
MESTO DUNAJSKÁ STREDA 
MESTSKÝ ÚRAD 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

IČO: 00305383 ● DIČ: 2021129968 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.: 5/2015/3 

3. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület 

3. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

 

 

 

Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch december 2014 a január 2015 

Beszámoló a 2014.decemberében és 2015.januárjában befejezett ellenőrzések eredményeiről 

 

 

Predkladá: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór 

Beterjeszti: 

Vypracoval: Ing. Zoltán Fekete, hlavný kontrolór 

Kidolgozta: 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat:     

 

Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede po prerokovaní 

predmetu návrhu  

 

A/  berie na vedomie 

 

1.Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/15 

2.Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/16 

3.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2014/17 

4.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/1 

5.Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/2 

6.Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/3/1 

7.Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/3/2 

8.Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/3/3 

9.Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/4 

10.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/5 

11.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/6 

12.Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/7 

13.Záznamy o výsledku následnej kontroly č. 2015/8/1,2,3,5 

14.Správu o výsledku následnej kontroly č. 2015/8/4 

 

 

Január 2015 

2015.január 

 



MESTO DUNAJSKÁ STREDA 
MESTSKÝ ÚRAD 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

IČO: 00305383 ● DIČ: 2021129968 

 

Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch  

december 2014 a január 2015 

 

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 vykonanej kontroly. V mesiacoch 

december 2014 a január 2015 boli ukončené nasledovné kontroly:  
 

1.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/15 
 

Predmet kontroly:  Kontrola dodržiavania ustanovení VZN č. 4/2013 zo dňa 26.02.2013 o postupe 

a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej 

pomoci mestom Dunajská Streda  

 

Kontrolované obdobie: rok 2013 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 zo dňa 26.02.2013 o postupe a podmienkach pri 

poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci mestom 

Dunajská Streda (ďalej len VZN) upravuje postup a podmienky pre poskytovanie jednorazovej dávky 

v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky občanom s trvalým pobytom na území mesta Dunajská Streda. 

 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi 

 

Mesto môže poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým 

osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej 

núdzi a príspevky. 

V kontrolovanom období sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi 67-im oprávneným 

žiadateľom. 30-im žiadateľom bola poskytnutá dávka vo výške 30,- € a 37-im žiadateľom, ktorí mali 

neplnoleté, nezaopatrené dieťa vo výške 50,- €. Postup mesta pri určení výšky poskytnutej dávky bol 

v súlade s ustanovením čl. III. ods. 2 VZN, v zmysle ktorého jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 

môže mesto poskytnúť najviac do výšky trojnásobku životného minima. 

 

Kontrolou boli zistené tieto nedostatky: 

 

- V 12-ich prípadoch k žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nebol priložený 

doklad potvrdzujúci príjem žiadateľa z výživného. Kontrolovaný subjekt tým, že nežiadal od 

žiadateľov príjem z výživného, resp. poskytol týmto žiadateľom jednorazovú dávku v hmotnej 

núdzi postupoval v rozpore s ustanovením čl.V. ods.1 VZN, podľa ktorého jednorazovú dávku 

v hmotnej núdzi možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti občana na predpísanom tlačive 

a žiadosť musí obsahovať potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb. V zmysle 

ustanovení § 9 zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o pomoci v hmotnej núdzi) ak si občan 

v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú 

neuplatnia svoje zákonné nároky, ktorými sa môžu zabezpečiť základné životné podmienky 

a pomôcť si v hmotnej núdzi, nepovažujú sa za občanov v hmotnej núdzi, pričom zákonnými 

nárokmi sú o.i. výživné. 

- Jednému žiadateľovi bola poskytnutá dávka vo výške 50,- €, pričom kontrole bol predložený 

doklad o preukázaní výdavkov vo výške 30,24 €, čím boli porušené ustanovenia čl.III ods.2 VZN a 

§ 15 ods.2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi, podľa ktorých jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 
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môže mesto poskytnúť občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú do 

výšky preukázaných skutočných nákladov. 

- V 5-ich prípadoch mali nasledovní žiadatelia v čase poskytnutia dávky záväzky voči mestu na 

nájomnom. Tým, že boli poskytnuté dávky žiadateľom, ktorí mali nedoplatky voči mestu na 

nájomnom došlo k nedodržaniu ustanovenia čl.II ods.1 VZN, podľa ktorého oprávneným 

žiadateľom sa rozumie občan, ktorý je fyzická osoba a nemá voči mestu žiadne finančné záväzky 

resp. uzavrel s mestom splátkový kalendár na splatenie finančných záväzkov a tento riadne plní. 

 

Podľa čl.V. ods.3 VZN na konanie o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi 

a jednorazovej dávky sociálnej pomoci sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 

neskorších zmien a predpisov (ďalej len správny poriadok). 

Kontrolou žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktoré boli odmietnuté bolo 

zistené, že v troch prípadoch neboli vydané rozhodnutia, mesto iba písomne oznámilo odmietnutie 

žiadosti spolu s dôvodom odmietnutia. Týmto postupom kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade 

s ustanoveniami § 46 a 49 správneho poriadku, v zmysle ktorých rozhodnutie musí obsahovať 

predpísané náležitosti. V jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov 

predložených účastníkom konania, správny orgán rozhodne bezodkladne. V ostatných prípadoch, ak 

osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia 

konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní. 

 

Jednorazová dávka sociálnej pomoci 

 

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci môže mesto poskytnúť občanovi, ktorý sa ocitol v hmotnej 

a sociálnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú. Za občana sa považuje 

ten, ktorý je: 

- nezamestnaný a evidovaný ako uchádzač o zamestnanie na príslušnom úrade a ktorý sa preukáže, 

že je čakateľom na vydanie rozhodnutia o priznaní dávky v hmotnej núdzi a za posledný mesiac 

sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie, 

- čakateľom na vydanie rozhodnutia o priznaní invalidného, resp. starobného dôchodku, ktorý má 

vo vybavovaní a za posledný mesiac sa dostal do nepriaznivej sociálnej situácie, 

- prepustený z výkonu trestu odňatia slobody, z výkonu väzby alebo z ústavného liečenia, ktorý sa 

preukáže okrem prepúšťacej správy aj tým, že na ÚPSVaR bol zaradený do evidencie 

nezamestnaných občanov ako uchádzač o zamestnanie a požiadal o dávku v hmotnej núdzi, nemá 

žiadne príjmy a potrebuje finančné prostriedky na vybavenie dokladov a na základné životné 

potreby, 

- osamelý a ktorého jediným zdrojom príjmu je starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok 

alebo invalidný dôchodok, výška ktorého nepresahuje 1,2 násobok životného minima. 

 

V kontrolovanom období sa poskytla jednorazová dávka v hmotnej núdzi ôsmym oprávnením 

žiadateľom. Šiestim žiadateľom bola poskytnutá dávka vo výške 30,- € a dvom žiadateľom, ktorí mali 

neplnoleté, nezaopatrené dieťa vo výške 50,- €. Postup mesta pri určení výšky poskytnutej dávky bol 

v súlade s ustanovením čl. IV. ods. 4 VZN, v zmysle ktorého jednorazovú dávku sociálnej pomoci 

možno poskytnúť najviac do výšky dvojnásobku životného minima. 

 

Kontrolou boli zistené tieto nedostatky: 

- V jednom prípade  k žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci nebol priložený 

doklad potvrdzujúci príjem žiadateľa z výživného. Kontrolovaný subjekt tým, že nežiadal od 

žiadateľa príjem z výživného, resp. poskytol žiadateľovi jednorazovú dávku sociálnej pomoci 

postupoval v rozpore s ustanovením čl.V. ods.1 VZN. 

- Kontrolou žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci, ktoré boli odmietnuté bolo 

zistené, že v jednom prípade nebolo vydané rozhodnutie, mesto iba písomne oznámilo odmietnutie 
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žiadosti spolu s dôvodom odmietnutia. Týmto postupom kontrolovaný subjekt nepostupoval 

v súlade s ustanoveniami § 46 a 49 správneho poriadku.  

