliach v sume 1,50 € denne na jedno dieťa, z toho výška 

stravnej jednotky činí l € a časť ostatných nákladov spojených s vyhotovením jedál činí 0,50 €. Zvyšok 

nákladov hradí mesto zo svojho rozpočtu. Zo stravnej jednotky sa počíta pri racionálnej strave na 

desiatu 0,23 €, na obed 0,57 € a na olovrant 0,20 €. Stravnou jednotkou sa rozumie finančná norma 

priemerných nákladov na potraviny pripadajúca na l deň v rozsahu desiata, obed a olovrant.  

b) fyzické osoby v dennom stacionári v rozsahu desiata a obed - Výška čiastočnej úhrady nákladov na 

stravovanie sa určuje pre fyzické osoby v dennom stacionári: stravníci od 15 do 18 rokov 1,13 €/deň 

v tom desiata 0,23 €, obed 0,90 € stravníci nad 18 rokov 1,19 €/deň v tom desiata 0,23 €, obed 0,96 €. 

Ostatné náklady spojené s vyhotovením jedál mimo výšky stravnej jednotky činia 0,50 €. Zvyšok 

nákladov hradí mesto zo svojho rozpočtu.  

c) dôchodcov s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda v rozsahu obed  

d) fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné 

podmienky na uspokojovanie základných životných podmienok v rozsahu obed  

e) fyzickú osobu s trvalým pobytom v meste Dunajská Streda, ktorá má ťažké zdravotné postihnutie 

alebo nepriaznivý zdravotný stav v rozsahu obed  

f) zamestnanci CSS v rozsahu obed 

 

 Výška čiastočnej úhrady nákladov na stravovanie sa určuje pre ostatných dospelých 

stravníkov: 

a) ktorých výška príjmov a výška príjmov osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú neprevyšuje 

1,3 násobok ustanoveného životného minima 1,00 €  



b) pre dôchodcov nad 80 rokov 1,00 €  

c) v ostatných prípadoch okrem písm.a) a b) 1,30 €. 

 

V kontrolovanom období bol počet vydaných jedál nasledovný: 

 január február marec apríl máj jún 

Dôchodcovia (1,- €) 756 844 879 802 844 803 

Dôchodcovia (1,30 €) 1201 1246 1321 1279 1340 1286 

Deti v jasliach (1,50 €) 278 268 344 301 335 340 

Zamestnanci (0,50 €) 221 232 242 226 271 236 

Klienti v stacionári (1,69 €) 150 125 144 154 166 156 

 

 Stravné pre deti v jasliach boli platené spolu s úhradou za starostlivosť bezhotovostným 

spôsobom na príjmový účet CSS. V ostatných prípadoch bolo stravné platené v hotovosti do pokladne 

CSS. 

 

Príjmy CSS v kontrolovanom období sú nasledovné: 

- Príjem z úhrady za stravu a za pobyt dieťaťa v detských jasliach    31.502,- € 

- Príjem z úhrady za stravu a za sociálne služby v dennom stacionári     2.312,41 € 

- Príjem z úhrady za stravu pre dôchodcova za sociálne služby v dennom centre 14.961,90 € 

- Príjem z úhrady za stravu pre zamestnancov           763,30 € 

- Príjem spolu          49.539,61 € 

 

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby 

 

 Sociálnu službu v dennom stacionári a v detských jasliach možno poskytnúť len na základe 

písomnej zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom a prijímateľom sociálnej služby. 

 

 V kontrolovanom období bolo uzatvorených 15 zmlúv o poskytovaní sociálnej služby 

v Centre sociálnej starostlivosti v Dunajskej Strede – v zariadení pre deti do troch rokov veku dieťaťa. 

Kontrolou zmlúv bolo zistené, že zmluvy obsahujú všetky náležitosti podľa ustanovení čl.VII bod 3 

VZN č. 5/2017. Zmluvy v čl. VIII taxatívne vymedzujú dôvody jednostranného vypovedania zmluvy 

poskytovateľom sociálnej služby. Kontrolou bolo zistené, že zmluvy o poskytovaní sociálnej služby 

neobsahujú dôvod jednostranného vypovedania zmluvy poskytovateľom sociálnej služby uvedený 

v ustanovení § 74 ods.14 bod e) zákona o sociálnych službách, v zmysle ktorého „Poskytovateľ 

sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby ak prijímateľ 

sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť po sebe 

nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom zariadení.“ 

 Kontrolou bolo ďalej zistené, že prijímatelia sociálnej služby predložili požadované údaje, 

potvrdenia a doklady pre účely uzavretia zmluvy. 

 V kontrolovanom období boli zo strany prijímatelov sociálnej služby v 2-och prípadoch 

podané žiadosti o ukončenie poskytovania sociálnej služby. 

 Zo strany povinnej osoby ako poskytovateľa sociálnej služby nebola jednostranne 

nevypovedaná zmluva  o poskytovaní sociálnej služby. 

