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Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch  

december 2016, január 2017 a február 2017 

 

 
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 výsledku vykonaných kontrol. V mesiacoch december 

2016, január 2017 a február 2017 ukončené nasledovné kontroly:  

 

1.  Správa o výsledku kontroly č. 2016/7 

 

Predmet kontroly:  Kontrola vyúčtovania dotácií v oblasti telesnej kultúry a športu poskytnutých 

z rozpočtu mesta v zmysle uznesenia č. 82/2015/5 zo dňa 28.04.2015 

 

Kontrolované obdobie: rok 2015 

 

Cieľom kontroly je preveriť dodržiavanie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia č. 

1/2015 zo dňa 10.02.2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta právnickým osobám 

a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta Dunajská Streda (ďalej len VZN č. 

1/2015). 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

VZN č. 1/2015 upravuje podmienky pre poskytovanie dotácií z rozpočtu mesta Dunajská 

Streda právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na 

území mesta Dunajská Streda alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo 

poskytujú služby obyvateľom mesta. V zmysle čl. 3 ods. 2 VZN č. 1/2015 objem finančných 

prostriedkov určených na dotácie určuje Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda a v rozpočte Mesta 

na príslušný rozpočtový rok sa rozpočtujú na konkrétnu akciu, úlohu alebo účel použitia prostriedkov. 

Uznesením č. 82/2015/5 zo dňa 28.04.2015 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo 

výšku poskytnutej dotácie nad 1.000,- Eur z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám - 

podnikateľom a bralo na vedomie výšku poskytnutej dotácie do 1.000,- Eur z rozpočtu mesta 

právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a výšku poskytnutej dotácie bez zverejnenia 

výzvy z rozpočtu mesta právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v zmysle VZN č. 

1/2015. 

 

Poskytnuté dotácie v oblasti telesnej kultúry a športu v zmysle uznesenia č. 82/2015/5: 

 

Csallóközi Marathon Club ŽO - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2/2015/Dot/Šport bola uzatvorená 

dňa 05.06.2015 a zverejnená na webovej stránke mesta dňa 08.06.2015 pod evid.č. 4209/2015. 

Centrum voľného času Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 3/2015/Dot/Šport bola 

uzatvorená dňa 21.05.2015 a zverejnená na webovej stránke mesta dňa 21.05.2015 pod evid.č. 

4139/2015. 

Seishin Karate Klub Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 13/2015/Dot/Šport bola 

uzatvorená dňa 28.05.2015 a zverejnená na webovej stránke mesta dňa 28.05.2015 pod evid.č. 

4189/2015. 

SPORTFANATIC - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/2015/Dot/Šport bola uzatvorená dňa 

27.05.2015 a zverejnená na webovej stránke mesta dňa 28.05.2015 pod evid.č. 4191/2015. 



Súkromné centrum voľného času Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 

17/2015/Dot/Šport bola uzatvorená dňa 02.06.2015 a zverejnená na webovej stránke mesta dňa 

08.06.2015 pod evid.č. 4216/2015. 

Športový klub DAC Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 20/2015/Dot/Šport bola 

uzatvorená dňa 19.06.2015 a zverejnená na webovej stránke mesta dňa 19.06.2015 pod evid.č. 

4228/2015. 

ŠK Strongman Club Dunajská Streda  OZ - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 21/2015/Dot/Šport bola 

uzatvorená dňa 08.06.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 08.06.2015 pod evid.č. 

4212/2015. 

BARA pohostinstvo - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2015/Dot/Šport bola uzatvorená dňa 

10.06.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 10.06.2015 pod evid.č. 4223/2015. 

Florbalový klub Rumba Dunajská Streda  - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2015/Dot/Šport bola 

uzatvorená dňa 27.05.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 28.05.2015 pod evid.č. 

4175/2015. 

Ján Sandal - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 5/2015/Dot/Šport bola uzatvorená dňa 01.06.2015 a  

zverejnená na webovej stránke mesta dňa 02.06.2015 pod evid.č. 4201/2015. 

Karate klub IPPON Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/2015/Dot/Šport bola 

uzatvorená dňa 01.06.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 08.06.2015 pod evid.č. 

4217/2015. 

Klub rekreačnej telesnej výchovy a športu Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 

7/2015/Dot/Šport bola uzatvorená dňa 25.05.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 

26.05.2015. 

Klub turistov RODINA Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 8/2015/Dot/Šport bola 

uzatvorená dňa 26.05.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 28.05.2015 pod evid.č. 

4177/2015. 

Letecko-modelársky klub Dunajská Streda, n.o.  - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 9/2015/Dot/Šport 

bola uzatvorená dňa 28.05.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 28.05.2015 pod evid.č. 

4188/2015. 

Maloblahovský tenisový klub Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2015/Dot/Šport 

bola uzatvorená dňa 17.07.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 17.07.2015 pod evid.č. 

4401/2015. 

Olympijský klub Žitného ostrova - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2015/Dot/Šport bola uzatvorená 

dňa 28.05.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 28.05.2015 pod evid.č. 4190/2015. 

Rodičia škole a deťom OZ - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 12/2015/Dot/Šport bola uzatvorená dňa 

01.06.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 02.06.2015 pod evid.č. 4200/2015. 

Stredisko stolného tenisu Euromilk Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 

15/2015/Dot/Šport bola uzatvorená dňa 26.05.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 

26.05.2015 pod evid.č. 4160/2015. 

Stolnotenisový klub PP Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/2015/Dot/Šport bola 

uzatvorená dňa 02.06.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 08.06.2015 pod evid.č. 

4211/2015. 

Šachový klub Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18/2015/Dot/Šport bola uzatvorená 

dňa 26.05.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 26.05.2015 pod evid.č. 4158/2015. 

Listom doručeným mestskému úradu dňa 21.12.2015, evidovaným pod podacím číslom 26998/2015 

prijímateľ dotácie oznámil vrátenie nevyčerpanej dotácie vo výške 600,- € z dôvodu nezúčastnenia sa 

turnaja Európsky pohár klubov družstiev v šachu. 

ŠG DAC Dunajská Streda OZ - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 19/2015/Dot/Šport bola uzatvorená 

dňa 27.05.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 28.05.2015 pod evid.č. 4192/2015. 



Telovýchovná jednota SLÁVIA Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 22/2015/Dot/Šport 

bola uzatvorená dňa 07.07.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 07.07.2015 pod evid.č. 

4347/2015. 

Základná škola Zoltána Kodálya s VJM Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 

23/2015/Dot/Šport bola uzatvorená dňa 25.06.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 

25.06.2015 pod evid.č. 4244/2015. 

Stredisko stolného tenisu Euromilk Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 

9/2015/Dot/Bez výzvy bola uzatvorená dňa 26.05.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 

26.05.2015 pod evid.č. 4159/2015. 

Šachový klub Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 10/2015/Dot/Bez výzvy bola 

uzatvorená dňa 25.05.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 26.05.2015 pod evid.č. 

4156/2015. 

Športový klub Talent  - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 11/2015/Dot/Bez výzvy bola uzatvorená dňa 

10.06.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 10.06.2015 pod evid.č. 4222/2015. 

Zápasnícky klub Dunajská Streda - Zmluva o poskytnutí dotácie č. 16/2015/Dot/Bez výzvy bola 

uzatvorená dňa 19.05.2015 a  zverejnená na webovej stránke mesta dňa 21.05.2015 pod evid.č. 

4140/2015. 

 

Kontrolou zistené nedostatky: 

 

1. Neoprávnene použitá dotácia 

- Vyúčtované výdavky ako predplatné odborného časopisu (vo výške 16,20 €) a poplatok za účasť 

v registri prijímateľov 2 % z daní (vo výške 55,80 €) nesúvisia s projektom „Behaj s nami - 

Silvestrovský beh“, čím bolo porušené ustanovenie čl.II bod 1 Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 

2/2015/Dot/Šport zo dňa 05.06.2015. 

- Vyúčtované výdavky na bankové služby a úroky (vo výške 53,09 €) nesúvisia s projektom 

„Športové aktivity pre deti predškolského veku a základných škôl v Dunajskej Strede“, čím bolo 

porušené ustanovenie čl.II bod 1 Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 7/2015/Dot/Šport zo dňa 

25.05.2015. 

- Časť dotácie poskytnutá na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 7/2015/Dot/Šport vo výške 

16,16 € bola použitá na úhradu výdavkov z roku 2014, čím došlo k porušeniu ustanovenia čl. 11 

bod 9 VZN, podľa ktorého „Prijímateľ dotácie je povinný použiť poskytnutú dotáciu iba v rámci 

rozpočtového obdobia, najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka.“ 

- Vyúčtované výdavky na účastnícky poplatok detí na medzinárodný hádzanársky turnaj (vo výške 

1.642,23 €) a vstupné na prednášku (vo výške 126,- €) nesúvisia s projektom „Gyere velünk, 

csináld velünk, csináld jobban!“, čím bolo porušené ustanovenie čl.II bod 1 Zmluvy o poskytnutí 

dotácie č. 11/2015/Dot/Šport zo dňa 28.05.2015. 

 

Tým, že Mesto akceptovalo uvedené výdavky a písomne nevyzvalo prijímateľov dotácie vrátiť 

neoprávnene použitú časť dotácie, došlo k porušeniu:  

- ustanovenia čl.11 bod 5 VZN, podľa ktorého „V prípade, ak prijímateľ dotácie poruší povinnosť 

použiť dotáciu na dohodnutý účel, je povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mesta 

vrátiť poskytnutú dotáciu Mestu v plnej výške.“ a 

- ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorých orgány obce sú povinné majetok 

zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, sú povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, 

zničením, stratou a zneužitím a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku. 

 

 



2. Nevyúčtovanie poskytnutej, resp. časti poskytnutej dotácie 

 

- Ku dňu kontroly nebolo mestskému úradu predložené vyúčtovanie dotácie vo výške 500,- € na 

projekt „Basketbalom pre Dunajskú Stredu“, ktorá bola poskytnutá na základe Zmluvy 

o poskytnutí dotácie č. 22/2015/Dot/Šport zo dňa 07.07.2015. Mestský úrad viackrát upozornil 

prijímateľa dotácie na jeho povinnosť odovzdať vyúčtovanie, a to telefonicky a elektronickou 

formou dňa 29.02.2016 a písomne dňa 26.08.2016. 

- Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 16/2015/Dot/Šport zo dňa 02.06.2015 mesto poskytlo 

dotáciu vo výške 300,- € na projekt „Skvalitnenie úrovne pravidelnej športovej aktivity“. Dotácia 

bola vyúčtovaná len do výšky 289,50 € a vyúčtovanie nebolo podané v súlade s čl. 11 ods. 2 a 3 

VZN č. 2015/1, t.j. vyúčtovanie nebolo podané na formulári, ktorého vzor bol uvedený vo výzve a 

neobsahovalo vyhodnotenie projektu. 

 

Tým, že Mesto akceptovalo vyúčtovanie  dotácie na projekt „Skvalitnenie úrovne pravidelnej 

športovej aktivity“, písomne nevyzvalo prijímateľa dotácie vrátiť nepoužitú časť dotácie a písomne 

nevyzvalo prijímateľa dotácie na projekt „Basketbalom pre Dunajskú Stredu“ vrátiť dotáciu plnej 

výške, došlo k porušeniu:  

- ustanovenia čl.11 bod 5 VZN, podľa ktorého „V prípade, ak prijímateľ dotácie poruší povinnosť 

použiť dotáciu na dohodnutý účel, je povinný do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Mesta 

vrátiť poskytnutú dotáciu Mestu v plnej výške.“ a 

- ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb., podľa ktorých orgány obce sú povinné majetok 

zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, sú povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, 

zničením, stratou a zneužitím a používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku. 

 

2. Správa o výsledku kontroly č. 2016/8 
 

Predmet kontroly:  Kontrola verejných obchodných súťaží na Mestskom úrade v Dunajskej Strede 

 

Kontrolované obdobie:  obdobie od 02.02.2015 do 13.03.2015 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych 

predpisov súvisiacich s predmetom kontroly. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Ustanovenia § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a § 9a zákona č. 138/1991 o  majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov upravujú 

spôsob a podmienky vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta 

Dunajská Streda č. 6 /2010 o zmluvných prevodoch vlastníctva majetku mesta Dunajská Streda (ďalej 

len VZN) upravuje ďalšie podmienky a spôsob odpredaja formou verejnej obchodnej súťaže v meste 

Dunajská Streda. V kontrolovanom období boli vyhlásené 4 verejné obchodné súťaže. 

 

Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejšiu cenovú ponuku prenájmu nebytového priestoru 

vyhlásená v zmysle uznesenia MsZ číslo 216/2016/10 zo dňa 16. februára 2016 

 

Predmet verejnej obchodnej súťaže: 

Prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 16 m², nachádzajúceho sa v budove Základnej 

školy Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom 



území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedený na LV č. 5849 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor za účelom prevádzkovania školského bufetu. 

 

Oznámenie o predmete a podmienkach obchodnej verejnej súťaži bolo zverejnené na úradnej 

tabuli mesta Dunajská Streda v období od 19.02.2016 do 16.03.2016 a na internetovej stránke mesta 

Dunajská Streda od 19.02.2016. Zámer prenájmu predmetu verejnej obchodnej súťaže spolu 

s uvedením informácie o mieste, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže bol 

zverejnený v 8.čísle Týždenníka Žitný ostrov – Csallóköz dňa 23.02.2016. Vyhlásenie verejnej 

obchodnej súťaže bolo zverejnené v súlade s ustanoveniami § 9a body 2 a 3 zákona o majetku obcí a 

čl.4 bod 2 VZN, podľa ktorých vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže sa zverejní na úradnej tabuli 

v budove mestského úradu, v regionálnej tlači a elektronickou formou na webovej stránke mesta 

minimálne 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do súťaže. 

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že súťažné podmienky boli vyhlásené v súlade s ustanoveniami 

§ 281 až 288 Obchodného zákonníka. 

V termíne určenom na predloženie cenových ponúk bola dňa 11.03.2016 pod podacím číslom 

5653/2016 doručená na Mestský úrad v Dunajskej Strede jedna ponuka od záujemcu – Miklósová 

Tímea - podnikateľka so sídlom Vrakúň 380, 930 25 Vrakúň, IČO: 37 160 192.  