 

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa 

 

Jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa môže mesto poskytnúť vo výške 50,- € za 

splnenia podmienok uvedených v článku VI. VZN. V roku 2013 mesto poskytlo finančný príspevok 

51-im žiadateľom, z toho traja žiadatelia mali dvojičky. 6 žiadostí bolo zamietnutých z dôvodu, že 

voči žiadateľom mesto evidovalo nedoplatok na miestnom poplatku za komunálny odpad. Kontrolou 

splnenia oprávnenosti osôb na uplatnenie nároku na príspevok a ďalších podmienok pri poskytnutí 

príspevku neboli zistené nedostatky.  

 

Úmrtie občana 

 

Pri úmrtí občana, ktorému nemá kto zabezpečiť pohreb, mesto uhradí najnutnejšie pohrebné 

výdavky na základe skutočne vynaložených nákladov. V kontrolovanom období v jednom prípade 

muselo mesto postupovať v zmysle ustanovenia § 30 ods.2 zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve 

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie 

alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na 

ktorej území došlo k úmrtiu. Mesto uhradilo pohrebné výdavky vo výške 322,56 €. Kontrolou bolo 

zistené, že mesto nezahlásilo do dedičského konania pohľadávku ako pohrebné výdavky. Týmto bolo 

porušené ustanovenie čl.VII. VZN, v zmysle ktorého „Úhradu poskytnutej sumy si mesto v plnej 

výške uplatní v dedičskom konaní po zosnulom občanovi.“ Kontrolou bolo ďalej zistené, že napriek 

nezahláseniu pohľadávky do dedičstva, mestu nevznikla finančná škoda, nakoľko do dedičského 

konania mesto zahlásilo svoju pohľadávku ako nedoplatok na miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady a konanie bolo zastavené pre nemajetnosť.  

 

Jednorazový príspevok dôchodcom 

 

Mesto môže poskytnúť všetkým dôchodcom s trvalým pobytom na území mesta Dunajská Streda 

nad 75 rokov každoročne k vianočným sviatkom jednorazový finančný príspevok bez ohľadu na výšku 

dôchodku. V roku 2013 bolo 998 dôchodcov, ktorým mesto písomne oznámilo poskytnutie finančného 

príspevku. 947 dôchodcov prevzalo príspevok vo výške 20,- €. Kontrolou nebol zistený nedostatok. 

 

Vianočná jednorazová pomoc 

 

Mesto môže poskytnúť pre rodiny s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím vo veku do 18 

rokov a to bez ohľadu na výšku ich dôchodku jednorazovú finančnú pomoc k vianočným sviatkom. 24 

rodín bolo oprávnených na finančnú pomoc, 20 rodín prevzalo finančnú pomoc vo výške 20,- €. 

Kontrolou nebol zistený nedostatok. 

 
Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa 22.12.2014. Námietky ku 

kontrolným zisteniam neboli podané. 

 

 V súlade s ustanovením § 13 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v znení neskorších predpisov bola uložená kontrolovanému subjektu, aby 

v lehote do 28.02.2015 prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a predložil písomný zoznam týchto opatrení. Ďalej bola uložená povinnosť v lehote do 

14.03.2015 predložiť písomnú správu o ich splnení a určiť zamestnancov zodpovedných za 

zistené nedostatky a uplatniť voči nim opatrenia podľa Zákonníka práce. 
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2.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/16 
 

Predmet kontroly:  Kontrola správy vylepovania plagátov  

 

Kontrolované obdobie: I. polrok 2014 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 
Miesta a podmienky vylepovania plagátov na území Mesta Dunajská Streda určuje Všeobecne 

záväzné nariadenie Mesta Dunajská Streda (ďalej len VZN) č.12/2009 zo dňa 29.9.2009. Správcom na 

účely tohto nariadenia je MsKS v Dunajskej Strede. 

 

Za kontrolované obdobie bolo uzavretých celkom 40 zmlúv. Kontrolou jednotlivých zmlúv 

boli zistené nasledovné nedostatky: 

 

- V bode č. 3. Zmluvy č. PL-2014027 zo dňa 16.05.2014 objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poplatok 

za umiestnenie 19 ks plagátov formátu A3 na dobu od 19.05.2014 do 25.05.2014 v celkovej výške 

18,-€. Podľa objednávky zo dňa 16.05.2014 objednávateľ objednal plagátovanie za 13,30 € za 

umiestnenie 19 ks plagátov formátu A3 na dobu od 19.05.2014 do 25.05.2014. Objednávateľ 

zaplatil poplatok vo výške 13,30 € do pokladnice MsKS dňa 16.05.2014. Podľa sadzobníka 

poplatkov za umiestnenie plagátov na informačných zariadení mesta poplatok za umiestnenie 1 ks 

plagátu formátu A3 na týždeň alebo kratšiu dobu je 0,70 €. V súlade so sadzobníkom poplatkov a 

na základe objednávky mal by kontrolovaný subjekt s objednávateľom zmluvne dohodnúť na 

poplatku vo výške 13,30 €. Na základe uvedených skutočností možno konštatovať, že došlo k 

nedodržaniu ustanovenia § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého „účastníci sú povinný dbať, 

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

 

- V 15-ich prípadoch bola úhrada poplatku realizovaná po umiestnení plagátov. Týmto postupom 

kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 3 ods.4 VZN, podľa ktorého správca je povinný 

umiestniť plagáty podľa požiadavky objednávateľa na informačných zariadeniach mesta, ak 

objednávateľ so správcom uzatvorí zmluvu, v dohodnutom čase mu predloží plagáty, zaplatil 

poplatok za umiestnenie plagátov v súlade so sadzobníkom mesta.  

 

Dohodnuté ceny boli v súlade s prílohou č.2 k VZN – Sadzobníkom poplatkov za umiestnenie 

plagátov na informačných zariadení mesta. Správca umiestnené plagáty evidoval vo svojej evidencii. 

 

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa 23.12.2014. Námietky ku 

kontrolným zisteniam neboli podané. 

 

 V súlade s ustanovením § 13 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v znení neskorších predpisov bola uložená kontrolovanému subjektu, aby 

v lehote do 28.02.2015 prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a predložil písomný zoznam týchto opatrení. Ďalej bola uložená povinnosť v lehote do 

14.03.2015 predložiť písomnú správu o ich splnení a určiť zamestnancov zodpovedných za 

zistené nedostatky a uplatniť voči nim opatrenia podľa Zákonníka práce. 

 

3.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2014/17 
 

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol ukončených 

v mesiaci január 2014 

 

Kontrolované obdobie: rok 2014 
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Kontrolou bolo zistené: 

 
Na základe výsledkov kontrol bola uložená povinnosť kontrolovaným subjektom prijať 

konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou pri týchto vykonaných kontrolách: 

 

1. Správa o výsledku následnej kontroly č. 2014/1 

 

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia Opatrení primátora mesta na odstránenie nedostatkov 

zistených kontrolou vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR v čase od 

09.08.2012 do 23.10.2012 

 

Na základe výsledkov kontroly kontrolovaný subjekt prijal tieto opatrenia: 

 

1. Zabezpečiť hospodárenie mesta s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu, 

s dôrazom na plnenie rozpočtu a v prípade potreby vykonávať zmeny rozpočtu rozpočtovými 

opatreniami. 

Termín: stála úloha 

 

2. Zabezpečiť dôsledné vykonávanie predbežnej finančnej kontroly a dôsledne dbať na 

dodržiavanie postupu predbežnej finančnej kontroly v súlade s Internou smernicou č.1/2013 

o obehu účtovných dokladov a zásad vykonávania finančnej kontroly v meste Dunajská Streda 

zo dňa 18.01.2013 v znení Dodatku č.1 zo dňa 203.09.2013 a Dodatku č.2 zo dňa 01.01.2013 

Termín: stála úloha 

 

Plnenie: 

K bodu 1./ Rozpočet mesta bol v priebehu roka 2014 zmenený 7-krát. Kontrolou plnenia náhodne 

vybraných rozpočtových položiek neboli zistené nedostatky ohľadne dodržania 

schváleného rozpočtu. 