 

 V kontrolovanom období bola uzatvorená 1 zmluva o poskytovaní sociálnej služby v dennom 

stacionári. Prijímatel sociálnej služby predložil požadované údaje, potvrdenia a doklady pre účely 

uzavretia zmluvy. Kontrolou náležitostí zmluvy bolo zistené, že zmluva neobsahuje nasledovné 

dôvody jednostranného vypovedania zmluvy poskytovateľom sociálnej služby uvedené v ustanovení 

§ 74 ods.14 bod e) zákona o sociálnych službách: 

Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby 

ak: 

- prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby 

tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby 

znamenalo zrejmú nevýhodu, 



- obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu 

a 

- prijímateľ sociálnej služby bez vážneho dôvodu nevyužíva sociálnu službu po dobu dlhšiu ako šesť 

po sebe nasledujúcich mesiacov; za vážny dôvod sa považuje najmä pobyt v zdravotníckom 

zariadení.“ 

 

Ďalšie zistena sú nasledovné: 

- V čl.VI. bod 2) zmluvy je uvedené, že prijímateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať 

zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná 

lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní. Podľa ustanovenia čl.VII bod 4) VZN č. 5/2017 „Prijímateľ 

sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek 

aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota je 15 dní.“ 

- V čl.IX. bod 2) zmluvy je uvedené, že právne vzťahy výslovne neupravené zmluvou sa riadia 

Všeobecne záväzným nariadením Mesta Dunajská Streda č. 5/2014 o poskytovaní sociálnych 

služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v Dennom stacionári v znení neskorších predpisov. 

V čase uzavretia zmluvy bol platný VZN č. 5/2017, ktorým bol zrušený VZN č. 5/2014. 

 

Poznamenávam, že podľa ustanovenia § 43 Občianskeho zákonníka účastníci sú povinní dbať, 

aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. 

 

 

7.  Správa o výsledku kontroly č. 2019/12 

 

Povinná osoba:   Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Predmet kontroly:   Kontrola účtovných dokladov  

 

Kontrolované obdobie: september 2019 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov súvisiacich s predmetom kontroly. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o účtovníctve) upravuje rozsah, spôsob a preukázateľnosť vedenia účtovníctva a účtovnej závierky 

a register účtovných závierok. 

 

Interná smernica č. 01/2016 - Obeh účtovných dokladov a vykonávanie finančnej kontroly v 

podmienkach mesta Dunajská Streda (ďalej len Interná smernica č. 01/2016) upravuje komplexný 

systém finančného riadenia v podmienkach mesta Dunajská Streda, pričom účelom smernice je 

zabezpečiť plynulosť práce pri spracovávaní a účtovaní všetkých účtovných prípadov a záznamov tak, 

aby bola zabezpečená úplnosť, správnosť, včasnosť a preukázateľnosť prijatia a použitia finančných 

prostriedkov mesta Dunajská Streda.  

 

Kontrola bola zameraná na preverenie prvotných účtovných dokladov - dodávateľských 

faktúr, ich formálnej správnosti a overenie zodpovednými pracovníkmi. Všetky dodávateľské faktúry 

sú označené prezentačnou pečiatkou a dátumom prijatia a sú evidované v knihe došlých faktúr vedenej 

v informačnom systéme samosprávy v časovom poradí s uvedením ich splatnosti.   

 

Na kontrolnej vzorke náhodne vybratých došlých faktúr v počte 100 bola preverená správnosť, 

úplnosť a preukázateľnosť vedenia účtovníctva.  

 

Podľa ustanovenia § 10 zákona o účtovníctve účtovný doklad je preukázateľný účtovný 

záznam, ktorý musí obsahovať slovné a číselné označenie účtovného dokladu, obsah účtovného 



prípadu a označenie jeho účastníkov, peňažnú sumu alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie 

množstva, dátum vyhotovenia účtovného dokladu, dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je 

zhodný s dátumom vyhotovenia, podpisový záznam osoby zodpovednej za účtovný prípad v účtovnej 

jednotke a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a označenie účtov, na ktorých 

sa účtovný prípad zaúčtuje v účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, ak 

to nevyplýva z programového vybavenia. Kontrolu bolo zistené, že kontrolované účtovné doklady 

obsahovali zákonom predpísané náležitosti.  

 

Všetky kontrolované účtovné prípady boli podložené hodnovernými dokladmi, ktoré 

preukazovali skutočnosti o ktorých sa účtovalo. Súčasťou boli priložené kópie objednávky, na základe 

ktorých boli vykonané práce/služby a dodaný tovar. Na faktúrach bolo vyznačené prevzatie plnenia, 

resp. boli pripojené doklady preukazujúce dodanie majetku, materiálu, tovaru, práce, služby. 

Kontrolované účtovné doklady spĺňali podmienku preukázateľnosti, čím bolo splnené ustanovenie § 8 

ods. 4 zákona o účtovníctve. 

 

 Oprava niektorých kontrolovaných účtovných dokladov (sumy, označenie účtov na ktorý sa 

prípad zaúčtoval) bola vykonaná v súlade s ustanovením § 34 ods. 2 zákona o účtovníctve. 

  

K faktúram sú priložené platobné poukazy podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 Internej 

smernice č. 01/2016. Na platobných poukazoch je vyznačená funkčná a ekonomická rozpočtová 

klasifikácia s uvedením programu, podprogramu a prvku programového rozpočtu mesta (podľa platnej 

rozpočtovej klasifikácie a platného programového rozpočtu mesta), na ktorú sa má finančná operácia 

zaúčtovať. Základná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona 

357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a Internej smernice č. 01/2016.  

 

Kontrolované účtované doklady – prijaté faktúry boli správne účtované podľa obdobia, v 

ktorom časovo a vecne súviseli.  

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 14.02.2020      Ing.Zoltán Fekete 

      hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dôvodová správa 

 

 

V zmysle ustanovenia § 18f ods.1 písm.d) zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór 

predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom 

zasadnutí. 

 

 Predkladanú správu Mestská rada Dunajská Streda prerokovala na svojom zasadnutí dňa 

13.02.2020 a odporúča ju vziať na vedomie. 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór 

 