V súlade s ustanovením čl.4 bod 8 VZN bola primátorom mesta vymenovaná komisia určená z 

radov poslancov mestského zastupiteľstva na otvorenie obálok v nasledovnom zložení: PaedDr. Kinga 

Horváth, PhD., MUDr. Zoltán Horváth a László A. Szabó. Komisia na svojom zasadnutí dňa 

16.03.2016 po otvorení doručenej obálky preverila splnenie podmienok zaradenia podania do 

vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a konštatovala, že podanie splnilo podmienky na zaradenie 

podania do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

 

Uznesením č. 248/2016/12 zo dňa 19.04.2016 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda bralo 

na vedomie Zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo dňa 

16.03.2016 a schválilo: 

- Za víťaza obchodnej verejnej súťaže schválenej uznesením č. 216/2016/10 zo dňa 16. februára 2016 

podnikateľku Tímeu Miklósovú, Vrakúň 380, 930 25 Vrakúň, IČO: 37 160 192. 

- Uzavretie Zmluvy o prenájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

Základnou školou Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2 2, 929 01 Dunajská Streda, 

IČO: 36 086 576, ako prenajímateľom a Tímeou Miklósovou, Vrakúň 380, 930 25 Vrakúň, IČO: 37 

160 192, ako nájomcom, na dobu určitú, a to od 01.06.2016 do 31.12.2018, predmetom ktorej je 

prenájom nebytových priestorov o celkovej výmere 16 m2 , nachádzajúceho sa v budove Základnej 

školy Ármina Vámbéryho s VJM, Hviezdoslavova ul. 2094/2, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom 

území Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedených na LV č. 5849 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor za nasledovných zmluvných podmienok:  

- ročné nájomné vo výške 976 Eur (61,- Eur za 1 m2 podlahovej plochy) bude nájomca uhrádzať 

prenajímateľovi v mesačných splátkach v mesiacoch január až november vo výške 81 Eur a v 

mesiaci december vo výške 85 Eur,  

- náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, elektrická energia, 

dodávka tepla) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v mesačných splátkach najneskôr do 10. 

dňa príslušného kalendárneho mesiaca,  

- miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí nájomca na 

základe rozhodnutia mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku. 

 



Oznámením o rozhodnutí MsZ č. 9388/2705/2016/023-BK zo dňa 09.05.2016 bol záujemca 

upovedomený o výsledku verejnej obchodnej súťaže a bol určený aj dátum podpísania nájomnej 

zmluvy v súlade s bodom 11. súťažných podmienok. 

 Zmluva o nájme nebytových priestorov bola uzavretá dňa 13.05.2016 v súlade s uznesením  

Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 248/2016/11 zo dňa 19.04.2016. 

 

Kontrolou nebol zistený nedostatok. 

 

Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejšiu cenovú ponuku prenájmu nebytového priestoru 

vyhlásená v zmysle uznesenia MsZ číslo 242/2016/11 zo dňa 19. apríla 2016 

 

Predmet verejnej obchodnej súťaže: 

Prenájom nebytového priestoru o celkovej výmere 7,60 m², nachádzajúceho sa v budove Základnej 

školy Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedený na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor za 

účelom prevádzkovania školského bufetu. 

 

Oznámenie o predmete a podmienkach obchodnej verejnej súťaži bolo zverejnené na úradnej 

tabuli mesta Dunajská Streda v období od 27.04.2016 do 11.07.2016 a na internetovej stránke mesta 

Dunajská Streda od 27.04.2016. Zámer prenájmu predmetu verejnej obchodnej súťaže spolu 

s uvedením informácie o mieste, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže bol 

zverejnený v 18.čísle Týždenníka Žitný ostrov – Csallóköz dňa 04.05.2016. Vyhlásenie verejnej 

obchodnej súťaže bolo zverejnené v súlade s ustanoveniami § 9a body 2 a 3 zákona o majetku obcí, 

podľa ktorých vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže sa zverejní na úradnej tabuli v budove mestského 

úradu, v regionálnej tlači a elektronickou formou na webovej stránke mesta minimálne 15 dní pred 

uzávierkou na podávanie návrhov do súťaže. 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že súťažné podmienky boli vyhlásené v súlade s ustanoveniami 

§ 281 až 288 Obchodného zákonníka. 

V termíne určenom na predloženie cenových ponúk bola dňa 18.05.2016 pod podacím číslom 

10230/2016 doručená na Mestský úrad v Dunajskej Strede jedna ponuka od záujemcu – Robert Éliás, 

Dunajský Klátov 198, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 43 350 178.  

 

V súlade s ustanovením čl.4 bod 8 VZN bola primátorom mesta vymenovaná komisia určená z 

radov poslancov mestského zastupiteľstva a odborných pracovníkov mestského úradu na otvorenie 

obálok v nasledovnom zložení: Mgr. Tímea Molnár, MUDr. Zoltán Horváth a László A. Szabó. 

Komisia na svojom zasadnutí dňa 25.05.2016 po otvorení doručenej obálky preverila splnenie 

podmienok zaradenia podania do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže a konštatovala, že podanie 

splnilo podmienky na zaradenie podania do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže. 

 

Uznesením č. 277/2016/12 zo dňa 28.06.2016 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda bralo 

na vedomie Zápisnicu odbornej komisie o vyhodnotení výsledkov obchodnej verejnej súťaže zo dňa 

25.05.2016 a schválilo: 

- Za víťaza obchodnej verejnej súťaže schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva Dunajská 

Streda č. 242/2016/11 zo dňa 19.04.2016 podnikateľa, Roberta Éliása, Dunajský Klátov 198, 930 21 

Dunajský Klátov, IČO: 43 350 178.  

- Uzavretie Zmluvy o nájme nebytového priestoru vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, medzi 

Základnou školou Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 36 081 086, ako 

prenajímateľom a Robertom Éliásom, Dunajský Klátov 198, 930 21 Dunajský Klátov, IČO: 43 350 



178, ako nájomcom, na dobu určitú, a to od 01.09.2016 do 31.12.2018, predmetom ktorej je prenájom 

nebytového priestoru o celkovej výmere 7,60 m2 , nachádzajúceho sa v budove Základnej školy 

Smetanov háj 286/9, 929 01 Dunajská Streda, v pavilóne C, v katastrálnom území Dunajská Streda, v 

obci Dunajská Streda, vedeného na LV č. 4989 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny 

odbor za účelom prevádzkovania školského bufetu za nasledovných zmluvných podmienok:  

- ročné nájomné vo výške 456,- Eur (60,- Eur za 1 m2 prenajatej podlahovej plochy) bude nájomca 

uhrádzať prenajímateľovi v mesačných splátkach vo výške 38,- Eur,  

- náklady za služby spojené s užívaním nebytového priestoru (vodné a stočné, elektrická energia, 

dodávka tepla) bude uhrádzať nájomca prenajímateľovi v mesačných splátkach najneskôr do 10. 

dňa príslušného kalendárneho mesiaca,  

- miestny poplatok za zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu uhradí nájomca na 

základe rozhodnutia mesta Dunajská Streda ako správcu poplatku.  

 

Oznámením o rozhodnutí MsZ č. 14318/4186/2016/023-BK zo dňa 21.07.2016 bol záujemca 

upovedomený o výsledku verejnej obchodnej súťaže a bol určený aj dátum podpísania nájomnej 

zmluvy v súlade s bodom 11. súťažných podmienok. 

 Zmluva o nájme nebytových priestorov bola uzavretá dňa 23.08.2016 v súlade s uznesením  

Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede č. 277/2016/12 zo dňa 28.06.2016. 

 

Kontrolou nebol zistený nedostatok. 

 

Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na odkúpenie nehnuteľností 

vyhlásená v zmysle uznesenia MsZ číslo 304/2016/14 zo dňa 27. septembra 2016 

 

Predmet verejnej obchodnej súťaže: 

1 izbový byt č. 44, nachádzajúci sa v obytnom dome súp.č. 289, na pozemkoch parcely registra „C“, 

parc.č. 1880/117, parc.č. 1880/118 a parc.č. 1880/119 v katastrálnom území Dunajská Streda, v obci 

Dunajská Streda, vedený na LV č. 3886 Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor 

a spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 

podiel k pozemku v 260/43326-inách. 

 

Oznámenie o predmete a podmienkach obchodnej verejnej súťaži bolo zverejnené na úradnej 

tabuli mesta Dunajská Streda v období od 04.10.2016 do 27.10.2016 a na internetovej stránke mesta 

Dunajská Streda od 04.10.2016. Zámer predaja predmetu verejnej obchodnej súťaže spolu s uvedením 

informácie o mieste, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže bol zverejnený 

v 40.čísle Týždenníka Žitný ostrov – Csallóköz dňa 05.10.2016. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže 

bolo zverejnené v súlade s ustanoveniami § 9a body 2 a 3 zákona o majetku obcí a čl.4 bod 2 VZN, 

podľa ktorých vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže sa zverejní na úradnej tabuli v budove mestského 

úradu, v regionálnej tlači a elektronickou formou na webovej stránke mesta minimálne 15 dní pred 

uzávierkou na podávanie návrhov do súťaže. 

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že súťažné podmienky boli vyhlásené v súlade s ustanoveniami 

§ 281 až 288 Obchodného zákonníka. 

V termíne určenom na predloženie cenových ponúk boli dňa 20.10.2016 doručené na Mestský 

úrad v Dunajskej Strede dve ponuky: 

- pod podacím číslom 20672/2016 od záujemcu Ivan Farkas, bytom Ružová ulica 366/3, 929 01 

Malé Dvorníky a 



- pod podacím číslom 20671/2016 od záujemcu Propriété s.r.o. so sídlom Ul. Gyulu Szabóa 

6293/64A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 424 742. 

 

Uznesením MsZ č. 304/2016/14 schválená komisia na otvorenie obálok a na určenie víťaza 

obchodnej verejnej súťaže na svojom zasadnutí dňa 03.11.2016 po otvorení doručených obálok 

preverila splnenie podmienok zaradenia podaní do vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže 

a konštatovala, že podanie pod podacím číslom 20671/2016 splnilo podmienky vyhlásenej obchodnej 

verejnej súťaže v plnom rozsahu, kým podanie pod podacím číslom 20672/2016 neobsahovalo 

fotokópiu občianskeho preukazu. Komisia schválila za víťaza obchodnej verejnej súťaže spoločnosť 

Propriété s.r.o. so sídlom Ul. Gyulu Szabóa 6293/64A, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50 424 742. 

 

Oznámením č. 21850/9527/2016/023-BK zo dňa 10.11.2016 bol záujemca Ivan Farkas 

upovedomený o neúplnosti jeho podania v súlade s bodom 10. súťažných podmienok. 

 Zmluva o prevode vlastníctva bytu bola uzavretá s víťazom obchodnej verejnej súťaže, so 

spoločnosťou Propriété s.r.o. dňa 07.11.2016 v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva 

v Dunajskej Strede č. 3042016/14 zo dňa 27.09.2016. 

 

Kontrolou nebol zistený nedostatok. 

 

Obchodná verejná súťaž o najvýhodnejšiu cenovú ponuku na odkúpenie nehnuteľností 

vyhlásená v zmysle uznesenia MsZ číslo 309/2016/14 zo dňa 27. septembra 2016 

 

Predmet verejnej obchodnej súťaže: 

- stavba 3 poschodového obytného domu súp.č. 2134, nachádzajúca sa na par.č. 1879/11, par.č. 

1879/12, par.č. 1879/13, par.č. 1879/14, par.č. 1879/257 a par.č. 1879/258 v katastrálnom území 

Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedená na LV č. 3884 Okresným úradom Dunajská 

Streda – Katastrálny odbor a pozemky, nachádzajúce sa v katastrálnom území Dunajská Streda,  

v obci Dunajská Streda, par. č. 1879/11, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 41 m2, par.č. 1879/14, parcela registra C, druh pozemku zastavané plochy a 

nádvoria o výmere 47 m2, vedené na LV č. 6095 Okresným úradom Dunajská Streda – 

Katastrálny odbor 

 

Oznámenie o predmete a podmienkach obchodnej verejnej súťaži bolo zverejnené na úradnej 

tabuli mesta Dunajská Streda a na internetovej stránke mesta Dunajská Streda v období od 04.10.2016 

do 19.12.2016. Zámer predaja predmetu verejnej obchodnej súťaže spolu s uvedením informácie 

o mieste, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže bol zverejnený v 40.čísle 

Týždenníka Žitný ostrov – Csallóköz dňa 05.10.2016. Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže bolo 

zverejnené v súlade s ustanoveniami § 9a body 2 a 3 zákona o majetku obcí a čl.4 bod 2 VZN, podľa 

ktorých vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže sa zverejní na úradnej tabuli v budove mestského úradu, 

v regionálnej tlači a elektronickou formou na webovej stránke mesta minimálne 15 dní pred 

uzávierkou na podávanie návrhov do súťaže. 

 

Kontrolou bolo ďalej zistené, že súťažné podmienky boli vyhlásené v súlade s ustanoveniami 

§ 281 až 288 Obchodného zákonníka. 

V termíne určenom na predloženie cenových ponúk, t.j. ku dňu 28.10.2016 do 12:00 hod. 

nebola doručená na Mestský úrad v Dunajskej Strede ani jedna ponuka.  

 

Kontrolou nebol zistený nedostatok. 



3. Správa o výsledku kontroly č. 2016/9 
 

Predmet kontroly:   Kontrola dodržiavania Všeobecne záväzného nariadenia 2/2015 zo dňa 10. 

februára 2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa 

materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území mesta Dunajská Streda na rok 2015 

 

Kontrolované obdobie:  rok 2015 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie podmienok na poskytnutie a použitie verejných 

financií. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 2/2015 (ďalej len VZN č. 2/2015) určuje výšku a účel použitia 

dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy, školského 

klubu, centra voľného času a zariadenia školského stravovania pre žiakov na území mesta Dunajská 

Streda. 

 Príjemcami dotácie sú: 

- Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda, 

- Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda, 

Alžbetínske námestie 323/3, Dunajská Streda, 

- Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Októbrova 

ulica 939/47, Dunajská Streda, 

- Materská škola, Jesenského ulica 910/10, Dunajská Streda, 

- Materská škola – Óvoda, Komenského 357/2, Dunajská Streda, 

- Materská škola – Óvoda, Námestie SNP 187/11, Dunajská Streda, 

- Materská škola – Óvoda, Námestie Priateľstva 2173/21, Dunajská Streda, 

- Materská škola – Óvoda, Ružový háj 1359/19, Dunajská Streda, 

- Materská škola – Óvoda, Rybný trh 14, Dunajská Streda, 

- Materská škola – Óvoda, Széchenyiho ulica 1999/9, Dunajská Streda, 

- Centrum voľného času, Smetanov háj 286, Dunajská Streda, 

- Školský klub detí pri Základnej škole, Jilemnického 204/11, Dunajská Streda, 

- Školský klub detí pri Základnej škole, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda, 

- Školský klub detí pri Základnej škole Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola, 

Hviezdoslavova ulica 2094/2, Dunajská Streda, 

- Školský klub detí pri Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, 

Komenského 1219/1, Dunajská Streda, 

- Školský klub detí pri Základnej škole Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola, Školská 

936/1, Dunajská Streda, 

- Školská jedáleň pri Základnej škole, Jilemnického 204/11, Dunajská Streda, 

- Školská jedáleň pri Základnej škole, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda, 

- Školská jedáleň pri Základnej škole Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry Ármin Alapiskola, 

Hviezdoslavova ulica 2094/2, Dunajská Streda, 

- Školská jedáleň pri Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola, 

Komenského 1219/1, Dunajská Streda, 

- Školská jedáleň pri Základnej škole Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula Alapiskola, Školská 

936/1, Dunajská Streda, 

- Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Jána apoštola s VJM – Szent János Alapiskola, 

Trhovisko 1, Dunajská Streda, 

- Súkromné centrum voľného času, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda. 