K bodu 2./  Kontrolou náhodne vybraných faktúr nebolo zistené porušenie jednotlivých ustanovení 

Internej smernice č.1/2013 v znení Dodatku č.1 a 2. Pri kontrolovaných faktúrach bola 

vykonaná predbežná finančná kontrola. 

 

2. Správa o výsledku následnej kontroly č. 2014/2 

 

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov vykonaných kontrol v 

II.polroku 2012 a v mesiacoch január a február 2013 

 

Na základe výsledkov kontroly kontrolovaný subjekt prijal tieto opatrenia: 

1. Zabezpečiť dodržiavanie § 5b ods.1 písm. b) zákona o slobode informácií, v zmysle ktorého 

povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle údaje o faktúre za tovary, služby a práce 

spolu s popisom fakturovaného plnenia tak, ako je uvedené na faktúre 

Termín: stála úloha 

 

2. Zabezpečiť dodržiavanie § 6 ods.5 zákona o slobode informácií, informácie ktoré sú 

vymedzené zákonom č. 148/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení 

neskorších predpisov, zverejniť aj v jazyku národnostnej menšiny 

Termín: stála úloha 

 

Plnenie: 

K bodu 1./ Kontrolou náhodne vybraných faktúr bolo zistené, že údaje o faktúrach sú zverejnené v 

súlade s ustanoveniami § 5b ods.1 písm. b) zákona o slobode informácií. 
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K bodu 2./  Kontrolou internetovej stránky mesta www.dunstreda.sk neboli zistené nedostatky 

ohľadne dodržiavanie ustanovení § 6 ods.5 zákona o slobode informácií. 

 

3.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/7 

 
Predmet kontroly:  Následná finančná kontrola účtovných dokladov na mestskom úrade 

 

Na základe výsledkov kontroly kontrolovaný subjekt prijal nasledovné opatrenie: 

Zabezpečiť dodržiavanie ustanovení Internej smernice č.1/2013 o obehu účtovných dokladov a zásad 

vykonávania finančnej kontroly v meste Dunajská Streda zo dňa 18.01.2013 v znení Dodatku č.1 zo 

dňa 203.09.2013 a Dodatku č.2 zo dňa 01.01.2013 

Termín: stála úloha 

 

Plnenie:  Kontrolou náhodne vybraných faktúr nebolo zistené porušenie jednotlivých ustanovení 

Internej smernice č.1/2013 v znení Dodatku č.1 a 2. 

 

4.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2013/9 

 

Predmet kontroly:  Kontrola čerpania verejných financií spoločnosťou Municipal Real Estate 

Dunajská Streda 

 

Na základe výsledkov kontroly kontrolovaný subjekt prijal toto opatrenie: 

 

Medzi mestom Dunajská Streda a spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. došlo 

k dohode, na základe ktorej bude na zasadnutí mestského zastupiteľstva v apríli 2014 predložený 

návrh na riešenie otázky deratizácie. 

 

Plnenie: Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 40/630/2013 zo dňa 08.04.2014 schválilo odňatie 

verejnoprospešnej činnosti „deratizácia mesta“, spol. Municipal Real Estate Dunajská 

Streda, s.r.o., so sídlom Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda, IČO: 46 313 834 

s účinnosťou od 15. apríla 2014. 

 

4.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/1 
 

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede 

 

Kontrolované obdobie: II. polrok 2014 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

V II.polroku 2013 sa konali zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede nasledovne: 

- 33. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 20. augusta 2013, 

- 34. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí dňa 10. 

septembra 2013, 

- 35. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 1. októbra 2013, 

- 36. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 5. novembra 2013 a 

- 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 10. decembra 2013. 

 
 

 

 

 

http://www.dunstreda.sk/
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Prehľad uznesení, ktorých plnenia sú v štádiu realizácie, resp. neboli realizované sú nasledovné: 

- Uznesenie č. 35/549/2013/A  

1. Odpredaj pozemku nachádzajúceho sa v k.ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedeného na 

LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda - Katastrálny odbor, par.č.1475/45, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 120 m2 v prospech spoločnosti COOP Jednota 

Dunajská Streda, spotrebné družstvo, so sídlom Korzo Bélu Bartóka 790, Dunajská Streda, IČO: 

00168831 do výlučného vlastníctva, za všeobecnú hodnotu pozemkov, stanovenú znaleckým 

posudkom č. 65/2013, vypracovaným Ing. Jolanou Némethovou, dňa 05.09.2013 vo výške 3820,- € 

s nasledovnou zmluvnou podmienkou: kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie 

uvedenej parcele č. 1475/45 nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych 

stavieb a predmet kúpy prijíma bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, 

ktoré by mohli vzniknúť v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení 

infraštrukturálnych stavieb. 

4.Odpredaj pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Dunajská Streda, v obci Dunajská Streda, vedených na 

LV č. 3251 Okresným úradom Dunajská Streda - Katastrálny odbor, par.č. 3134/4, parcela registra C, 

druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 14 m2 a par. č. 3134/42, parcela registra C, druh 

pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 401 m2 v prospech spoločnosti DANUBIA a.s., so 

sídlom Kračanská cesta 1186/47, Dunajská Streda, IČO: 31412726 do výlučného vlastníctva, za 

všeobecnú hodnotu pozemkov, stanovenú znaleckým posudkom č.68/2013, vypracovaným  Ing. 

Jolanou Némethovou, dňa 06.09.2013 vo výške 8500,- € s nasledovnou zmluvnou podmienkou: 

kupujúci bol oboznámený so skutočnosťou, že na vyššie uvedených parcelách č.3134/4 a č.3134/42 

nebola preverená prítomnosť podzemných vedení infraštrukturálnych stavieb a predmet kúpy prijíma 

bez výhrad a bez možnosti uplatnenia nároku na refundáciu výdavkov, ktoré by mohli vzniknúť 

v budúcnosti z dôvodu prítomnosti hore uvedených vedení infraštrukturálnych stavieb. 

 

Plnenie:   

1.  odpredaj nebol realizovaný z dôvodu neakceptovania podmienok predaja zo strany kupujúceho 

4.  odpredaj nebol realizovaný z dôvodu neakceptovania podmienok predaja zo strany kupujúceho 

 

- Uznesenie č. 36/567/2013/B  
1.1  Uzavretie mandátnej zmluvy so spoločnosťou Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda, IČO: 46313834, zapísanej v obchodnom registri 

Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 27969/T na správu areálu futbalového štadióna v 

Dunajskej Strede na Športovej ulici, nachádzajúceho sa na nehnuteľnostiach uvedených vo výrokovej 

časti Uznesenia Okresného súdu v Dunajskej Strede č. 6C52/2012-82 zo dňa 07.08.2012 a areálu 

futbalového štadióna  v Dunajskej Strede – Malé Blahovo, nachádzajúceho sa na nehnuteľnostiach 

uvedených vo výrokovej časti Uznesenia Okresného súdu v Dunajskej Strede č. 6C52/2012-82 zo dňa 

07.08.2012 a to v obmedzenom rozsahu, t.j. len na zabezpečenie: 

1.1.1 Dodávky elektrickej energie, zemného plynu, pitnej vody, teplej úžitkovej vody do šatni, 

sociálnych miestností, toaliet, skladov, iných miestností a bytov a odvod splaškovej a dažďovej vody 

z areálu vyššie uvedeného futbalového štadióna na Športovej ulici v súlade s Uznesením Okresného 

súdu v Dunajskej Strede  č. 6C 52/2012-82 zo dňa 07.08.2012. 

1.1.2 Dodávky elektrickej energie do všetkých miestností v areáli  vyššie uvedeného futbalového 

štadióna v Dunajskej Strede – Malé Blahovo v súlade s Uznesením Okresného súdu v Dunajskej 

Strede  č. 6C 52/2012-82 zo dňa 07.08.2012. 

1.2    Udelenie písomného súhlasu spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o., so 

sídlom Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda, IČO: 46 313 834, zapísanej v obchodnom registri 

Okresného súdu v Trnave, oddiel Sro, vložka č. 27969/T k uzatvoreniu obchodných zmlúv 

s dodávateľmi zabezpečujúcimi dodávku elektrickej energie, zemného plynu, pitnej vody a odvodu 

splaškovej a dažďovej vody v zmysle bodu 1.1 časti II. tohto návrhu. 

 

Plnenie:  nerealizované 
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5.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/2 
 

Predmet kontroly:  Kontrola rozpočtových príjmov mesta z nájomného 

 

Kontrolované obdobie: rok 2013 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 
Kontrolou boli preverené príjmy z nasledovných nájmov: 

 

Nájomné z prenajatých pozemkov 

 

V kontrolovanom období mal kontrolovaný subjekt uzatvorené nájomné zmluvy so 7-imi 

nájomcami. Celkový predpis na rok 2013 bol vo výške 2324,14 €, pričom z predchádzajúceho roka bol 

evidovaný preplatok vo výške 3,28 €. V roku bolo uhradených 2261,14 €, nedoplatok bol vo výške 

59,72 € evidovaný voči jednému nájomcovi, ktorý bol Výzvou na zaplatenie nedoplatku č. 

20025/7716/2013/023 zo dňa 09.09.2013 vyzvaný na úhradu predpísaného nájomného. 

 

Nájomné byty a priestory:  

 

V kontrolovanom období malo mesto nájomnú zmluvu so 164-mi nájomcami. Celkový 

predpis na rok 2013 bol vo výške 198624,58 €, pričom z predchádzajúceho roka bol evidovaný 

nedoplatok vo výške 16.648,69 €. V roku bolo uhradených 190.089,89 €, nedoplatok k 31.12.2013 bol 

vo výške 25.183,38 €. Náhodným výberom bolo vybraných 10 nájomcov, ktorí v kontrolovanom 

období mali nedoplatky na nájomnom. Kontrolovaný subjekt týchto nájomcov písomne vyzval na 

zaplatenie nedoplatkov. 

 
Nájomné z nebytových priestorov: 

 

V kontrolovanom období mal kontrolovaný subjekt uzatvorené nájomné zmluvy so štyrmi  

nájomcami. Celkový predpis na rok 2013 bol vo výške 8495,24 €, pričom z predchádzajúceho roka bol 

evidovaný nedoplatok vo výške 226,20 €. V roku bolo uhradených 8495,24 €, nedoplatok 

k 31.12.2013 bol evidovaný vo výške 144,60 € voči dvom nájomcom, ktorým boli zaslané Výzva na 

zaplatenie nedoplatku č. 19967/7701/2013/023-SA dňa 09.09.2013 a Výzva na zaplatenie nedoplatku 

č. 4595/2559/2013/023-SA dňa 21.02.2013. 

 

Nájomné z prenajatých garáží: 

 

V kontrolovanom období mal kontrolovaný subjekt uzatvorené nájomné zmluvy so 12-imi 

nájomcami. Celkový predpis na rok 2013 bol vo výške 1593,62 €, pričom z predchádzajúceho roka bol 

evidovaný preplatok vo výške 0,24 €. V roku bolo uhradených 1464,12 €, nedoplatok bol evidovaný 

vo výške 129,26 € voči jednému nájomcovi. Kontrole nebola predložená písomná výzva nájomcovi na 

zaplatenie nedoplatku. Kontrolovaný subjekt tým, že nevyzval nájomcu na úhradu nezaplateného 

nájomného konal v rozpore s ustanovením § 7 ods.2 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 

v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „orgány obce a organizácie sú povinné najmä používať 

všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo 

oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi“. 

 

Nájomné za parkovacie miesta a za parkovacie automaty: 

 

V zmysle Zmluvy o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov zo dňa 30.03.2011 

nájomné za parkovacie miesta predstavuje 110.000,- € ročne a nájomné za parkovacích automatov 
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predstavuje 9.300,- € ročne a sú splatné vždy do 15-ho dňa prvého mesiaca po uplynutí kalendárneho 

štvrťroka. Celkový príjem v kontrolovanom období predstavoval 118.745,31 €. 

 

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa 22.01.2015. Námietky ku 

kontrolným zisteniam neboli podané. 

 

 V súlade s ustanovením § 13 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v znení neskorších predpisov bola uložená kontrolovanému subjektu, aby 

v lehote do 28.02.2015 prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a predložil písomný zoznam týchto opatrení. Ďalej bola uložená povinnosť v lehote do 

14.03.2015 predložiť písomnú správu o ich splnení a určiť zamestnancov zodpovedných za 

zistené nedostatky a uplatniť voči nim opatrenia podľa Zákonníka práce. 

 

6.Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/3/1 
 

Predmet kontroly:  Kontrola spotreby služobných motorových vozidiel v Zariadení pre seniorov 

v Dunajskej Strede (ďalej len ZpS) 

 

Kontrolované obdobie: II. polrok 2014 

 
Kontrolou bolo zistené: 

 
Zariadenie pre seniorov v kontrolovanom období vlastnilo služobné motorové vozidlo Fiat 

Doblo Combi, ŠPZ: DS-608 EE, rok výroby 2012. Podmienky používania vozidla upravuje vnútorný 

predpis, a to Smernica na používanie služobného motorového vozidla a súkromného motorového 

vozidla pri plnení pracovných úloh zo dňa 01.03.2010 a sú riadené Príkazmi riaditeľa č. 1 a 2. 

 

Prehľad mesačnej spotreby PHM služobného vozidla v kontrolovanom období: 

 

Fiat Doblo Combi, ŠPZ: DS-608 EE 

Mesiac Ujazdené 

km 

PHM: 

mesačný 

odber 

PHM: 

mesačná 

spotreba 

Spotreba 

na 100 

km 

Spotreba podľa 

TP ( l/100 km) 

Júl 1137 108,89 108,02 9,50 - v meste 9,50, 

- kombinovaná 

7,40 
August 1123 106,64 106,69 9,50 

September 1129 106 107,26 9,50 

Október 1093 104,86 103,84 9,50 

November 1257 119 119,42 9,50 

December 1157 297,68 109,92 9,50 

Vysvetlivky: PHM – pohonná hmota, TP – technický preukaz 

 

Zo zostatku PHM k 31.12.2014 bol 187 litrov uložených v bandaskách. Nákup PHM do bandasiek je 

povolený v zmysle bodu č.3 príkazu riaditeľa č.2.  

V kontrolovanom období bolo vozidlo používané len v meste Dunajská Streda. 

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

7.Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/3/2 
 

Predmet kontroly:  Kontrola spotreby služobných motorových vozidiel na Mestskom úrade 

v Dunajskej Strede 
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Kontrolované obdobie: II. polrok 2014 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Smernica č. 01/2012 na používanie služobných motorových vozidiel a súkromných 

motorových vozidiel pri plnení pracovných úloh zo dňa 30.01.2012 upravuje podmienky používania 

služobných motorových vozidiel vo vlastníctve mesta Dunajská Streda.  

 

V kontrolovanom období mesto vlastnilo nasledovné motorové vozidlá:  

- Audi A6, ŠPZ: DS-288 CZ, rok výroby 2008, 

- Volkswagen Passat, ŠPZ: DS-706 CC, rok výroby 2011, 

- Škoda Roomster, ŠPZ: DS-055 CU, rok výroby 2008, 

- Fiat Multipla, ŠPZ: DS-864 BI, rok výroby 2003, 

- Kia Venga, ŠPZ: DS-979 EC, rok výroby 2012. 

- Kia Venga, ŠPZ: DS-440 EI, rok výroby 2013. 

 

Motorové vozidlá Kia Venga sú pridelené mestskej polícii. Služobné motorové vozidlo Škoda 

Roomster je zverené zamestnancovi Róbertovi Bencsicsovi. Služobné vozidlo Audi A6 používal 

primátor mesta. 