 

Kontrolou dodržania podmienok pridelenia dotácie, poskytnutia, použitia a zúčtovania dotácie 

bolo zistené: 



 

Základná umelecká škola – Művészeti Alapiskola, Smetanov háj 283/6, Dunajská Streda: 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. a) VZN č. 2/2015 základná umelecká škola splnila podmienky na 

pridelenie dotácie a to predložením návrhu rozpočtu školy na rok 2015, písomnej žiadosti o pridelenie 

dotácie na prevádzku a mzdy a zaslaním výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

 Dotácia bola pridelená v celkovej výške 348.920,- €.  Základná umelecká škola použila 

dotáciu na mzdy, odvody a na prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015.  

 

Centrum voľného času, Smetanov háj 286, Dunajská Streda: 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. f) VZN č. 2/2015 centrum voľného času splnilo podmienky na 

pridelenie dotácie a to predložením návrhu rozpočtu na rok 2015, písomnej žiadosti o pridelenie 

dotácie na prevádzku a mzdy a menným zoznamom detí s trvalým pobytom na území mesta Dunajská 

Streda v centre voľného času na školský rok 2014/15 opečiatkovaný a podpísaný riaditeľkou centra 

voľného času. 

Dotácia bola pridelená v celkovej výške 30.200,- €.  Centrum voľného času použilo dotáciu na 

mzdy, odvody a na prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015.  

 

Súkromné centrum voľného času, Námestie sv. Štefana 1533/3, Dunajská Streda: 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. g) VZN č. 2/2015 súkromné centrum voľného času splnilo 

podmienky na pridelenie dotácie a to predložením návrhu rozpočtu na rok 2015, písomnej žiadosti 

o pridelenie dotácie na prevádzku a mzdy a menným zoznamom detí s trvalým pobytom na území 

mesta Dunajská Streda v centre voľného času na školský rok 2014/15 opečiatkovaný a podpísaný 

riaditeľkou centra voľného času. 

Dotácia bola pridelená v celkovej výške 30.702,- €. Súkromné centrum voľného času použilo 

dotáciu na mzdy, odvody a na prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015.  

 

Školský klub detí a Školská jedáleň pri Základnej škole Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán 

Alapiskola, Komenského 1219/1, Dunajská Streda  

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. c) a e) VZN č. 2/2015 základná škola splnila podmienky na 

pridelenie dotácie a to predložením návrhu rozpočtu školy na rok 2015, písomnej žiadosti o pridelenie 

dotácie na prevádzku a mzdy, menným zoznamom žiakov v školskom klube detí na školský rok 

2014/15, protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie - september 2014 (EDUZBER) so 

stavom k 15.septembra 2014,  štvrťročných hlásení o vydaných porcií jedál v roku 2014 a zaslaním 

výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

 Dotácia bola pridelená školskému klubu detí v celkovej výške 42.336,- € a školskej jedálni 

v celkovej výške 36.130,- €. Základná škola použila dotáciu na mzdy, odvody a na prevádzku 

v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015.  

 

Školský klub detí a Školská jedáleň pri Základnej škole, Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda  

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. c) a e) VZN č. 2/2015 základná škola splnila podmienky na 

pridelenie dotácie a to predložením návrhu rozpočtu školy na rok 2015, písomnej žiadosti o pridelenie 

dotácie na prevádzku a mzdy, menným zoznamom žiakov v školskom klube detí na školský rok 

2014/15, protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie - september 2014 (EDUZBER) so 



stavom k 15.septembra 2014,  štvrťročných hlásení o vydaných porcií jedál v roku 2014 a zaslaním 

výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

 Dotácia bola pridelená školskému klubu detí v celkovej výške 14.700,- € a školskej jedálni 

v celkovej výške 16.350,- €. Základná škola použila dotáciu na mzdy, odvody a na prevádzku 

v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015.  

 

Školský klub detí a Školská jedáleň pri Základnej škole, Jilemnického 204/11, Dunajská Streda  

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. c) a e) VZN č. 2/2015 základná škola splnila podmienky na 

pridelenie dotácie a to predložením návrhu rozpočtu školy na rok 2015, písomnej žiadosti o pridelenie 

dotácie na prevádzku a mzdy, menným zoznamom žiakov v školskom klube detí na školský rok 

2014/15, protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie - september 2014 (EDUZBER) so 

stavom k 15.septembra 2014,  štvrťročných hlásení o vydaných porcií jedál v roku 2014 a zaslaním 

výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

 Dotácia bola pridelená školskému klubu detí v celkovej výške 90.552,- € a školskej jedálni 

v celkovej výške 74.368,- €. Základná škola použila dotáciu na mzdy, odvody a na prevádzku 

v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015. 

 

Školský klub detí a Školská jedáleň pri Základnej škole Ármina Vámbéryho s VJM – Vámbéry 

Ármin Alapiskola, Hviezdoslavova ulica 2094/2, Dunajská Streda,  

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. c) a e) VZN č. 2/2015 základná škola splnila podmienky na 

pridelenie dotácie a to predložením návrhu rozpočtu školy na rok 2015, písomnej žiadosti o pridelenie 

dotácie na prevádzku a mzdy, menným zoznamom žiakov v školskom klube detí na školský rok 

2014/15, protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie - september 2014 (EDUZBER) so 

stavom k 15.septembra 2014,  štvrťročných hlásení o vydaných porcií jedál v roku 2014 a zaslaním 

výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

 Dotácia bola pridelená školskému klubu detí v celkovej výške 81.144,- € a školskej jedálni 

v celkovej výške 80.421,- €. Základná škola použila dotáciu na mzdy, odvody a na prevádzku 

v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015. 

 

Školský klub detí a Školská jedáleň pri Základnej škole Gyulu Szabóa s VJM – Szabó Gyula 

Alapiskola, Školská 936/1, Dunajská Streda 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. c) a e) VZN č. 2/2015 základná škola splnila podmienky na 

pridelenie dotácie a to predložením návrhu rozpočtu školy na rok 2015, písomnej žiadosti o pridelenie 

dotácie na prevádzku a mzdy, menným zoznamom žiakov v školskom klube detí na školský rok 

2014/15, protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie - september 2014 (EDUZBER) so 

stavom k 15.septembra 2014,  štvrťročných hlásení o vydaných porcií jedál v roku 2014 a zaslaním 

výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01. 

 Dotácia bola pridelená školskému klubu detí v celkovej výške 57.918,- € a školskej jedálni 

v celkovej výške 68.901,- €. Základná škola použila dotáciu na mzdy, odvody a na prevádzku 

v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015.  

 

 

 

 



Školský klub detí pri Cirkevnej základnej škole sv. Jána apoštola s VJM – Szent János Alapiskola, 

Trhovisko 1, Dunajská Streda, 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. d) VZN č. 2/2015 cirkevná základná škola splnila podmienky na 

pridelenie dotácie a to predložením návrhu rozpočtu školy na rok 2015, písomnej žiadosti o pridelenie 

dotácie na prevádzku a mzdy, menným zoznamom žiakov v školskom klube detí na školský rok 

2014/15 a protokolu o zbere údajov pre normatívne financovanie - september 2014 (EDUZBER) so 

stavom k 15.septembra 2014. 

 Dotácia bola pridelená v celkovej výške 6468,- €. Základná škola použila dotáciu na mzdy a 

odvody v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015.  

 

Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským – Benedek Elek Óvoda, 

Alžbetínske námestie 323/3, Dunajská Streda 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 2/2015 materská škola splnila podmienky na pridelenie 

dotácie a to zaslaním výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 so stavom k 15.septembra 2014. 

Dotácia bola určená v celkovej výške 135.750,- €. Dotácia bola použitá na mzdy, odvody a na 

prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015. 

 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Októbrova 

ulica 939/47, Dunajská Streda 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 2/2015 materská škola splnila podmienky na pridelenie 

dotácie a to zaslaním výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 so stavom k 15.septembra 2014. 

Dotácia bola určená v celkovej výške 150.950,- €. Dotácia bola použitá na mzdy, odvody a na 

prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015. 

 

Materská škola, Jesenského ulica 910/10, Dunajská Streda 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 2/2015 materská škola splnila podmienky na pridelenie 

dotácie a to zaslaním výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 so stavom k 15.septembra 2014. 

Dotácia bola určená v celkovej výške 197.352,- €. Dotácia bola použitá na mzdy, odvody a na 

prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015. 

 

Materská škola – Óvoda, Komenského 357/2, Dunajská Streda 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 2/2015 materská škola splnila podmienky na pridelenie 

dotácie a to zaslaním výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 so stavom k 15.septembra 2014. 

Dotácia bola určená v celkovej výške 190.800,- €. Dotácia bola použitá na mzdy, odvody a na 

prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015. 

 

Materská škola – Óvoda, Námestie SNP 187/11, Dunajská Streda 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 2/2015 materská škola splnila podmienky na pridelenie 

dotácie a to zaslaním výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 so stavom k 15.septembra 2014. 

Dotácia bola určená v celkovej výške 181.650,- €. Dotácia bola použitá na mzdy, odvody a na 

prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015. 

 

 



Materská škola – Óvoda, Námestie Priateľstva 2173/21, Dunajská Streda 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 2/2015 materská škola splnila podmienky na pridelenie 

dotácie a to zaslaním výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 so stavom k 15.septembra 2014. 

Dotácia bola určená v celkovej výške 301.300,- €. Dotácia bola použitá na mzdy, odvody a na 

prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015. 

 

Materská škola – Óvoda, Ružový háj 1359/19, Dunajská Streda 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 2/2015 materská škola splnila podmienky na pridelenie 

dotácie a to zaslaním výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 so stavom k 15.septembra 2014. 

Dotácia bola určená v celkovej výške 134.250,- €. Dotácia bola použitá na mzdy, odvody a na 

prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015. 

 

Materská škola – Óvoda, Rybný trh 14, Dunajská Streda 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 2/2015 materská škola splnila podmienky na pridelenie 

dotácie a to zaslaním výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 so stavom k 15.septembra 2014. 

Dotácia bola určená v celkovej výške 273.700,- €. Dotácia bola použitá na mzdy, odvody a na 

prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015. 

 

Materská škola – Óvoda, Széchenyiho ulica 1999/9, Dunajská Streda 

 

V súlade s § 5 ods. 1 písm. b) VZN č. 2/2015 materská škola splnila podmienky na pridelenie 

dotácie a to zaslaním výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 so stavom k 15.septembra 2014. 

Dotácia bola určená v celkovej výške 151.100,- €. Dotácia bola použitá na mzdy, odvody a na 

prevádzku v súlade s § 2 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 a 3 VZN č. 2/2015. 

 

 

4.Správa o výsledku kontroly č. 2016/10 

 

Predmet kontroly:  Kontrola vykonávania základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 

Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene o doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon 

o finančnej kontrole)  

 

Kontrolované obdobie: máj 2016 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie správnosti a preukázateľnosti vykonávania 

finančných operácií alebo ich častí. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Zákon o finančnej kontrole upravuje pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly. 

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

podmienkach mesta Dunajská Streda upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania 

finančnej kontroly v podmienkach mesta Dunajská Streda (ďalej len interná smernica). 

 



Podľa ustanovení § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole „Orgán verejnej správy finančnou 

kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej operácie alebo 

jej časti, jej súlad s 

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok, 

b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom roku 

podľa písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí v príslušnom 

rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je orgánom verejnej 

správy štátna rozpočtová organizácia, 

c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo 

zahraničia, 

d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy, 

e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,  

f) vnútornými predpismi alebo 

g) inými podmienkami poskytnutia verejných financií neuvedenými v písmenách a) až f).“ 

 

Podľa ustanovení § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole „Základnou finančnou kontrolou je 

orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebo jej časti so 

skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.“ 

 

Kontrolou bolo preverené vykonanie základnej finančnej kontroly finančných operácií, 

súvisiace s dodávateľskými a odberateľskými faktúrami, objednávkami, zmluvami a pokladničnými 

dokladmi. 

 

Dodávateľské faktúry 

 

Podľa knihy došlých faktúr v kontrolovanom období bolo zaevidovaných celkom 191 

dodávateľských faktúr (evid.č. od 747 do 937). Kontrolou bolo preverených 40 náhodne vybraných 

faktúr (evid.č. od 751 do 790) v celkovej výške 72.601,92 €. Pri všetkých kontrolovaných faktúr 

povinná osoba vykonala základnú finančnú kontrolu. Základná finančná kontrola bola vykonaná 

v súlade s ustanoveniami § 7 zákona o finančnej kontrole a čl. 4 ods. 3 až 5 a čl. 20 internej smernice. 

 

Odberateľské faktúry 

 

Podľa knihy odberateľských faktúr v kontrolovanom období bolo vystavených celkom 26 

odberateľských faktúr (od 97/2016 do 122/2016). Kontrolou všetkých odberateľských faktúr bolo 

zistené, že odberateľské faktúry boli vystavené bez vykonania základnej finančnej kontroly. Týmto 

postupom povinná osoba porušila ustanovenia: 

- § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole,  

- čl. 20 ods. 2 internej smernice, podľa ktorých „Základnou finančnou kontrolou sa overuje 

každá finančná operácia alebo jej časť vždy, aj keď sa finančná operácia alebo jej časť overuje 

administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste.“ 

- čl. 5 ods. 1 internej smernice, podľa ktorých „Odberateľské faktúry vystavuje poverený 

zamestnanec učtárne na základe požiadavky na tlačive Fakturačná požiadavka, ktorého vzor je 

uvedený v prílohe č. 3 a na základe príslušných podkladov. Za vecnú a číselnú správnosť a 

úplnosť údajov uvedených vo fakturačnej požiadavke zodpovedá žiadateľ.”  

 



Objednávky  

 

V kontrolovanom období bolo vystavených celkom 65 objednávok (od 216/2016 do 

280/2016). Pri všetkých objednávkach povinná osoba vykonala základnú finančnú kontrolu. Základná 

finančná kontrola bola vykonaná v súlade s ustanoveniami § 7 zákona o finančnej kontrole a čl. 6 ods. 