 

Prehľad mesačnej spotreby pohonných hmôt služobných vozidiel v kontrolovanom období: 

 

Vozidlo: Audi A6 

Mesiac Ujazdené 

km 

Ujazdené 

km 

mimo DS 

PHM: 

mesačná 

spotreba 

Spotreba 

na 100 

km 

Skut.spotreba 

k spotrebe 

podľa TP v %  

Spotreba podľa 

TP ( l/100 km) 

Júl 960 791 88 9,17 + 7,88 - kombinovaná: 

8,50 August 908 830 80 8,81 + 3,65 

September 1960 1786 167 8,52 + 0,24 

Október 2358 2239 221 9,37 + 10,24 

November 612 368 76 12,42 + 46,12 

December 1172 886 115 9,81 + 15,41 

Vysvetlivky: PHM – pohonná hmota, TP – technický preukaz 

 

V kontrolovanom období bola priemerná skutočná spotreba o 13,92 % vyššia ako výrobcom 

stanovená kombinovaná spotreba. Rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vypočítanou spotrebou podľa 

technického preukazu vozidla Audi A6 v kontrolovanom období predstavuje celkom 69,55 litrov 

pohonnej hmoty, t.j. 11,59 litrov na mesiac. 

 

Vozidlo: VW Passat 

Mesiac Ujazdené 

km 

Ujazdené 

km mimo 

DS 

PHM: 

mesačná 

spotreba 

Spotreba 

na 100 

km 

Skut.spotreba 

k spotrebe 

podľa TP v %  

Spotreba podľa 

TP ( l/100 km) 

Júl 356 353 22 6,18 + 34,35 - kombinovaná 

4,60 August 975 975 55 5,64 + 22,61 

September 1246 1096 73 5,86 + 27,39 

Október 1015 799 63 6,21 + 35,00 

November 1051 964 61 5,80 + 26,07 

December 647 635 43 6,65 + 44,57 

Vysvetlivky: PHM – pohonná hmota, TP – technický preukaz 
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V kontrolovanom období bola priemerná skutočná spotreba o 31,67 % vyššia ako výrobcom 

stanovená kombinovaná spotreba. Rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vypočítanou spotrebou podľa 

technického preukazu vozidla VW Passat v kontrolovanom období predstavuje celkom 55,08 litrov 

pohonnej hmoty, t.j. 9,18 litrov na mesiac. 

 

Vozidlo: Škoda Roomster 

Mesiac Ujazdené 

km 

Ujazdené 

km mimo 

DS 

PHM: 

mesačná 

spotreba 

Spotreba 

na 100 

km 

Skut.spotreba 

k spotrebe 

podľa TP v %  

Spotreba podľa 

TP ( l/100 km) 

Júl 631 185 55 8,72 + 30,15 - kombinovaná 

6,70 August 718 523 55 7,66 + 14,33 

September 857 480 72 8,40 + 25,37 

Október 1030 367 84 8,16 + 21,79 

November 603 15 55 9,12 + 36,12 

December 625 72 59 9,44 + 40,89 

Vysvetlivky: PHM – pohonná hmota, TP – technický preukaz 

 

V kontrolovanom období bola priemerná skutočná spotreba o 28,11 % vyššia ako výrobcom 

stanovená kombinovaná spotreba. Rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vypočítanou spotrebou podľa 

technického preukazu vozidla Škoda Roomster v kontrolovanom období predstavuje celkom 80,91 

litrov pohonnej hmoty, t.j. 13,48 litrov na mesiac. 

 

Vozidlo: Fiat Multipla 

Mesiac Ujazdené 

km 

Ujazdené 

km mimo 

DS 

PHM: 

mesačná 

spotreba 

Spotreba 

na 100 

km 

Skut.spotreba 

k spotrebe 

podľa TP v %  

Spotreba podľa 

TP ( l/100 km) 

Júl 359 294 34 9,47 + 10,12 - kombinovaná 

8,60 August 281 242 24 8,54 -0,69 

September 501 427 46 9,18 + 6,74 

Október 954 824 90 9,43 + 9,65 

November 643 548 58 9,02 + 4,88 

December 720 672 61 8,47                  -1,51 

Vysvetlivky: PHM – pohonná hmota, TP – technický preukaz 

 

V kontrolovanom období bola priemerná skutočná spotreba o 4,87 % vyššia ako výrobcom 

stanovená kombinovaná spotreba. Rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vypočítanou spotrebou podľa 

technického preukazu vozidla Fiat Multipla v kontrolovanom období predstavuje celkom 15,61 litrov 

pohonnej hmoty, t.j. 2,6 litrov na mesiac. 

 

Vozidlo: Kia Venga, ŠPZ: DS-979 EC 

Mesiac Ujazdené 

km 

Ujazdené 

km mimo 

DS 

PHM: 

mesačná 

spotreba 

Spotreba 

na 100 

km 

Skut.spotreba 

k spotrebe 

podľa TP v % 

Spotreba podľa 

TP ( l/100 km) 

Júl 1982 0 199 10,04 + 67,33 - kombinovaná 

6,00 August 1943 0 197 10,14 + 69,00 

September 1945 33 204 10,49 + 74,83 

Október 2086 0 218 10,45 + 74,17 

November 2232 0 240 10,75 + 79,17 

December 2123 0 236 11,12 + 85,33 

Vysvetlivky: PHM – pohonná hmota, TP – technický preukaz 
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V kontrolovanom období bola priemerná skutočná spotreba o 74,79 % vyššia ako výrobcom 

stanovená kombinovaná spotreba. Rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vypočítanou spotrebou podľa 

technického preukazu vozidla Kia Venga, ŠPZ: DS-979 EC v kontrolovanom období predstavuje 

celkom 555,34 litrov pohonnej hmoty, t.j. 92,56 litrov na mesiac. 

 

Vozidlo: Kia Venga, ŠPZ: DS-440 EI 

Mesiac Ujazdené 

km 

Ujazdené 

km mimo 

DS 

PHM: 

mesačná 

spotreba 

Spotreba 

na 100 

km 

Skut.spotreba 

k spotrebe 

podľa TP v % 

Spotreba podľa 

TP ( l/100 km) 

Júl 305 0 29 9,51 + 58,50 - kombinovaná 

6,00 August 200 128 19 9,50 + 58,33 

September 485 0 47 9,69 + 61,50 

Október 290 0 28 9,65 + 60,83 

November 210 0 22 10,48 + 74,67 

December 310 0 34 10,97 + 82,83 

Vysvetlivky: PHM – pohonná hmota, TP – technický preukaz 

 

V kontrolovanom období bola priemerná skutočná spotreba o 66,11 % vyššia ako výrobcom 

stanovená kombinovaná spotreba. Rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vypočítanou spotrebou podľa 

technického preukazu vozidla Kia Venga, ŠPZ: DS-440 EI v kontrolovanom období predstavuje 

celkom 71 litrov pohonnej hmoty, t.j. 11,83 litrov na mesiac. 

 

Ako z prehľadu vidno skutočná spotreba jednotlivých vozidiel bola v kontrolovanom období 

vyššia, ako je normovaná spotreba vozidla uvedená v technickom preukazu. Kontrolovaný subjekt 

viedol mesačnú spotrebu služobných vozidiel, skutočnú spotrebu porovnával s normovanou spotrebou 

danou výrobcom a analyzoval vzniknuté rozdiely. 

 

Kontrolou evidencií prevádzky motorového vozidla, denníka dispečera a cestovných príkazov 

možno konštatovať, že služobné motorové vozidlá v kontrolovanom období boli zamestnancami MsÚ 

použité na zabezpečenie plnenia pracovných úloh v súlade s ustanoveniami čl. I. body 4), 5), 6) a čl. 

II. Smernice.  

 

 

8.Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/3/3 
 

Predmet kontroly:  Kontrola spotreby služobných motorových vozidiel v Mestskom kultúrnom 

stredisku v Dunajskej Strede (ďalej len MsKS) 

 

Kontrolované obdobie: II. polrok 2014 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Mestské kultúrne stredisko v kontrolovanom období vlastnilo služobné motorové vozidlá Kia 

cee´d, ŠPZ, DS-623 CY, rok výroby 2008 a Kia cee´d, ŠPZ: DS-037 EJ, rok výroby 2013. Podmienky 

používania vozidla upravuje vnútorný predpis, a to Smernica č. 2/2013 na prevádzkovanie služobného 

motorového vozidla Mestského kultúrneho strediska v Dunajskej Strede (ďalej len Smernica).  
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Prehľad mesačnej spotreby PHM služobných vozidiel v kontrolovanom období: 

 

Vozidlo: Kia cee´d, ŠPZ: DS-623 CY 

Mesiac Ujazdené 

km 

Ujazdené 

km mimo 

DS 

PHM: 

mesačná 

spotreba 

Spotreba 

na 100 

km 

Skut.spotreba 

k spotrebe 

podľa TP v % 

Spotreba podľa 

TP  

( l/100 km) 

Júl 506 45 51,39 10,16 + 61,27 - kombinovaná: 

6,30 August 612 10 64,54 10,55 + 67,46 

September 940 82 92,03 9,79 + 55,39 

Október 1450 605 124,72 8,60 + 36,51 

November 943 58 92,73 9,83 + 56,03 

December 955 310 90,28 9,45 + 50 

Vysvetlivky: PHM – pohonná hmota, TP – technický preukaz 

 

V kontrolovanom období bola priemerná skutočná spotreba o 54,44 % vyššia ako výrobcom 

stanovená kombinovaná spotreba. Rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vypočítanou spotrebou podľa 

technického preukazu vozidla Kia cee´d, ŠPZ: DS-623 CY v kontrolovanom období predstavuje 

celkom 175,11 litrov pohonnej hmoty, t.j. 29,18 litrov na mesiac. 

 

Vozidlo: Kia cee´d, ŠPZ: DS-037 EJ 

Mesiac Ujazdené 

km 

Ujazdené 

km mimo 

DS 

PHM: 

mesačná 

spotreba 

Spotreba 

na 100 km 

Skut.spotreba 

k spotrebe 

podľa TP v % 

Spotreba podľa 

TP ( l/100 km) 

Júl 884 627 78,86 8,92 + 32,54 - kombinovaná: 

6,73 August 433 261 39,04 9,02 + 34,03 

September 494 250 46,38 9,39 + 39,52 

Október 326 106 30,60 9,39 + 39,52 

November 331 35 33,33 10,07 + 49,63 

December 460 207 45,60 9,91 + 47,25 
Vysvetlivky: PHM – pohonná hmota, TP – technický preukaz 

 
V kontrolovanom období bola priemerná skutočná spotreba o 40,41 % vyššia ako výrobcom 

stanovená kombinovaná spotreba. Rozdiel medzi skutočnou spotrebou a vypočítanou spotrebou podľa 

technického preukazu vozidla Kia cee´d, ŠPZ: DS-037 EJ v kontrolovanom období predstavuje 

celkom 76,75 litrov pohonnej hmoty, t.j. 12,79 litrov na mesiac. 

Kontrolovaný subjekt pri zistení rozdielu medzi skutočnou a normovanou spotrebou 

pohonných hmôt analyzoval príčiny tohto rozdielu. Analýzou spotreby bolo konštatované, že vyššia 

spotreba bola zapríčinená spôsobom používania vozidiel (použitie vozidiel ako mobilný rozhlas 

a jazda počas plagátovania v meste). Rozdiely v priemernej spotrebe v jednotlivých mesiacoch sú 

zapríčinené používaním vozidiel v meste, resp. mimo Dunajskej Stredy. 

 

 

9.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/4 
 

Predmet kontroly:  Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 

Mestskom úrade v Dunajskej Strede 

 

Kontrolované obdobie: od 01.01.2014 do 30.06.2014 
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Kontrolou bolo zistené: 

 

Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o slobode informácií) upravuje 

podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. Povinnými osobami podľa tohto 

zákona sprístupňovať informácie sú aj mestá. Dodržiavanie jednotlivých ustanovení zákona mestom 

Dunajská Streda podľa kontrolných zistení je nasledovné: 

 

Dodržiavanie ustanovení § 5 zákona o slobode informácií – povinné zverejňovanie informácií 

 

Kontrolou informácií, ktoré mesto je povinné zverejňovať podľa ustanovení § 5 zákona 

o slobode informácií neboli zistené nedostatky. 

 

Dodržiavanie ustanovení § 5a zákona o slobode informácií – povinne zverejňované zmluvy 

 

Informácie podľa ustanovení § 5a zákona o slobode informácií sú zverejnené na internetovej 

stránke mesta www.dunstreda.sk/zmluvy-objednavky-faktury. V kontrolovanom období bolo 

zverejnených celkom 341 zmlúv. Zmluvy boli zverejnené nasledovne: 

 

- v termíne do 7-ich dní po uzavretí zmluvy bolo zverejnených 56 zmlúv, 

- v termíne do 30-ich dní po uzavretí zmluvy bolo zverejnených 50 zmlúv, 

- v termíne do 60-ich dní po uzavretí zmluvy bolo zverejnených 165 zmlúv a 

- v termíne do 90-ich dní po uzavretí zmluvy bolo zverejnených 63 zmlúv. 

 

Na základe vyššie uvedených možno konštatovať, že kontrolovaný subjekt nepostupoval 

v zmysle ustanovenia § 5a ods.9 zákona o slobode informácií, podľa ktorého povinne zverejňovaná 

zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá 

zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť 

vyžaduje súhlas príslušného orgánu. 

Podľa ustanovenia § 47a ods.4 Občianskeho zákonníka v platnom znení ak sa do troch 

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

príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. V 7-ich prípadoch boli 

zmluvy zverejnené po uplynutí troch mesiacov odo dňa ich uzavretia. V týchto prípadoch v zmysle 

ustanovenia § 47a ods.4 Občianskeho zákonníka platí, že k uzavretiu zmlúv nedošlo. Týmto bolo 

porušené ustanovenie § 6 ods.6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 

podľa ktorého „Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom obce musia mať písomnú 

formu, inak sú neplatné.“ 

 Pri zmluvách sú zverejnené aj potvrdenia o zverejnení zmluvy, ktoré obsahujú údaje v súlade 

s ustanoveniami § 5a ods.12 zákona o slobode informácií.  

 

Dodržiavanie ustanovení § 5b zákona o slobode informácií – povinne zverejňované objednávky a 

faktúry 

 

Informácie podľa ustanovení § 5b ods.1 a 2 zákona o slobode informácií sú zverejnené na 

internetovej stránke mesta www.dunstreda.sk/zmluvy-objednavky-faktury.  

V kontrolovanom období bolo vyhotovených celkom 1014 objednávok tovarov, služieb a prác 

a kontrolovanému subjektu bolo doručených celkom 1161 faktúr za tovary, služby a práce.  

 

Kontrolou zverejnených údajov o objednávkach č. 101-200/2014 boli zistené tieto nedostatky: 

 

Objednávka č. 102/2014 nebola zverejnená, čo je v rozpore s ustanoveniami § 2 ods.1 a § 5b 

ods.1,2 a 4 zákona o slobode informácií. Treba však poznamenať, že zverejnenie objednávok sa 

http://www.dunstreda.sk/zmluvy-objednavky-faktury
http://www.dunstreda.sk/zmluvy-objednavky-faktury
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realizuje pomocou softvéru Trimel, Modul-objednávky, ktorý ku dňu kontroly evidoval objednávku 

č.102/2014 ako zverejnenú. 

 Pri objednávkach č. 107, 108, 110, 181, 183, 186, 191, 197 a 198 neboli zverejnené údaje 

o identifikácii zmlúv čím bolo porušené ustanovenie § 5b ods.1 písm. a) bod 4 zákona o slobode 

informácií, v zmysle ktorého povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle najmä tieto údaje 

o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác: identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí 

s povinne zverejňovanou zmluvou. 