2,7 a 8 a čl. 20 internej smernice. 

 

Zmluvy a dohody 

  

 Kontrolou bolo preverených 15 nasledovných zmlúv, ktoré boli uzatvorené v kontrolovanom 

období: 

 

- Dodatok č.1 k Akcionárskej zmluve zo dňa 02.05.2016 (evid.č. zverejnenia 4970/2016), 

- Dodatok č.1 k Dohode o spolupráci a financovaní futbalového klubu zo dňa 03.05.2016 (evid.č. 

zverejnenia 4971/2016), 

- Zmluva o dielo zo dňa 09.05.2016 (evid.č. zverejnenia 4967/2016), 

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 12.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5040/2016), 

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 12.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5039/2016), 

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 12.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5028/2016), 

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 12.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5029/2016), 

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 12.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5030/2016), 

- Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 12.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5031/2016), 

- Rámcová dohoda na realizáciu geodetických služieb zo dňa 18.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5002/2016), 

- Rámcová dohoda na vypracovanie znaleckých posudkov zo dňa 24.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5024/2016), 

- Zmluva o poskytnutí dotácie č. Školstvo 8/2016/Dot zo dňa 24.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5092/2016), 

- Zmluva o poskytnutí dotácie č. Školstvo 10/2016/Dot zo dňa 25.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5035/2016), 

- Zmluva o poskytnutí dotácie č. Školstvo 1/2016/Dot zo dňa 25.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5036/2016) a 

- Zmluva o poskytnutí dotácie č. Školstvo 3/2016/Dot zo dňa 25.05.2016 (evid.č. zverejnenia 

5049/2016). 

 

Základná finančná kontrola pri preverených zmlúv bola vykonaná v súlade s ustanoveniami čl. 

7 internej smernice. 

 

Pokladničné doklady 

 

Podľa pokladničnej knihy v kontrolovanom období bolo uskutočnených celkom 2507 (ev.č. od 6857 

do 9363)  pokladničných operácií. Kontrolou pokladničných operácií bolo zistené, že pokladničné 



doklady sú podpísané pokladníkom a vedúcim odboru finančného a majetku mesta. Kontrolou ďalej 

zistené, že pokladničná kniha neobsahuje záznam o vykonaní základnej finančnej kontroly, čo je 

v rozpore s ustanovením čl. 12 ods. 3 internej smernice, podľa ktorého „Základná finančná kontrola 

sa vykoná záznamom o jej vykonaní v pokladničnej knihe.“ Kontrolou poskytovania preddavku a jeho 

vyúčtovania neboli zistené nedostatky. 

 

5.Správa o výsledku kontroly č. 2016/11/1 
 

Predmet kontroly:  Kontrola poskytnutia zliav držiteľom vernostnej karty na Základnej škole 

Smetanov háj v Dunajskej Strede. 

 

Kontrolované obdobie: I. polrok 2016 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení Zásad vydávania a používania 

Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

21/2015 zo dňa 24. novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda (ďalej len VZN č. 

21/2015). 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Zásady vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda (ďalej len “Zásady“) 

upravujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda. 

  

Školský klub detí 

 

Podľa Čl. V. ods. 1 písm. f) Zásad držiteľ vernostnej karty, ktorým je fyzická osoba, fyzická 

osoba - podnikateľ, má nárok na poskytnutie zľavy 3,- eur mesačne z príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube detí. 

Podľa § 4 ods. 1 a 2 VZN č. 21/2015 zákonný zástupca dieťaťa prispieva na čiastočnú úhradu 

nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na žiaka mesačne sumou 12,- € a držiteľovi 

vernostnej karty sa poskytuje z uvedenej sumy zľava vo výške 3,- € mesačne.  

V kontrolovanom období do školského klubu detí bolo zapísaných celkom 73 detí. Počet 

žiakov, ktorých zákonní zástupcovia uplatnili zľavu z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v školskom klube detí bol 30. Kontrolou bola preverená platnosť ich vernostných kariet 

v kontrolovanom období.  

Kontrolou bolo zistené, že v zákonní zástupcovia v dvoch žiakov neopodstatnene uplatnili 

zľavu z príspevku v celkovej výške 18,-€. 

 Neopodstatneným uplatnením zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

dieťaťa v školskom klube detí došlo k porušeniu ustanovení § 4 ods. 1 VZN č. 21/2015. 

 

Školská jedáleň 

 

Podľa § 7 ods. 3 a 4 VZN č. 21/2015 zákonný zástupca dieťaťa prispieva na úhradu režijných 

nákladov v školskej jedálni sumou 0,30 € na jeden obed, pričom držiteľovi vernostnej karty sa 

poskytuje z uvedenej sumy zľava 0,15 €/obed. 

 



V kontrolovanom období v školskej jedálni stravovalo celkom 129 žiakov. Počet žiakov, 

ktorých zákonní zástupcovia uplatnili zľavu z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni bol 35. 

Kontrolou bola preverená platnosť ich vernostných kariet v kontrolovanom období.  

 

Kontrolou bolo zistené, že v zákonní zástupcovia dvoch žiakov neopodstatnene uplatnili zľavu 

z úhrady režijných nákladov v celkovej výške 12,30 €. 

 Neopodstatneným uplatnením nároku na zľavu z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni 

došlo k porušeniu ustanovení § 7 ods. 3 VZN č. 21/2015. 

 Tým, že v uvedených prípadoch základná škola akceptovala zľavu z príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube a z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni 

boli porušené ustanovenia  § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorých orgány obce sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, sú 

povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím a používať všetky 

právne prostriedky na ochranu majetku. 

 

6.  Správa o výsledku kontroly č. 2016/11/2 
 

Predmet kontroly:  Kontrola poskytnutia zliav držiteľom vernostnej karty na Základnej škole 

Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. 

 

Kontrolované obdobie: I. polrok 2016 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení Zásad vydávania a používania 

Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

21/2015 zo dňa 24. novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

  
Školský klub detí 

V kontrolovanom období do školského klubu detí bolo zapísaných celkom 154 detí. Počet 

žiakov, ktorých zákonní zástupcovia uplatnili zľavu z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v školskom klube detí bol 77. Kontrolou bola preverená platnosť ich vernostných kariet 

v kontrolovanom období.  

Kontrolou bolo zistené, že v zákonní zástupcovia 6-ich žiakov neopodstatnene uplatnili zľavu 

z príspevku v celkovej výške 83,- €. 

 Neopodstatneným uplatnením zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

dieťaťa v školskom klube detí došlo k porušeniu ustanovení § 4 ods. 1 VZN č. 21/2015. 

 

Školská jedáleň 

V kontrolovanom období v školskej jedálni stravovalo celkom 213 žiakov. Počet žiakov, 

ktorých zákonní zástupcovia uplatnili zľavu z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni bol 105.  

Kontrolou bola preverená platnosť ich vernostných kariet v kontrolovanom období.  

Kontrolou bolo zistené, že v zákonní zástupcovia 7-ich žiakov neopodstatnene uplatnili zľavu 

z úhrady režijných nákladov v celkovej výške 71,55 €. 

 Neopodstatneným uplatnením nároku na zľavu z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni 

došlo k porušeniu ustanovení § 7 ods. 3 VZN č. 21/2015. 



 Tým, že v uvedených prípadoch základná škola akceptovala zľavu z príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube a z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni 

boli porušené ustanovenia  § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorých orgány obce sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, sú 

povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím a používať všetky 

právne prostriedky na ochranu majetku. 

 

7. Správa o výsledku kontroly č. 2016/11/3 
 

Predmet kontroly:  Kontrola poskytnutia zliav držiteľom vernostnej karty na Základnej škole 

Ármina Vámbéryho s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. 

 

Kontrolované obdobie: I.polrok 2016 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení Zásad vydávania a používania 

Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

21/2015 zo dňa 24. novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Školský klub detí 

 

V kontrolovanom období do školského klubu detí bolo zapísaných celkom 283 detí. Počet 

žiakov, ktorých zákonní zástupcovia uplatnili zľavu z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v školskom klube detí bol 77. Kontrolou bola preverená platnosť ich vernostných kariet 

v kontrolovanom období.  

Kontrolou bolo zistené, že v zákonní zástupcovia 6-ich žiakov neopodstatnene uplatnili zľavu 

z príspevku v celkovej výške 90,- €. 

 Neopodstatneným uplatnením zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

dieťaťa v školskom klube detí došlo k porušeniu ustanovení § 4 ods. 1 VZN č. 21/2015. 

 

Školská jedáleň 

 

V kontrolovanom období v školskej jedálni stravovalo celkom 438 žiakov. Počet žiakov, 

ktorých zákonní zástupcovia uplatnili zľavu z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni bol 153. 

Kontrolou bola preverená platnosť ich vernostných kariet v kontrolovanom období.  

Kontrolou bolo zistené, že v zákonní zástupcovia 6-ich žiakov neopodstatnene uplatnili nárok 

na zľavu z úhrady režijných nákladov v celkovej výške 75,- €. 

 Neopodstatneným uplatnením nároku na zľavu z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni 

došlo k porušeniu ustanovení § 7 ods. 3 VZN č. 21/2015. 

 Tým, že v uvedených prípadoch základná škola akceptovala zľavu z príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube a z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni 

boli porušené ustanovenia  § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorých orgány obce sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, sú 

povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím a používať všetky 

právne prostriedky na ochranu majetku. 

 

 



8. Správa o výsledku kontroly č. 2016/11/4 
 

Predmet kontroly:  Kontrola poskytnutia zliav držiteľom vernostnej karty na Základnej škole 

Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede. 

 

Kontrolované obdobie: I.polrok 2016 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení Zásad vydávania a používania 

Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

21/2015 zo dňa 24. novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda.  

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Školský klub detí 

 

V kontrolovanom období do školského klubu detí bolo zapísaných celkom 209 detí. Počet 

žiakov, ktorých zákonní zástupcovia uplatnili zľavu z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v školskom klube detí bol 101. Kontrolou bola preverená platnosť ich vernostných 

kariet v kontrolovanom období.  

Kontrolou bolo zistené, že v zákonní zástupcovia 5-ich žiakov neopodstatnene uplatnili zľavu 

z príspevku v celkovej výške 75,- €. 

 Neopodstatneným uplatnením nároku na zľavu z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v školskom klube detí došlo k porušeniu ustanovení § 4 ods. 1 VZN č. 21/2015. 

 

Školská jedáleň 

 

V kontrolovanom období v školskej jedálni stravovalo celkom 380 žiakov. Počet žiakov, 

ktorých zákonní zástupcovia uplatnili zľavu z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni bol 134.  

Kontrolou bola preverená platnosť ich vernostných kariet v kontrolovanom období.  

Kontrolou bolo zistené, že v zákonní zástupcovia 9-ich žiakov neopodstatnene uplatnili zľavu 

z úhrady režijných nákladov v celkovej výške 125,25 €. 

 Neopodstatneným uplatnením zľavy z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni došlo 

k porušeniu ustanovení § 7 ods. 3 VZN č. 21/2015. 

 Tým, že v uvedených prípadoch základná škola akceptovala zľavu z príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube a z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni 

boli porušené ustanovenia  § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorých orgány obce sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, sú 

povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím a používať všetky 

právne prostriedky na ochranu majetku. 

 

9. Správa o výsledku kontroly č. 2016/11/5 

 
Predmet kontroly:   Kontrola poskytnutia zliav držiteľom vernostnej karty na Základnej škole 

Jilemnického v Dunajskej Strede. 

 

Kontrolované obdobie: I. polrok 2016 

 



Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení Zásad vydávania a používania 

Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

21/2015 zo dňa 24. novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Školský klub detí 

 

V kontrolovanom období do školského klubu detí bolo zapísaných celkom 306 detí. Počet 

žiakov, ktorých zákonní zástupcovia uplatnili zľavu z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za 

pobyt dieťaťa v školskom klube detí bol 121. Kontrolou bola preverená platnosť ich vernostných 

kariet v kontrolovanom období.  

Kontrolou bolo zistené, že v zákonní zástupcovia 7-ich žiakov neopodstatnene uplatnili zľavu 

z príspevku v celkovej výške 105,- €. 

 Neopodstatneným uplatnením zľavy z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt 

dieťaťa v školskom klube detí došlo k porušeniu ustanovení § 4 ods. 1 VZN č. 21/2015. 

 

Školská jedáleň 

 

V kontrolovanom období v školskej jedálni stravovalo celkom 374 žiakov. Počet žiakov, 

ktorých zákonní zástupcovia uplatnili zľavu z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni bol 169.  

Kontrolou bola preverená platnosť ich vernostných kariet v kontrolovanom období.  

Kontrolou bolo zistené, že v zákonní zástupcovia 7-ich žiakov neopodstatnene uplatnili zľavu 

z príspevku v celkovej výške 91,15 €. 

 Neopodstatneným uplatnením nároku na zľavu z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni 

došlo k porušeniu ustanovení § 7 ods. 3 VZN č. 21/2015. 

 Tým, že v uvedených prípadoch základná škola akceptovala zľavu z príspevku na čiastočnú 

úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v školskom klube a z úhrady režijných nákladov v školskej jedálni 

boli porušené ustanovenia  § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorých orgány obce sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, sú 

povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím a používať všetky 

právne prostriedky na ochranu majetku. 

 

10. Správa o výsledku kontroly č. 2016/11/6 
 

Predmet kontroly:  Kontrola poskytnutia zliav držiteľom vernostnej karty Centre voľného času v 

Dunajskej Strede 

 

Kontrolované obdobie: I.polrok 2016 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení Zásad vydávania a používania 

Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Dunajská Streda č. 

21/2015 zo dňa 24. novembra 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách 

a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

Zásady vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda (ďalej len “Zásady“) 

upravujú podmienky vydávania a používania Vernostnej karty Mesta Dunajská Streda. 



Podľa Čl. V. ods. 1 písm. g) Zásad držiteľ vernostnej karty, ktorým je fyzická osoba, fyzická 

osoba - podnikateľ, má nárok na poskytnutie zľavy 0,35 eur mesačne z príspevku na čiastočnú úhradu 

nákladov v školskom zariadení Centrum voľného času na dieťa a 2 eur mesačne na dospelú osobu, 

Podľa § 6 ods. 2 a 3 VZN č. 21/2015 mesačný príspevok v centre voľného času je pre dieťa 

1,50 €/mesiac a pre dospelého 3,00 €/mesiac a držiteľovi vernostnej karty sa poskytuje zľava na dieťa 

vo výške 0,50 € mesačne a na dospelú osobu vo výške 1,00 € mesačne. 

Z uvedeného vidno, že predpisy mesta v rozdielnej výške ustanovujú výšku zľavy z príspevku 

pre držiteľa vernostnej karty. Centrum voľného času pri poskytovaní zľavy postupoval v zmysle § 6 

ods. 3 VZN č. 21/2015. 

V kontrolovanom období do centra voľného času bolo zapísaných celkom 542 osôb. Počet 

osôb, ktorí uplatnili zľavu z príspevku v centre voľného času bol 391. Kontrolou bola preverená 

platnosť ich vernostných kariet v kontrolovanom období.  

Kontrolou bolo zistené, že v zákonní zástupcovia 6-ich detí uplatnili zľavu z mesačného 

príspevku v celkovej výške 12,- €. 

 Neopodstatneným uplatnením zľavy z príspevku došlo k porušeniu ustanovení § 6 ods. 2 

VZN č. 21/2015. 

 Tým, že v uvedených prípadoch centrum voľného času akceptoval zľavu z príspevku došlo k 

porušeniu ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 

predpisov, podľa ktorých orgány obce sú povinné majetok zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať, sú 

povinné najmä chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím a používať všetky 

právne prostriedky na ochranu majetku. 

 

11. Správa o výsledku kontroly č. 2016/12 
 

Predmet kontroly:  Kontrola používania maďarského jazyka v úradnom styku 

a informovanie verejnosti v maďarskom jazyku na Mestskom úrade 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 184/1999 Z.z. o 

používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Zákon NR SR č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o používaní jazykov národnostných menšín) upravuje pravidlá používania 

jazyka národnostných menšín v úradnom styku, označenia v obci, miestne referendum o zmene 

označenia obce a informovanie verejnosti v jazyku menšiny. 

 

 Používanie maďarského jazyka ako jazyka národnostných menšín v podmienkach mesta 

Dunajská Streda upravuje Smernica č. 2/2012 zo dňa 29.06.2012 o používaní maďarského jazyka ako 

jazyka národnostných menšín v úradnom styku v podmienkach mesta Dunajská Streda ako orgánu 

územnej samosprávy podľa § 2 ods.3 zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných 

menšín v znení neskorších predpisov v spojení s nariadením vlády č. 535/2011 Z.z., ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín 

v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 



Používanie jazyka menšiny v úradnom styku  

 

Podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona o používaní jazykov národnostných menšín ak občania 

SR, ktorí sú osobami patriacimi k národnostnej menšine a majú trvalý pobyt v danej obci, tvoria podľa 

dvoch po sebe nasledujúcich sčítaniach obyvateľov v obci najmenej 15 % obyvateľov, majú právo 

v tejto obci používať v úradnom styku jazyk menšiny.  

Mesto Dunajská Streda je na zozname obcí podľa § 2 ods. 1 zákona, ktorý je ustanovený 

nariadením vlády SR č. 534/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 221/1999 Z.z. 

 

Podľa ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o používaní jazykov národnostných menšín občan 

Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v 

ústnom a písomnom styku pred orgánom územnej samosprávy a územnou samosprávou zriadenou 

právnickou osobou vrátane predkladania písomných listín a dôkazov aj v jazyku menšiny a orgán 

verejnej správy poskytne odpoveď na podanie napísané v jazyku menšiny okrem štátneho jazyka aj v 

jazyku menšiny s výnimkou vydávania verejných listín, pričom táto výnimka sa netýka verejných 

listín podľa odsekov 4 a 5. V pochybnostiach je rozhodujúce znenie odpovede orgánu verejnej správy 

v štátnom jazyku. Orgán verejnej správy vytvorí podmienky na uplatnenie práva podľa prvej vety 

adekvátnym spôsobom, pričom si môže určiť časový priestor na vybavovanie vecí v jazyku 

národnostnej menšiny. Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka 

menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste. 

 

 Kontrolou boli preverené došlé podania v období od 01.02.2016 do 29.02.2016. V uvedenom 

období mestský úrad evidoval celkom 717 podaní, z toho podaných: 

- 640 podaní v slovenskom jazyku,  

- 76 podaní v maďarskom jazyku, resp. dvojjazyčne (slovenský a maďarský jazyk) a  

- 1 podanie v českom jazyku. 

 

Vybavenie podaní v maďarskom jazyku je nasledovné: 

- 44 podaní bolo vybavených ad acta, resp. ústne a 

- 32 podaní bolo vybavených písomne, z toho 17 v slovenskom jazyku a 15 dvojjazyčne.  

 

 Kontrolovaný subjekt tým, že v 17-ich prípadoch na podania napísané v maďarskom jazyku 

poskytol odpoveď len v slovenskom jazyku, konal v rozpore s ustanovením § 2 ods.3 zákona o 

používaní jazykov národnostných menšín. 

 

 Informácia o možnostiach používania maďarského jazyka je zabezpečená: 

- na webovej stránke mesta http://dunstreda.sk/smernica-o-pouzivani-madarskeho-jazyka 

v slovenskom i v maďarskom jazyku, 

- na úradnej tabuli mestského úradu (v kancelárii prvého kontaktu) je dvojjazyčne vyvesená 

Informácia o možnosti používania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku zo dňa 

22.06.2012. 

 

V období od 01.01.2016 do 29.02.2016 nebolo žiadne rozhodnutie vydané aj v maďarskom 

jazyku. Všetky konania sa začali v štátnom jazyku a občania nepožiadali mesto o vydanie rozhodnutia 

v maďarskom jazyku. 

V období od 01.01.2016 do 29.02.2016 bolo vydaných celkom 303 matričných výpisov, z toho 

262 rodných listov, 15 sobášnych listov a 26 úmrtných listov. Na požiadanie bolo vydaných 14 

rodných listov dvojjazyčne. 



 

Na budove mestského úradu sú umiestnené označenia „MESTSKÝ ÚRAD“, 

„VÁROSI HIVATAL“, „MATRIČNÝ ÚRAD“ a „ANYAKÖNYVI HIVATAL“. 
 

Podľa ustanovenia § 2 ods. 7 zákona o používaní jazykov národnostných menšín orgán 

verejnej správy poskytuje občanom úradné formuláre vydané v rozsahu jeho pôsobnosti na požiadanie 

dvojjazyčne, a to v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. 

 

 Mestský úrad poskytuje občanom nasledovné úradné formuláre: 

a) elektronicky, prostredníctvom webovej stránky http://dunstreda.sk/tlaciva: 

- Útvar primátora – Evidencia obyvateľstva: 5 dvojjazyčných formulárov, 

- Útvar primátora – Matrika: 19 formulárov v slovenskom jazyku, 

- Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a  kultúry – Samostatný referát školstva:  6 dvojjazyčných 

formulárov,  

- Odbor školstva, sociálnych vecí, športu a  kultúry – Oddelenie sociálnych vecí: :  9 dvojjazyčných 

formulárov, 

- Odbor stavebný: 11 dvojjazyčných formulárov, 

- Spoločný stavebný úrad:  8 dvojjazyčných formulárov, 

- Odbor technický a investičný – Samostatný referát životného prostredia: 3 dvojjazyčné formuláre, 

- Odbor finančný a evidencie majetku: 14 dvojjazyčných formulárov, 

- Vernostná karta: 2 dvojjazyčné formuláre, 

a) elektronicky, prostredníctvom webovej stránky http://dunstreda.sk/files/ziadost-o-spristupnenie-

informacii: 1 formulár v slovenskom jazyku, 

b) elektronicky, prostredníctvom webovej stránky http://dunstreda.sk/files/ziadost-o-poskytnutie-

byvania-v-najomnom-byte: 2 dvojjazyčné formuláre, 

c) fyzicky, v kancelárii prvého kontaktu (kontrolované dňa 26.01.2017): 7 formulárov v slovenskom 

jazyku a 3 dvojjazyčné formuláre. 

d) Na matričnom úrade 2 formuláre (Potvrdenie o vybavení oznámenia o prijatí skoršieho priezviska 

a potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine) sú k dispozícii dvojjazyčne. 

 

 Kontrolovaný subjekt tým, že niektoré formuláre (na úseku matriky a miestnych daní 

a žiadosť o sprístupnenie informácií) poskytuje iba v slovenskom jazyku nedodržuje ustanovenie § 2 

ods.7 zákona o používaní jazykov národnostných menšín. 

 

 Podľa ustanovení § 3 zákona o používaní jazykov národnostných menšín rokovanie orgánu 

verejnej správy sa môže uskutočňovať aj v jazyku menšiny, ak s tým súhlasia všetci prítomní. 

Poslanec obecného zastupiteľstva má právo používať na rokovaní tohto orgánu jazyk menšiny. Ostatní 

účastníci rokovania obecného zastupiteľstva môžu používať jazyk menšiny, ak s tým súhlasia všetci 

prítomní poslanci obecného zastupiteľstva a starosta obce. Úradná agenda, najmä zápisnice, uznesenia, 

štatistiky, evidencie, bilancie, informácie určené pre verejnosť okrem matriky sa môže viesť aj 

v jazyku menšiny. 

 

 Podľa ustanovení § 5 ods.2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov  

Národná rada Slovenskej republiky je povinná zverejniť 

a) termíny jej schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu rokovania, 

b) zápisnice z verejných schôdzí, 

http://dunstreda.sk/tlaciva


c) texty predložených návrhov zákonov do troch dní po ich podaní do Kancelárie Národnej rady 

Slovenskej republiky, 

d) texty schválených zákonov do troch dní po ich schválení v treťom čítaní, 

e) údaje o dochádzke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na jej schôdze a na 

zasadnutia jej výborov do troch dní po skončení každej schôdze Národnej rady Slovenskej 

republiky, 

f) výpisy o hlasovaní poslancov po každej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky okrem 

prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi. 

 

Podľa ustanovení § 5 ods.8 zákona o slobode informácií „Ustanovenia odseku 2 sa primerane 

použijú na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými zastupiteľstvami a 

miestnymi zastupiteľstvami a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho územného celku. zákona 

o slobode informácií.“ 

 Podľa ustanovení § 6 ods.1 a 5 zákona o slobode informácií informácie podľa § 5 sa 

zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. V obciach, ktoré sú vymedzené osobitným 

zákonom, povinná osoba zverejní tieto informácie aj v jazyku národnostných menšín. Ak takáto obec 

zverejňuje informácie podľa § 5 spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, je povinná ich uvádzať aj 

v jazyku národnostných menšín. 

 

V roku 2016 zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského 

zastupiteľstva sa uskutočňovali v maďarskom jazyku. Na zasadnutiach mestského zastupiteľstva bolo 

zabezpečené tlmočenie do slovenského jazyka. 

 Zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady, uznesenia mestského 

zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva, informácie o účasti poslancov na 

zasadnutí mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií mestského zastupiteľstva a informácia 

o výsledku hlasovania poslancov sú vyhotovené a zverejnené v slovenskom jazyku. Týmto postupom 

kontrolovaná osoba nepostupovala v súlade s ustanoveniami § 5 ods.8 a § 6 ods.1 a 5 zákona 

o slobode informácií. 

 

 Na úradných tabuliach v kancelárií prvého kontaktu boli dňa 03.02.2017 vyvesené nasledovné 

informácie: 

Na úradnej tabuli – Povinne zverejňované informácie: 

a) iba v slovenskom jazyku: 

- Oznámenie o počte obyvateľov mesta Dunajská Streda k 31.12.2016,  

- Poradovník uchádzačov o nájomný byt k 31.12.2016, 

- Upozornenie vo veci orezu a výrubu stromov, 

- Výzva vydaná spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 10.03.2014, 

- Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania vydaná Mestom Dunajská Streda 

dňa 17.01.2017, 

- Stavebné povolenie vydané Mestom Dunajská Streda dňa 11.01.2017, 

- Návrh na rozpočet 2017 Mesta Dunajská Streda,  

- Návrh na rozpočet 2017 Perfects,  

- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2017, 

- Informácia o voľnej pracovnej pozícii zo dňa 22.12.2016 a 

- Návrhy VZN v počte 2 

b) dvojjazyčne: 

- Informácia o výmene preukazov fyzických osôb s ťažkým zdravotným postihnutím, 

- Informácia o zabezpečení ochrany pred požiarmi v čase vykurovania vydaná ORHZ v roku 

2015, 

- Verejné ponukové konanie zo dňa 04.10.2016 vydané Mestom Dunajská Streda, 



- Informácie v zmysle § 5 ods. 6 a § 6 ods. 3 zákona č. 211/2000 vydané Mestom Dunajská 

Streda dňa 21.12.2016, 

- Návrh na rozpočet 2017/19 MsKS a 

- Oznámenie o zámere predaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa zo dňa 

31.01.2017. 

 

Na úradnej tabuli – Uloženie písomností, oznámenia iných orgánov: 

c) iba v slovenskom jazyku: 

- Vyhlášky v konaní o vyhlásenie za mŕtveho vydané Okresným súdom Dunajská Streda 

v počte 2, 

- Usmernenie na zabíjanie ošípaných a hovädzieho dobytka pre súkromnú domácu spotrebu od 

Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Dunajská Streda, 

- Uznesenie Okresného súdu Dunajská Streda, 

- Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, 

- Verejné vyhlášky o oznámení miesta uloženia písomností vydaných Daňovým úradom Trnavy 

v počte 8, 

- Oznámenia o dobrovoľnej dražbe od Dupos dražobná, s.r.o. v počte 2, 

- Oznámenie o dražbe od Aukčnej spoločnosti Dražby & Správa pohľadávok, 

- Verejná vyhláška – rozhodnutie Okresného úradu Dunajská Streda, 

- Oznámenie o dobrovoľnej dražbe – Auctioneer, s.r.o. a 

- Oznámenie o konaní opakovanej dražby - od Aukčnej spoločnosti Dražby & Správa 

pohľadávok. 

d) dvojjazyčne: 
- Oznámenia o zrušení záznamu o trvalom pobyte vydané Mestom Dunajská Streda v počte 30 a 

- Oznámenia o mieste uloženia písomností vydaných Mestom Dunajská Streda v počte 19.  
 

Kronika mesta v roku 2016 bola vedená dvojjazyčne. 

 
Označenia v jazyku menšiny  

 

Podľa ustanovenia § 4 ods.4 zákona o používaní jazykov národnostných menšín obec môže 

na svojom území označovať ulice a iné miestne geografické značenia aj v jazyku menšiny. V 

Dunajskej Strede názvy všetkých ulíc, námestí, ciest, sadov, radov, atď. v počte 147 sú dvojjazyčné. 

 

Podľa ustanovenia § 4 ods.6 zákona o používaní jazykov národnostných menšín v obci sa 

informácie týkajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov SR uvádzajú na 

miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny.  