 

Kontrolou zverejnených údajov o faktúrach boli zistené tieto nedostatky: 

 

Faktúry č. 1-5, 7, 8, 10, 12-18, 20, 22-29, 36, 38-40, 43, 49-63, 66, 69-72, 75-78, 89-92, 94, 

96-99, 126, 136, 147, 149, 150, 153, 158-165, 167-170, 175-179, 182, 183 a 189 boli zverejnené 

v termíne po 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry čím došlo k nedodržaniu ustanovenia § 5b ods.2 

zákona o slobode informácií.  

Kontrolou faktúr č. 1 až 150 bolo zistené, že pri faktúrach č. 4, 11, 19, 42, 100, 126 a 132 

neboli zverejnené identifikačné údaje o objednávkach, resp. zmluvách čím boli porušené ustanovenia 

§ 5b ods.1 písm. b) body 4 a 5 zákona o slobode informácií, v zmysle ktorých povinná osoba 

zverejňuje na svojom webovom sídle najmä tieto údaje o faktúre za tovary, služby a práce: 

identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou a identifikáciu objednávky, 

ak faktúra súvisí s objednávkou. 

 

Dodržiavanie ustanovení § 8 až 12 zákona o slobode informácií – obmedzenia prístupu k 

informáciám 

 

Kontrolou ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobnosti a osobných údajov a ochrany 

obchodného tajomstva pri zverejnených zmluvách neboli zistené nedostatky. 

 

Dodržiavanie ustanovení § 14 až 21 zákona o slobode informácií –sprístupňovanie informácií na 

žiadosť 

 

V kontrolovanom období kontrolovaný subjekt dostal 15 žiadostí o sprístupnenie informácií. 

Žiadateľom boli požadované informácie poskytnuté v rozsahu a spôsobom podľa ustanovení § 16 

zákona o slobode informácií.  

Kontrolou bolo zistené 2 žiadosti (č.spisu 3028 a 3369) boli vybavené v desiati pracovný deň 

odo dňa podania žiadosti a 1 žiadosť (č.spisu 4319) bola vybavená v deviati pracovný deň odo dňa 

podania žiadosti. Týmto postupom bolo porušené ustanovenie § 17 ods.1 zákona o slobode informácií, 

podľa ktorého žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do ôsmych pracovných dní. 

O poskytnutí informácií boli urobené rozhodnutia zápisom v spise v súlade s ustanoveniami § 

18 zákona o slobode informácií. Evidencia o žiadostiach je vedená v súlade s ustanoveniami § 20 

zákona o slobode informácií. Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa 21.01.2015. Námietky ku 

kontrolným zisteniam neboli podané. 

 

 V súlade s ustanovením § 13 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v znení neskorších predpisov bola uložená kontrolovanému subjektu, aby 

v lehote do 28.02.2015 prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a predložil písomný zoznam týchto opatrení. Ďalej bola uložená povinnosť v lehote do 

14.03.2015 predložiť písomnú správu o ich splnení a určiť zamestnancov zodpovedných za 

zistené nedostatky a uplatniť voči nim opatrenia podľa Zákonníka práce. 
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10.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/5 
 
Predmet kontroly:  Kontrola odstránenia ilegálnych bilboardov   

 

Kontrolované obdobie: I. polrok 2014 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Podmienky umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania reklamných, informačných 

a propagačných zariadení na území mesta Dunajská Streda upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 

5/2010 o podmienkach umiestňovania reklamných tabúľ (ďalej len VZN). Podľa § 5 pod 3. VZN pri 

odstránení reklamného, informačného a propagačného zariadenia Mesto Dunajská Streda bude 

postupovať v zmysle § 88 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon).  

  

 Ku dňu kontroly boli celkom na 290 veľkoplošných reklamných tabúľ vydané platné 

rozhodnutia o povolení umiestnenia na území mesta Dunajská Streda.  

 

Ku dňu 01.01.2014 celkom 74 bilboardov stratilo platnosť povolenia. Ku dňu 01.01.2014 boli 

začaté nasledovné konania o povolení reklamných, informačných a propagačných zariadení: 

- na 56 bilboardov bola podaná na Mesto Dunajská Streda, ako príslušný stavebný úrad žiadosť 

o vyjadrenie k zmene v užívaní stavby – zmena lehoty užívania stavby „Informačné, reklamné 

a propagačné zariadenia“. Všetky uvedené žiadosti boli kladne vybavené, t.j. boli vydané rozhodnutia 

o povolení zmeny v užívaní – zmeny lehoty užívania stavby.  

- na 4 bilboardy bola podaná žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamných zariadení. Ku dňu 

kontroly nebolo konanie ukončené.   

 

Na 8 bilboardov bola podaná žiadosť o vyjadrenie k zmene v užívaní stavby – zmena lehoty 

užívania stavby dňa 13.01.2014. Tieto žiadosti boli vybavené kladne. Na 3 bilboardy bola podaná 

žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu reklamných zariadení dňa 16.06.2014. Na základe žiadosti bolo 

vydané rozhodnutie o povolení.  

 

Treba poznamenať, že podľa § 88 ods.1 písm. b) stavebného zákona stavebný úrad vlastníkovi 

stavby odstránenie stavby nenariadi iba v prípadoch, keď dodatočné povolenie stavby nie je v rozpore 

s verejným záujmom. 

 

Vo veci užívania 3-och bilboardov (VRIP č.118-120) bol nariadený štátny stavebný dohľad 

a na základe zistenia stavebného úradu bolo začaté konanie o správnom delikte.  

 

 V roku 2014 Mesto Dunajská Streda, ako príslušný stavebný úrad na základe zistení pri 

vykonaní štátneho stavebného dohľadu začalo konanie o správnom delikte vo veci ďalších 11-ich 

bilboardov, ktorí sú na území mesta užívané bez povolenia na umiestnenie. 2 bilboardy bez povolenia 

boli vlastníkmi odstránené. 

 Postup mesta v rámci konania hlavný kontrolór nie je oprávnený preveriť, nakoľko v zmysle § 

18d ods.3 zákona č. 369/1990 Z.z o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov kontrolná činnosť 

hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch 

alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní. 

 

11.Záznam o výsledku následnej kontroly č. 2015/6 
 
Predmet kontroly:  Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede  
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Kontrolované obdobie: I. polrok 2014 

 

Kontrolou bolo zistené: 

V I.polroku 2014 sa konali zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede nasledovne: 

- 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 11. februára 2014, 

- 39. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí dňa 4. marca 

2014, 

- 40. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 8. apríla 2014, 

- 41. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 20. mája 2014 a 

- 42. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda dňa 24. júna 2014. 

 
Prehľad uznesení, ktorých plnenia sú v štádiu realizácie, resp. neboli realizované sú nasledovné: 

 

- Uznesením č. 42/645/2014 mestské zastupiteľstvo schválilo na návrh Finančnej komisie a Mestskej 

rady prijatie investičného úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. vo výške 1,6 mil. 

EUR za nasledovných podmienok v zmysle indikatívnej ponuky banky: 

 Doba splatnosti: do 20 rokov  

 Úroková sadzba:  variabilná,  3M EURIBOR + 1,95% p.a. 

 Výška splátok: prvé tri roky po 30.000.-EUR, ďalších 17 rokov rovnomerné splátky   

 Záväzková provízia : bez poplatku 

 Výška poplatku za poskytnutie úveru: 0,20% z istiny úveru (ďalšie poplatky SZRB, a.s. 

 neúčtuje)       

 Zabezpečenie: blankozmenka obce     

 

Plnenie:  nerealizované 

 

- Uznesením č. 42/657/2014/A mestské zastupiteľstvo schválilo 

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

Streda, v obci Dunajská Streda, par.č. 3751/9, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, 

o výmere 1 338 m2 a par. č. 3751/30, parcela registra C, druh pozemku ostatné plochy, o výmere 8 m2, 

vedených na LV č. 3251, Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, v prospech spol. 