Kontrolou týchto informácií v budove mestského úradu bolo zistené, že niektoré informácie 

(evakuačné plány, požiarne poplachové smernice, informácie na hasiacich prístrojoch v počte 16, 

informácie vedľa kancelárie č.215: hlavný vypínač, informácie na vonkajších dverách vo dvore: zákaz 

fajčiť, únikový východ, pozor klzký povrch, informácie vedľa vonkajších dverách SSÚ: hlavný 

vypínač, pozor elektrické zariadenie, informácie na prízemí vedľa elektronického dochádzkového 

systému: pozor elektrické zariadenie, hlavný vypínač, nehas vodou ani penovými hasiacimi prístrojmi) 

sú uvádzané len v slovenskom jazyku. Neuvádzaním týchto informácií aj v maďarskom jazyku 

kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 4 ods.6 zákona o používaní jazykov národnostných 

menšín. 

 

Podľa ustanovení § 4 ods.8 zákona o používaní jazykov národnostných menšín orgán verejnej 

správy v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje na požiadanie informácie o všeobecne záväzných 

právnych predpisoch popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Obec môže vydávať všeobecne 



záväzné nariadenia v rámci svojej pôsobnosti popri znení v štátnom jazyku aj v jazyku menšiny, 

v takomto prípade je rozhodujúce znenie v štátnom jazyku. 

V roku 2016 Mesto Dunajská Streda vydalo celkom 20 všeobecne záväzných nariadení, ktoré sú 

vydané okrem VZN č. 4/2016, 6/2016, 10/2016 a 12/2016 aj v znení v maďarskom jazyku. Kontrolou 

strategických dokumentov a iných predpisov (zásady a pravidlá) bolo zistené nasledovné: Štatút Mesta 

Dunajská Streda, Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, Koncepcia 

umiestňovania a povoľovania reklamných stavieb na území mesta Dunajská Streda, Smernica č. 

01/2011 k aplikácií zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zabezpečenie jednotného postupu pri 

realizácii zákona v podmienkach Mesta Dunajská Streda, Zásady vydávania a používania Vernostnej 

karty Mesta Dunajská Streda sú vydané dvojjazyčne. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

mesta Dunajská Streda na roky 2015-2020, Koncepcia rozvoja cestovného ruchu mesta Dunajská 

Streda, Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2016 – 2020, ÚPN mesta Dunajská Streda, 

Energetická koncepcia mesta Dunajská Streda v tepelnej energetike, KRIS mesta Dunajská Streda, 

Územný generel dopravy Mesta Dunajská Streda,Komplexné riešenie problematiky bezdomovcov 

žijúcich na území mesta Dunajská Streda, Rokovací poriadok Mestskej rady mesta Dunajská Streda, 

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, Zásady poskytovania bývania 

v nájomnom byte vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, Pravidlá, ktorými sa ustanovujú podmienky 

usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území 

mesta Dunajská Streda, Zásady prevzatia miestnych komunikácií a zariadení verejného osvetlenia 

vybudovaných inými investormi do majetku a správy mesta Dunajská Streda a Zásady vyhlasovania 

ocenenia Športovec roka mesta Dunajská Streda sú vydané len v štátnom jazyku. 

 

Podľa ustanovení § 5a zákona o používaní jazykov národnostných menšín obec zverejňuje 

dôležité informácie uvedené na úradnej tabuli obce, na webovom sídle a vo vydávanej periodickej 

tlači, popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny, a to: 

a) informácie o zložení a právomoci orgánov samosprávy obce, 

b) prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých obec 

koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb 

vo vzťahu k obci, 

c) miesto, čas a spôsob, akým je možné získavať informácie a informácie o tom, kde môžu podať 

fyzické osoby alebo právnické osoby žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie, 

d) postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, 

vrátane príslušných lehôt, ktoré je potrebné dodržať, 

e) sadzobník správnych poplatkov, ktoré obec vyberá za úkony a konania správnych orgánov, 

a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií, 

f) informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

- Na webovom sídle mesta informácie o poslancoch MsZ a o právomoci orgánov mesta sú 

zverejnené popri štátnom jazyku aj v maďarskom jazyku.  

- Prehľad právnych predpisov (celkom 73 predpisov) je zverejnený popri štátnom jazyku aj 

v maďarskom jazyku, pričom informácia o možnosti nahliadnutia do Zbierky zákonov Slovenskej 

republiky a do všeobecne záväzných nariadení mesta Dunajská Streda je zverejnená len v štátnom 

jazyku. Informácia o opravných prostriedkov proti rozhodnutiam mesta je zverejnená popri štátnom 

jazyku aj v maďarskom jazyku. Zásady sú zverejnené len v štátnom jazyku. 

- Prehľad pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk nie je zverejnený – stránka sa pripravuje. 



- Informácie o podaní žiadostí  a o postupe pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane 

príslušných lehôt sú zverejnené popri štátnom jazyku aj v maďarskom jazyku. 

- Sadzobník správnych poplatkov a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií sú zverejnené 

popri štátnom jazyku aj v maďarskom jazyku. 

- informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom obce sú zverejnené 

nasledovne: 

a) oznámenia o zámere bezodplatnej zámeny majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

a oznámenia o zámere odpredaja majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa sú 

zverejnené popri štátnom jazyku aj v maďarskom jazyku, 

b) obchodné verejné súťaže sú zverejnené popri štátnom jazyku aj v maďarskom jazyku, 

c) informácie o prevode alebo prechodu vlastníctva v zmysle § 5 ods. 6 zákona č.211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov sú zverejnené popri štátnom jazyku aj v maďarskom jazyku, 

d) oznámenia o zámere nájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, oznámenie 

o zámere výpožičky majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, oznámenie o zámere 

prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, oznámenie o zámere predaja 

majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a verejné ponukové konanie na prenájom 

nehnuteľností sú zverejnené popri štátnom jazyku aj v maďarskom jazyku, 

e) žiadosť o poskytnutie bývania v nájomnom byte a poradovník uchádzačov o nájomný byt vo 

vlastníctve mesta Dunajská Streda je zverejnená popri štátnom jazyku aj v maďarskom jazyku, 

f) rozpočty mesta na roky 2006-2016 (za roky 2006 a 2007 je zverejnený rozpočet na rok 2012)  

sú zverejnené len v štátnom jazyku, okrem rozpočtu na rok 2014, ktorý je zverejnený popri 

štátnom jazyku aj v maďarskom jazyku, 

g) záverečné účty mesta na roky 2005-2015 (zverejnené v rôznom rozsahu) sú zverejnené len 

v štátnom jazyku. 

 

Tým, že niektoré  informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom 

obce (rozpočty, záverečné účty mesta) sú zverejnené len v štátnom jazyku kontrolovaný subjekt 

nedodržiava ustanovenie § 5a písm. f) zákona o používaní jazykov národnostných menšín. 

Nezverejnením prehľadu pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk sú porušené ustanovenia § 5 

ods.1 písm.e) zákona o slobode informácií. 

 

 

12. Správa o výsledku kontroly č. 2016/13 
 

Predmet kontroly:  Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v Mestskom kultúrnom 

stredisku Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede. 

 

Kontrolované obdobie: rok 2015  

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti 

pri hospodárení s verejnými financiami a preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi 

pri hospodárení s verejnými prostriedkami. 

 

 

 

 

 

 



Kontrolou bolo zistené: 

 

Postavenie a charakteristika príspevkovej organizácie MsKS 

 

 Mestské kultúrne stredisko Benedeka Csaplára, v kontrolovanom období Mestské kultúrne 

stredisko v Dunajskej Strede ako príspevková organizácia Mesta Dunajská Streda hospodárilo v roku 

2015 ako samostatný právny subjekt a jeho rozpočet bol zapojený na rozpočet mesta príspevkom. 

 Postavenie príspevkových organizácií upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. 

o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách) a predmet ich činnosti je 

vymedzený v zriaďovacích listinách. 

 Kontrolou zriaďovacej listiny v znení platnom v  kontrolovanom období bolo zistené, že 

zriaďovacia listina bola vydaná v súlade s ustanoveniami § 21 ods. 9 zákona o rozpočtových 

pravidlách. 

 Príspevková organizácia v zmysle § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách je právnická 

osoba mesta, ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet 

mesta zapojená príspevkom a platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho 

rozpočtu. 

 

Výpočet percentuálneho podielu výrobných nákladov (v zmysle opatrenia MF SR z 5.12.2007 č. 

MF/25775/2007-31 príloha č.3, tabuľka č.2): 

 

Tržby za vlastné výkony MsKS:     59.417,74 € 

Predaný tovar:   0,- € 

Výrobné náklady:   395.657,64 € 

 

Výpočet:  ( 59.417,74 € - 0,- € ) / 395.657,64 € = 15,02 % 

 

Podiel výrobných nákladov príspevkovej organizácie krytých tržbami bol v roku 2015 menší ako 50%. 

 

Rozpočet nákladov a výnosov a jeho plnenie 

 

 Základným nástrojom finančného hospodárenia príspevkovej organizácie je rozpočet 

nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia, podľa ktorého v kontrolovanom období povinná osoba 

hospodárila. 

 Kontrolou rozpočtu zostavovaného na rozpočtový rok 2015 bolo zistené, že mesto ako 

zriaďovateľ poskytlo finančný príspevok vo výške 168.592,-€.  

 Porovnaním rozpočtov nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia s výkazom ziskov a strát 

spracovaným za rok 2015 bolo zistené, že povinná osoba dosiahla výnosy určené svojím rozpočtom 

nákladov a výnosov v sume 375.592,-€. Skutočné dosiahnuté výnosy predstavovali sumu  380.543,97 

€, čím povinná osoba postupovala v súlade s ustanovením § 24 ods. 2 zákona o rozpočtových 

pravidlách, podľa ktorého „Príspevková organizácia je povinná dosahovať výnosy určené svojím 

rozpočtom.“ 

 

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami 

 

 Povinná osoba vypracovala k 31.12.2015 riadnu účtovnú závierku tvorenú súvahou, výkazom 

ziskom a strát a poznámkami v obsahu ktorých boli údaje uvedené v súlade s ustanoveniami § 30 ods. 



2 a 3 zákona o účtovníctve a Opatrenia MF SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa 

ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek  individuálnej 

účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, 

príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších zmien. 

Povinná osoba ako príspevková organizácia účtovala v sústave podvojného účtovníctva 

podľa Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, 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.  

Za účelom podrobnejšej úpravy si povinná osoba pre vlastné podmienky vypracovala 

Smernicu pre vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov s účinnosťou od 01.05.2015. 

 Kontrolou náležitostí účtovných dokladov a účtovných kníh neboli zistené nedostatky. 

Účtovníctvo povinnej osoby v kontrolovanom období bolo vedené v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,  Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 a 

Smernice pre vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov. 

 

Mestské kultúrne stredisko v roku 2015 dostalo nasledovné účelové dotácie: 

 

- od Mesta Dunajská Streda na projekt „Dunajskostredské leto 2015 – Dunaszerdahelyi Nyár 2015“ 

vo výške 900,- €, 

- od Trnavského samosprávneho kraja na projekt „V zdravom tele zdravý duch – Mozdulj az 

egészségedért“ vo výške 1.350,- €, 

- od Trnavského samosprávneho kraja na projekt „X.bábkový festival Pestrý motýľ – X.tarka lepke 

bábfesztivál“ vo výške 1.350,- €, 

- od Úradu vlády SR na projekt „Hosťovanie Divadla Thália a Jókaiho divadla v Dunajskej Strede“ 

vo výške 3.000,- € a 

- od Úradu vlády SR na projekt „Dunajskostredské leto 2015 – Dunaszerdahelyi Nyár 2015“ vo 

výške 1.200,- €. 

 

V súlade s podmienkami poskytnutia dotácií povinná osoba predložila vyúčtovanie poskytovateľom 

dotácií. 

 

Podnikateľská činnosť  

 

V kontrolovanom období povinná osoba ako príspevková organizácia mesta nevykonávala 

podnikateľskú činnosť nad rámec svojej hlavnej činnosti. 

 

Nakladanie a hospodárenie s majetkom 

 

 Podľa ustanovenia § 6 ods. 3 zákona o účtovníctve účtovné jednotky sú povinné vykonať 

inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, ustanoveniami § 29 a 30 je určený 

spôsob jej vykonania. 

Pri kontrole evidencie, spôsobu obstarania a nakladania s majetkom, inventarizácie majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bolo zistené: 

 Inventarizácia za kontrolované obdobie bola vykonaná na základe Príkazu riaditeľky č. 1/2015 

zo dňa 19.11.2015. Inventarizácia bola vykonaná ku dňu, ku ktorej bola zostavená účtovná závierka, 

t.j. k 31.12.2015. Vykonanie inventarizácie povinná osoba preukázala predložením dokumentácie, 

vypracovanie ktorej sa vyplýva z príslušných ustanovení zákona o účtovníctve, jednalo sa 

o inventarizačné zápisy a inventúrne súpisy. 

  

https://www.financnasprava.sk/http:/www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=9479


Kontrolou bolo zistené, že: 

- pri inventarizácií hmotného majetku niektoré inventúrne súpisy neobsahovali údaje, ako meno 

a priezvisko a podpisový záznam členov inventarizačnej komisie, meno a priezvisko hmotne 

zodpovednej osoby, čo je v rozpore s ustanoveniami § 30 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa 

ktorých „Inventúrny súpis musí obsahovať tieto údaje: ... e) meno, priezvisko a podpisový záznam 

hmotne zodpovednej osoby alebo zodpovednej osoby za príslušný druh majetku, ... i) meno, 

priezvisko a podpisový záznam osôb zodpovedných za zistenie skutočného stavu majetku, 

záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov, ...“. 

- pri inventarizácií pokladnice, cenín neboli vypracované inventarizačné zápisy. V poznámkach 

inventúrneho súpisu bol uvedený záznam o výsledku porovnania inventúrneho stavu so stavom 

v účtovnej evidencii. Povinná osoba týmto postupom nedodržala ustanovenia § 30 ods. 3 zákona 

o účtovníctve, podľa ktorých „Stav majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v 

inventúrnych súpisoch sa porovnáva so stavom majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v 

účtovníctve a výsledky porovnania sa uvedú v inventarizačnom zápise. Inventarizačný zápis je 

účtovný záznam, ktorým sa preukazuje vecná správnosť účtovníctva a ktorý musí obsahovať 

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby 

bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska, 

b) výsledky vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 

záväzkov s účtovným stavom, 

c) výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 a 27, 

d) meno, priezvisko a podpisový záznam osoby alebo osôb zodpovedných za vykonanie 

inventarizácie v účtovnej jednotke.“ 

 

Finančná kontrola 

 

Výkon finančnej kontroly v kontrolovanom období bol upravený zákonom č. 502/2001 Z.z. o 

finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len zákon o finančnej kontrole). Za účelom podrobnejšej úpravy si povinná osoba pre 

vlastné podmienky vypracovala Smernicu o výkone finančnej kontroly s účinnosťou od 01.05.2015. 

 

Kontrolou výkonu finančnej kontroly bolo zistené: 

 

1. Na troch interných dokladoch nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čo je v rozpore 

s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého „Predbežnou finančnou 

kontrolou vykonávanou ako administratívna kontrola orgán verejnej správy overuje každú finančnú 

operáciu alebo jej časť.“ a čl.III ods. 1 Smernice o výkone finančnej kontroly, podľa ktorého 

„Predbežnou finančnou kontrolou overuje MsKS každú pripravovanú finančnú operáciu.“ 

2. Na ostatných interných dokladoch pri výkone predbežnej finančnej kontroly MsKS overil súlad 

finančnej operácie s rozpočtom mesta za príslušný rok. Týmto postupom MsKS konal v rozpore 

s ustanoveniami § 9 ods. 1 písm. a) zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého „Predbežnou 

finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť pri 

hospodárení s verejnými prostriedkami overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti s rozpočtom 

orgánu verejnej správy.“ 

3. Na jednom pokladničnom doklade  nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čo je v rozpore 

s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a čl.III ods. 1 Smernice o výkone finančnej 

kontroly. 

4. Na vystavených faktúrach (odberateľské faktúry) nebola vykonaná predbežná finančná kontrola, čo 

je v rozpore s ustanoveniami § 6 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a čl.III ods. 1 Smernice 

o výkone finančnej kontroly. 

 

 

 

 



13.Správa o výsledku kontroly č. 2016/14 
  

Predmet kontroly:   

1. Kontrola výkonu zimnej údržby pozemných komunikácií – odhrňovanie snehu, posyp vozoviek, 

ručné čistenie priechodov pre chodcov a 

 

2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly ukončeného dňa 16.02.2016 

prerokovaním Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/21. 

 

Kontrolované obdobie: od 01.01.2016 do 31.05.2016 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie príslušných všeobecne záväzných právnych 

predpisov súvisiacich s predmetom kontroly. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Kontrola výkonu zimnej údržby pozemných komunikácií – odhrňovanie snehu, posyp vozoviek, 

ručné čistenie priechodov pre chodcov 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. zabezpečuje správu miestnych komunikácií 

a verejných priestranstiev na základe Mandátnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená dňa 22.05.2013 na 

základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 29/481/2013 zo dňa 24.04.2013. 

 

Podľa čl.III ods.1 Mandátnej zmluvy Municipal Real Estate, s.r.o. sa zaväzuje zabezpečovať 

opravy a údržbu miestnych komunikácií, údržbu verejnej zelene, verejných priestranstiev, ktoré 

neslúžia miestnej doprave, udržiavanie čistoty v meste osobne v rámci vlastnej podnikateľskej činnosti 

alebo dodávateľským spôsobom t.j. prostredníctvom inej osoby. Podľa čl.III ods.4 Mandátnej zmluvy 

výkon správy pozostáva najmä z týchto úkonov: 

- na úseku pozemných komunikácií: 

2. zimná údržba pozemných komunikácií: odhrňovanie snehu, posyp vozoviek inertným 

materiálom/miešaným materiálom/soľou, ručné čistenie priechodov pre chodcov, odvoz snehu 

a uloženie, 

3. zimný posyp chodníkov, námestí, ihrísk a odvoz snehu 

 

Na údržbu a opravu miestnych komunikácií a verejného osvetlenia bola dňa 30.08.2013 

uzatvorená Rámcová zmluva medzi objednávateľom Municipal Real Estate, s.r.o. a zhotoviteľom 

EKOM PLUS, s.r.o. 

 

 Zimná údržba miestnych komunikácií bola vykonaná nasledovne: 

 

1. Prostredníctvom spoločnosti EKOM PLUS, s.r.o. bol vykonaný posyp vozoviek: 

 

- dňa 01.01.2016 pomocou dvoch vozidiel v celkovej dĺžke 82 km, 

- dňa 02.01.2016 pomocou dvoch vozidiel v celkovej dĺžke 81 km, 

- dňa 04.01.2016 pomocou dvoch vozidiel v celkovej dĺžke 79 km, 

- dňa 05.01.2016 pomocou dvoch vozidiel v celkovej dĺžke 82 km, 

- dňa 06.01.2016 pomocou dvoch vozidiel v celkovej dĺžke 76 km, 

- dňa 07.01.2016 pomocou dvoch vozidiel v celkovej dĺžke 80 km, 

- dňa 20.01.2016 pomocou jedného vozidla v celkovej dĺžke 37 km, 

- dňa 21.01.2016 pomocou jedného vozidla v celkovej dĺžke 44 km, 

- dňa 23.01.2016 pomocou jedného vozidla v celkovej dĺžke 45 km, 

- dňa 24.01.2016 pomocou jedného vozidla v celkovej dĺžke 43 km, 



- dňa 25.01.2016 pomocou jedného vozidla v celkovej dĺžke 45 km, 

- dňa 27.01.2016 pomocou jedného vozidla v celkovej dĺžke 41 km. 

 

Posyp vozoviek v šírke jedného jazdného pruhu bol vykonaný v celkovej dĺžke 735 km. Za 

vykonané práce EKOM PLUS, s.r.o. fakturoval sumu vo výške 20.286,- € (s DPH). Podľa Prílohy č.2 

Rámcovej zmluvy cena bez DPH za 1 km posypu vozovky v šírke jedného jazdného pruhu je 23,- €. 

Na základe uvedeného možno konštatovať, že fakturovaná suma bola správne určená. 

 

2. Prostredníctvom spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. bol vykonaný posyp 

chodníkov a odhrňovanie snehu: 

 

- dňa 01.01.2016 bol vykonaný posyp chodníkov ručnou prácou a pomocou dvoch traktorov, 

- dňa 02.01.2016 bol vykonaný posyp chodníkov ručnou prácou a pomocou dvoch traktorov, 

- dňa 04.01.2016 bol vykonaný posyp chodníkov ručnou prácou a pomocou dvoch traktorov, 

- dňa 05.01.2016 bol vykonaný posyp chodníkov a odhrňovanie snehu ručnou prácou a 

pomocou troch traktorov, 

- dňa 06.01.2016 bol vykonaný posyp chodníkov ručnou prácou a pomocou dvoch traktorov, 

- dňa 23.01.2016 bol vykonaný posyp chodníkov ručnou prácou a pomocou dvoch traktorov, 

- dňa 24.01.2016 bol vykonaný posyp chodníkov a odhrňovanie snehu ručnou prácou a 

pomocou troch traktorov, 

- dňa 25.01.2016 bol vykonaný posyp chodníkov ručnou prácou a pomocou dvoch traktorov a 

- dňa 27.01.2016 bol vykonaný posyp chodníkov ručnou prácou a pomocou dvoch traktorov. 

 

Pomocou traktorov bolo odpracovaných celkovo 144 hodín, pracovné hodiny ručnej práce 

predstavovali 448 hodín. 

Posyp chodníkov v šírke 1,50 m bol vykonaný v celkovej dĺžke 314 km. Za vykonané práce 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. fakturoval sumu 7.536,- € (bez DPH). 

Odhrňovanie snehu v šírke 1,50 m bolo vykonané v celkovej dĺžke 73 km. Za vykonané práce 

Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. fakturoval sumu 1.022,- € (bez DPH). 

 Cena práce v prípade posypu chodníkov bola 24,- € / km a v prípade odhrňovania snehu bola 

14,- € / km. Výška ceny práce posypu chodníkov a ceny práce odhrňovania snehu je zhodná s výškou 

cien, určených v Rámcovej zmluve na údržbu verejnej zelene uzatvorenej na dobu od 09.09.2013 do 

30.11.2016 medzi objednávateľom Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. a poskytovateľom 

FK-PARK, s.r.o. 

  

 Celkové výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií predstavovali sumu 30.555,60 €. 

 
Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly ukončeného dňa 16.02.2016 

prerokovaním Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/21. 

 

V čase od 30.12.2015 do 22.01.2016 bola vykonaná kontrola hospodárenia s verejnými 

prostriedkami v spoločnosti Municipal Real Estate s.r.o. 

 

Na základe Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/21 mala povinná osoba 

povinnosť :  

- V termíne do 15.03.2016 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť hlavnému kontrolórovi písomný zoznam 

týchto opatrení. 

- V termíne do 31.03.2016 určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou 

finančnou kontrolou a uplatniť opatrenia podľa Zákonníka práce. 

- V termíne do 31.03.2016 predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o splnení opatrení na 

nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku. 



 

Dňa 24.02.2016 povinná osoba predložila písomný zoznam prijatých opatrení. Správa 

o splnení opatrení bola predložená dňa 08.03.2016. Povinná osoba prijala nasledovné opatrenia: 

1. Poplatky za vstup do cintorína sa nevyberá. Povolenie na vjazd motorovým vozidlom na 

pohrebisko za účelom vykonania kamenárskych prác pre poskytovateľov kamenárskych 

služieb je viazané na finančnú zábezpeku. 

2. Dodatkom k Zmluve o výkone správy nebytových priestorov upraviť čl.III ods.5 tak, aby jeho 

znenie zodpovedalo skutočnosti, t.j. poistenie administratívnej budovy zabezpečí vlastník. 

 

K bodu 1) 

Kontrolou príjmov za mesiac máj 2016 bolo zistené, že povinná osoba dodržala opatrenie č.1, t.j. 

nevyberala poplatok za vstup do cintorína. 

 

K bodu 2) 

Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone správy nebytových priestorov bol podpísaný dňa 07.03.2016. 

 

14. Správa o výsledku kontroly č. 2016/15 

 

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončeného 

dňa 13.01.2016 prerokovaním Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/15 a 

ukončeného dňa 26.01.2016 prerokovaním Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/18. 

 

Kontrolovaná osoba:   Mestský úrad v Dunajskej Strede 

 

Kontrolované obdobie:  od 01.02.2016 do 31.05.2016 

 

Cieľom kontroly bolo overiť plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolami a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončeného dňa 13.01.2016 

prerokovaním Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/15 

 

V čase od 18.11.2015 do 10.12.2015 bola vykonaná kontrola nákupu a čerpania cenín – 

stravných poukážok na Mestskom úrade v Dunajskej Strede.  

Na základe Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/15 mala povinná osoba 

povinnosť :  

- V termíne do 15.02.2016 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť hlavnému kontrolórovi písomný zoznam 

týchto opatrení. 

- V termíne do 15.02.2016 určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou 

finančnou kontrolou a uplatniť opatrenia podľa Zákonníka práce. 

- V termíne do 15.03.2016 predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o splnení opatrení na 

nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku. 

 

Dňa 26.01.2016 povinná osoba predložila písomný zoznam prijatých opatrení. Dňa 

09.03.2016 povinná osoba predložila Správu s splnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov 



zistených následnou finančnou kontrolou na základe kontroly hlavného kontrolóra ku správe č. 

2015/15. Povinná osoba prijala nasledovné opatrenia: 

 

3. Zabezpečiť poskytovanie príspevku zo sociálneho fondu za stravovacie lístky v súlade 

s Kolektívnou zmluvou. 

Termín:  úloha trvalá 

Zodpovední: Ing. Júlia Bubniaková – prednostka, Ing. Judita Jányová – vedúca oddelenia 

účtovníctva 

 

4. Upraviť podmienky poskytovania stravných lístkov v Kolektívnej zmluve. 

Termín:  do 15.02.2016 

Zodpovední:  Ing. Júlia Bubniaková – prednostka, Ing. Dezider Szabó – predseda ZV ROH 

 

5. Pri poskytovaní stravných lístkov pre príslušníkov MsP a pracovníkov kamerového systému 

postupovať v súlade s Kolektívnou zmluvou a Zákonníkom práce. 

Termín:  úloha trvalá 

Zodpovední:  Ing. Júlia Bubniaková – prednostka, Judita Szücsová – mzdová účtovníčka 

 

Kontrolou prijatých opatrení bolo zistené: 

k bodu 1)  

Kontrolou bolo preverené obdobie od 01.04.2016 do 31.05.2016. V kontrolovanom období 

povinná osoba poskytovala príspevok zo sociálneho fondu v súlade s ustanovením čl. 23 bod 3 

Kolektívnej zmluvy, v zmysle ktorého zamestnávateľ poskytne príspevok zo sociálneho fondu vo 

výške 0,20 € na 1 stravovaciu poukážku. 

k bodu 2) 

 Dňa 26.01.2016 bol podpísaný dodatok ku Kolektívnej zmluve uzavretej dňa 18.12.2015, 

v zmysle ktorého zamestnávateľ poskytne zamestnancom, ktorých pracovná zmena trvá viac ako 11 

hodín ďalší stravný lístok. 

k bodu 3)  

Kontrolou bolo preverené obdobie od 01.04.2016 do 31.05.2016. V kontrolovanom období 

povinná osoba poskytovala stravné lístky príslušníkom MsP a pracovníkom kamerového systému v 

súlade s ustanoveniami čl. 23 Kolektívnej zmluvy a § 152 Zákonníka práce. 

 

Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončeného dňa 26.01.2016 

prerokovaním Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/18. 

 

V čase od 26.11.2015 do 10.12.2015 bola vykonaná kontrola vykonávania predbežnej 

finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení 

neskorších predpisov na Mestskom úrade v Dunajskej Strede.  

Na základe Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/18 mala povinná osoba 

povinnosť :  

- V termíne do 15.02.2016 prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť hlavnému kontrolórovi písomný zoznam 

týchto opatrení. 

- V termíne do 15.02.2016 určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené následnou 

finančnou kontrolou a uplatniť opatrenia podľa Zákonníka práce. 

- V termíne do 15.03.2016 predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu o splnení opatrení na 

nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku. 



 

Dňa 26.01.2016 povinná osoba predložila písomný zoznam prijatých opatrení. Dňa 

09.03.2016 povinná osoba predložila Správu s splnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov 

zistených následnou finančnou kontrolou na základe kontroly hlavného kontrolóra ku správe č. 

2015/18.Povinná osoba prijala nasledovné opatrenia: 

 

1. Zosúladiť internú smernicu o obehu účtovných dokladov a vykonávanie finančnej kontroly 

v podmienkach mesta Dunajská Streda. 

Termín:  do 15.03.2016 

Zodpovední:  JUDr. Andrea Klabuzai – vedúca útvaru primátora 

 

2. Zabezpečiť dodržiavanie internej smernice o obehu účtovných dokladov a vykonávanie finančnej 

kontroly v podmienkach mesta Dunajská Streda. 

Termín:  do 15.02.2016 

Zodpovední: príslušní zodpovední zamestnanci a vedúci zamestnanci v zmysle prílohy č.1 

internej smernice 

 

Kontrolou prijatých opatrení bolo zistené: 

k bodu 1)  

Smernica o obehu účtovných dokladov a vykonávanie finančnej kontroly v podmienkach 

mesta Dunajská Streda bola zosúladená s platnou legislatívou, bola podpísaná dňa 07.03.2016 a je 

účinná od 15.03.2016. 

k bodu 2) 

 Kontrola dodržiavania internej smernice bola vykonaná v rámci kontroly vykonávania 

základnej finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

o doplnení niektorých zákonov na Mestskom úrade Dunajská Streda, ktorá bola ukončená Správou 

o výsledku kontroly č. 2016/10, 

 

15. Správa o výsledku kontroly č. 2016/16 

 

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva  

 

Kontrolované obdobie:  I.polrok 2016 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

V kontrolovanom období sa konali zasadnutia mestského zastupiteľstva nasledovne: 

- 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 16. februára 2016, 

- 11. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 19. apríla 2016, 

- 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 28. júna 2016, 

 

Zoznam uznesení, ktoré boli ku dňu vykonania kontroly v štádiu vybavenia, resp. realizácie: 

 

1. Uznesením č. 253/2016/11/A Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede  

schválilo 

1. zriadenie zberného dvora na území mesta Dunajská Streda  



2. zverenie nasledovných úloh mesta Dunajská Streda obchodnej spoločnosti Municipal Real Estate 

Dunajská Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda, IČO: 46 313 834, so 

100 %-nou majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda a to na základe obchodnej zmluvy:  

a) prevádzkovanie zberného dvora  

b) zabezpečenie triedeného zberu niektorých zložiek komunálneho odpadu na základe obchodnej 

zmluvy  

c) zabezpečenie mobilného zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a parkov. 

 

2. Uznesením č. 285/2016/12 Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede 

B/ súhlasilo s návrhom na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, 

pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky vyradenie materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Dunajská Streda: 

1. Názov školy: Materská škola – Óvoda Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Széchenyiho ulica číslo 

1999/9 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

2.Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Októbrová ulica číslo 

939/47 Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Októbrová ulica číslo 

939/47 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

3.Názov školy: Materská škola – Óvoda Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Námestie priateľstva 

číslo 2173/27 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

4. Názov školy: Materská škola – Óvoda Rybný trh číslo 14 Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Rybný trh číslo 14 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Rybný trh číslo 14 

Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

5. Názov školy: Materská škola – Óvoda Komenského ulica č. 357/2, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Komenského ulica číslo 

357/5 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

6. Názov školy: Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským – Benedek Elek 

Óvoda  

Alžbetínske námestie číslo 323/3,Dunajská Streda - Dunaszerdahely  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3 Dunajská Streda 



Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Alžbetínske námestie č. 

323/3 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

7.Názov školy: Materská škola Jesenského ulica číslo 910/10, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Jesenského ulica číslo 

910/10 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 

8.Názov školy: Materská škola – Óvoda Ružový háj číslo 1359/19, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Ružový háj číslo 

1359/19 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

9. Názov školy: Materská škola – Óvoda Námestie SNP číslo 187/11, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11, Dunajská Streda 

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Námestie SNP číslo 

187/11 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

k 31.12.2016 zo Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk 

praktického vyučovania Slovenskej republiky; a s návrhom na zmenu v Sieti škôl a školských 

zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania  

Slovenskej republiky - zaradenie materských škôl s právnou subjektivitou s elokovanými 

pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda: 

1. Názov školy: Materská škola – Óvoda Rybný trh číslo 14, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Rybný trh číslo 14 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

1.1.Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy – Óvoda Námestie priateľstva 

číslo 2173/27, 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

2. Názov školy: Materská škola – Óvoda Námestie SNP číslo 187/11, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

2.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy – Óvoda Ružový háj číslo 

1359/19, 

Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

3. Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda Októbrová ulica číslo 

939/47, 



Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

3.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy s vyučovacím jazykom 

maďarským  

– Óvoda Alžbetínske námestie číslo 323/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3, Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: maďarský 

4.Názov školy: Materská škola – Óvoda Komenského ulica č. 357/2, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

4.1. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy – Óvoda Széchenyiho ulica číslo 

1999/9, 

Dunajská Streda 

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský 

4.2. Názov školy: Elokované pracovisko ako súčasť Materskej školy – Óvoda Jesenského ulica číslo 

910/10, 

Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola 

Sídlo /adresa/ : Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská Streda 

Vyučovací jazyk: slovenský 

k 1.1.2017 do Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk 

praktického vyučovania Slovenskej republiky  

C/ súhlasilo s návrhom na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, 

pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky - vyradenie zariadení školského stravovania - 

školských jedální v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda: 

1.Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole Smetanov háj číslo 

286/9 Dunajská Streda 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania –  školská jedáleň 

Sídlo /adresa/ : Smetanov háj č. 826/9 Dunajská Streda 

2.Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri ZŠ Ármina Vámbéryho s vyučovacím 

jazykom maďarským - Vámbery Ármin Alapiskola Hviezdoslavova ulica č. 2094/2, Dunajská Streda - 

Dunaszerdahely 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda 

3.Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole Zoltána Kodálya s 

vyučovacím jazykom maďarským - Kodály Zoltán Alapiskola Komenského ulica č. 1219/1, Dunajská 

Streda - Dunaszerdahely 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo / adresa / : Komenského ulica číslo 1219/1 Dunajská Streda 



4. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole Gyulu Szabóa s 

vyučovacím jazykom maďarským - Szabó Gyula Alapiskola Školská ulica č. 936/1, Dunajská Streda - 

Dunaszerdahely 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/ : Školská ulica č. 936/1, Dunajská Streda 

5. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň pri Základnej škole Jilemnického ulica 

číslo 204/1, Dunajská Streda 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Jilemnického ulica číslo 204/1, Dunajská Streda 

k 31.12.2016 zo Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk 

praktického  

vyučovania Slovenskej republiky;  

D/ súhlasí s návrhom na zmenu v Sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, 

pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky - zaradenie zariadenia školského stravovania s 

právnou subjektivitou s elokovanými pracoviskami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda: 

1. Názov účelového školského zariadenia: Školská jedáleň 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/ : Smetanov háj č. 826/9 Dunajská Streda 

1.1. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Hviezdoslavova ulica č. 2094/2 Dunajská Streda 

1.2. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica číslo 1219/1 Dunajská Streda 

1.3. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/ : Školská ulica č. 936/1 Dunajská Streda 

1.4. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Jilemnického ulica číslo 204/1 Dunajská Streda 

1.5.  Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica číslo 1999/9 Dunajská Streda 

1.6. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo / adresa / : Októbrová ulica číslo 939/47 Dunajská Streda 

1.7. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva číslo 2173/27 Dunajská Streda 

1.8. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Rybný trh číslo 14 Dunajská Streda 

1.9. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda 

1.10. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 



Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie číslo 323/3 Dunajská Streda 

1.11. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Jesenského ulica číslo 910/10 Dunajská Streda 

1.12. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Ružový háj číslo 1359/19 Dunajská Streda 

1.13. Názov účelového školského zariadenia: Elokované pracovisko Školskej jedálne 

Druh a typ školy: zariadenie školského stravovania – školská jedáleň 

Sídlo /adresa/: Námestie SNP číslo 187/11 Dunajská Streda 

k 1.1.2017 do Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk 

praktického 

vyučovania Slovenskej republiky  

E/ schválilo založenie neziskovej organizácie za účelom prevádzkovania školského stravovania v 

školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda na území 

mesta Dunajská Streda;  

F/ ukladalo Mestskému úradu Dunajská Streda predložiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR žiadosti o zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zmysle tohto uznesenia a zabezpečiť 

realizáciu ostatných úloh. 

 

Uznesením č. 317/2016/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo zmenu Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 v časti bod B/:  

„B/ súhlasí s návrhom na vyradenie nasledovných materských škôl bez právnej subjektivity v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda zo Siete škôl a školských zariadení, stredísk 

praktického vyučovania, pracovísk praktického vyučovania Slovenskej republiky dňom 31.12.2016:  

1. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Széchenyiho ulica č. 1999/9, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/: Széchenyiho ulica č. 1999/9 Dunajská Streda  

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Széchenyiho ulica č. 

1999/9 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

2. Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica č. 

939/47, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola Sídlo /adresa/: Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská Streda  

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň, Októbrová ulica č. 

939/47. Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: maďarský  

3. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Námestie priateľstva č. 2173/27, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva č. 2173/27 Dunajská Streda  

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Námestie priateľstva č. 

2173/27 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

4. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Rybný trh č. 14, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/: Rybný trh č. 14 Dunajská Streda  

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Rybný trh č. 14, 

Dunajská Streda Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  



5. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Komenského ulica č. 357/2, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/: Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda  

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Komenského ulica č. 

357/2 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

6. Názov školy: Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským – Benedek Elek 

Óvoda, Alžbetínske námestie č. 323/3, Dunajská Streda - Dunaszerdahely  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie č. 323/3 Dunajská Streda  

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Alžbetínske námestie č. 

323/3 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: maďarský  

7. Názov školy: Materská škola, Jesenského ulica č. 910/10, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/: Jesenského ulica č. 910/10 Dunajská Streda Názov a adresa školských zariadení, ktoré 

sú súčasťou školy: Školská jedáleň Jesenského ulica č.910/10 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský 

8. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Ružový háj č. 1359/19, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola Sídlo /adresa/: Ružový háj č.1359/19 Dunajská Streda  

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Ružový háj č. 1359/19 

Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

9. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Námestie SNP č. 187/11, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola Sídlo /adresa/: Námestie SNP č.187/11 Dunajská Streda  

Názov a adresa školských zariadení, ktoré sú súčasťou školy: Školská jedáleň Námestie SNP č.187/11, 

Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

a súhlasí s návrhom na zaradenie nasledovných 4 materských škôl ako rozpočtových organizácií s 

právnou subjektivitou, s elokovanými pracoviskami, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská 

Streda do Siete škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania, pracovísk praktického 

vyučovania Slovenskej republiky dňom 1.1.2017:  

1. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Rybný trh č. 14, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/ : Rybný trh č.14 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 131  

Predpokladaný počet všetkých tried: 6  

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: Školská jedáleň 

Rybný trh č. 14 Dunajská Streda  

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017  

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity:  

Názov: Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda, Námestie priateľstva č. 2173/27, Dunajská 

Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/: Námestie priateľstva č.2173/27 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 124  



Predpokladaný počet všetkých tried: 6  

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: Školská jedáleň 

Námestie priateľstva č.2173/27 Dunajská Streda  

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017  

2. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Námestie SNP č. 187/11, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/: Námestie SNP č.187/11 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 118  

Predpokladaný počet všetkých tried: 6  

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: Školská jedáleň 

Námestie SNP č. 187/11 Dunajská Streda  

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017  

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity:  

Názov: Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda, Ružový háj č. 1359/19, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/: Ružový háj č.1359/19 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 61  

Predpokladaný počet všetkých tried: 3  

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: Školská jedáleň 

Ružový háj č.1359/19 Dunajská Streda  

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017  

3. Názov školy: Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Októbrová ulica č. 

939/47, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/ : Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 72  

Predpokladaný počet všetkých tried: 3  

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: Školská jedáleň 

Októbrová ulica č. 939/47 Dunajská Streda  

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017  

Elokované pracovisko školy bez právnej subjektivity:  

Názov: Elokované pracovisko Materská škola Eleka Benedeka s vyučovacím jazykom maďarským – 

Benedek Elek Óvoda, Alžbetínske námestie č. 323/3, Dunajská Streda – Dunaszerdahely  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/: Alžbetínske námestie č.323/3 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 63  

Predpokladaný počet všetkých tried: 3  

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: Školská jedáleň 

Alžbetínske námestie č. 323/3 Dunajská Streda  

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017  

4. Názov školy: Materská škola – Óvoda, Komenského ulica č. 357/2, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/: Komenského ulica č.357/2 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  



Predpokladaný počet všetkých detí: 90  

Predpokladaný počet všetkých tried: 4  

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je súčasťou školy: Školská jedáleň 

Komenského ulica č. 357/2 Dunajská Streda  

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017  

Elokované pracoviská školy bez právnej subjektivity:  

Názov: Elokované pracovisko Materská škola – Óvoda, Széchenyiho ulica č.1999/9, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola Sídlo /adresa/ : Széchenyiho ulica č.1999/9 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský a maďarský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 69  

Predpokladaný počet všetkých tried: 3  

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: Školská jedáleň 

Széchenyiho ulica č. 1999/9 Dunajská Streda  

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017  

Elokované pracoviská školy bez právnej subjektivity:  

Názov: Elokované pracovisko Materská škola, Jesenského ulica č. 910/10, Dunajská Streda  

Druh a typ školy: materská škola  

Sídlo /adresa/ : Jesenského ulica č. 910/10 Dunajská Streda  

Vyučovací jazyk: slovenský  

Predpokladaný počet všetkých detí: 93  

Predpokladaný počet všetkých tried: 5  

Názov a adresa školského zariadenia bez právnej subjektivity, ktoré je jej súčasťou: Školská jedáleň 

Jesenského ulica č. 910/10 Dunajská Streda  

Predpokladaný dátum zriadenia a termín začatia činnosti školy: 1.1.2017“ 

 

Uznesením č. 319/2016/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo zmenu Uznesenia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 v častiach C/, D/ a E/:  

„C/ schvaľuje 

1. založenie obchodnej spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou mesta Dunajská Streda, podľa § 11 

ods. 4 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s 

obchodným názvom : Gastro DS, s. r. o. sídlo: Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda 

základné imanie spoločnosti: 5.000,- € predmet podnikania (činnosti) spoločnosti je: - pohostinská 

činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne - prevádzkovanie výdajne stravy  

2. peňažný vklad mesta Dunajská Streda v hodnote 5.000,- € do základného imania obchodnej 

spoločnosti Gastro DS, s. r. o.  

D/ ukladá Mestskému úradu Dunajská Streda predložiť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu SR žiadosti o zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zmysle tohto uznesenia a zabezpečiť 

realizáciu ostatných úloh.  

E/ splnomocňuje primátora mesta na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva.“ 

 

Uznesením č. 320/2016/14 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo zrušenie bodu F/ 

Uznesenia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda č. 285/2016/12 zo dňa 27. júna 2016. 

 

 

 

 

 



1. Uznesením č. 287/2016/12/B Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede 

schválilo  

návrh na registráciu sociálnej služby krízovej intervencie, ktorým je poskytovanie sociálnej služby v 

nocľahárni, v zmysle § 62 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 

zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov 

 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, február 2017    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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