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava, IČO: 36 361 518, pre účely umiestnenia 

inžinierskej stavby k stavbe „Obytný súbor Dunajská Streda – časť Malé Blahovo“, ktorej výstavba 

bola povolená Stavebným povolením č. 15418/3243/ 2012/033-MO-003, vydaným mestom Dunajská 

Streda dňa 10.07.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.08.2012 a ktorej užívanie bolo povolené 

Kolaudačným rozhodnutím č. 2220/10105/2013/033-MO-004, vydaným mestom Dunajská Streda dňa 

31.01.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.02.2014. Geometrickým plánom číslo 7/2014 zo 

dňa 13.02.2014, vyhotoviteľa GEODETI s.r.o., Priehradná ul. 1, Nitra, IČO: 36539325 bol vyznačený 

rozsah vecného bremena na priznanie práva uloženia podzemného elektrického infraštrukturálneho 

vedenia na vyššie uvedených parcelách. Návrh zmluvy o zriadení vecných bremien tvorí prílohu tohto 

návrhu. 

2. zriadenie vecného bremena na dobu neurčitú za jednorazovú odplatu, ktorá bola stanovená  

znaleckým posudkom č. 57/2014, vypracovaným Ing. Igorom Šinským, dňa 31.3.2014 vo výške 475,- 

€. 

B/ splnomocňuje primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva 

 

Plnenie:  Dňa 23.07.2014 bola listom č.15155/4436/2014/023-ŠG zaslaná primátorom mesta 

podpísaná zmluva o zriadení vecných bremien spoločnosti Západoslovenská distribučná, 

a.s. na podpis. Ku dňu kontroly nebola zmluva podpísaná všetkými zmluvnými stranami. 
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12.Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/7 
 

Predmet kontroly:  Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami v spoločnosti Municipal 

Real Estate Dunajská Streda s.r.o. 

 

Kontrolované obdobie: od 01.01.2014 do 30.11.2014 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Základné údaje o kontrolovanom subjektu: 

- obchodné meno:  Municipal Real Estate Dunajská Streda 

- právna forma: spoločnosť s ručným obmedzením 

- dátum vzniku: 16.08.2011 

- sídlo:  Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda 

- IČO:  46313834 

 

Mesto Dunajská Streda malo v kontrolovanom období uzatvorené so spoločnosťou Municipal 

Real Estate Dunajská Streda tieto zmluvy: 

 

- Zmluva o výkone správy nebytových priestorov zo dňa 10.12.2012, 

- Zmluva o prevádzkovaní pohrebísk zo dňa 20.12.2012, 

- Zmluva o výkone správy trhoviska zo dňa 20.12.2012, 

- Zmluva o výpožičke č. 3/2013/404 zo dňa 31.12.2012 v znení Dodatku č.1 zo dňa 22.10.2013, 

- Zmluva o zabezpečení opráv, údržby a prevádzky obytných domov pre marginalizovanú komunitu 

zo dňa 27.02.2013, 

- Mandátna zmluva zo dňa 22.05.2013 v znení Dodatku č.1 zo dňa 02.07.2013 a Dodatku č.2 zo dňa 

14.04.2014, 

- Mandátna zmluva na prevádzkovanie Komunitného centra v mestskej časti Malé Blahovo zo dňa 

30.10.2013, 

- Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 42/2014/013 zo dňa 12.12.2013, 

- Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1/2014/Dot/CsK zo dňa 27.12.2013, 

- Dohoda o postúpení práv a povinností z Rámcovej zmluvy na údržbu a opravy miestnych 

komunikácií a verejného osvetlenia zo dňa 14.04.2014, 

- Zmluva o nájme parkovacích miest a parkovacích automatov zo dňa 30.04.2014, 

- Zmluva o výpožičke č. 3/2014/406 zo dňa 30.05.2014. 

 

Kontrolou uvedených zmlúv a dodržiavania povinností kontrolovaného subjektu 

vyplývajúcich z nich boli preverené: 

 

- Evidencia nájomných zmlúv, zmluvy o výpožičke v počte 2 a nájomné zmluvy v počte 26 týkajúcich 

sa prenájmu autocvičiska a užívaní gokartovej dráhy, evidencia pohrebiska, evidencia nájomných 

zmlúv trhoviska, pracovné listy a poverenia mesta na vykonanie prác týkajúcich sa správy 

nehnuteľností na Kračanskej ceste, evidencia nájomných zmlúv a nájomné zmluvy týkajúcich sa 

prenájmov nebytových priestorov v administratívnej budove na Alžbetínskom námestí, správy 

o činnosti za rok 2013 ohľadne zabezpečenia opráv, údržby a prevádzky obytných domov pre 

marginalizovanú komunitu, výkon správy trhoviska, výkon správy gokartovej dráhy, prevádzkovanie 

pohrebísk, prevádzkovanie Komunitného centra v mestskej časti Malé Blahovo, správa 

o hospodárení s nehnuteľnosťami-2013, plán údržby a opráv. 

Kontrolou povinností kontrolovaného subjektu vyplývajúcich z uvedených zmlúv neboli 

zistené nedostatky. Správy o činností za prechádzajúci rok a plány údržby a opráv boli vypracované 

a predkladané mestu zmluvne určeným spôsobom. Kontrolou nájomných zmlúv bolo zistené, že 

kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období postupoval v súlade so Všeobecne záväzným 
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nariadením mesta Dunajská Streda č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s 

majetkom mesta Dunajská Streda. 

Kontrolou čerpania dotácie vo výške 114.770,-€ v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 

1/2014/Dot/CsK zo dňa 27.12.2013 bolo zistené, že dotácia bola použitá na zmluvne dohodnutý účel. 

 

Kontrolou bol zistený nasledovný nedostatok: 

- Predmetom Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk je určenie pravidiel a podmienok 

prevádzkovania pohrebísk. Podľa čl.III. ods.9 písm. b) a e) prevádzkovateľ pohrebísk je povinný 

bezodkladne oznámiť vlastníkovi poškodenie trhoviska a vypracovať ročný plán opráv do 15. októbra 

toho ktorého roku, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav trhoviska. Na základe 

uvedených možno konštatovať, že došlo k nedodržaniu ustanovenia § 43 Občianskeho zákonníka, 

podľa ktorého „účastníci sú povinný dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo 

by mohlo viesť k vzniku rozporov“. 

 

Prehľad o stave majetku: 

      stav k 01.01.2014 stav k 30.11.2014 

Účt.trieda 0 – dlhodobý majetok  2.498.879,04  2.910.167,- 

013 softvér            6.959,01         6.959,01 

021 stavby     2.248.463,46  2.695.277,02 

022 samost.hnut.veci a súbory HV        27.378,36       95.998,59 

031 pozemky       324.881,54     324.881,54 

042 obstaranie DHM             0,-       24.450,- 

052 poskytn.preddavky na DHM         4.166,67     0,- 

073  oprávky k softvéru          -  870,-       - 4.060,- 

081 oprávky k stavbám    - 109.994,42   - 213.716,10 

082 oprávky k sam.HV a k súb.HV       - 2.105,58     - 19.623,06 

Účt.trieda 1 – zásoby       0,-         3.157,60 

111 obstaranie materiálu      0,-         2.426,42 

112 materiál na sklade      0,-            731,18 

Účt.trieda 2 – finančné účty      234.460,90     167.290,39 

211 pokladnica     21,98         2.845,18 

213 ceniny            2.436,-         2.671,- 

221 bankové účty       227.002,41     161.774,21 

261 peniaze na ceste          5.000,51     0,- 

Účt.trieda 3 – zúčtovacie vzťahy   - 263.751,79   - 242.827,31 

311 odberatelia       190.268,73     112.609,18 

315 ostatné pohľadávky          6.574,14         8.411,21 

321 dodávatelia     - 295.024,90     - 82.921,59 

323 krátkodobé rezervy      - 10.973,19       - 7.793,19 

324 prijaté preddavky           - 113,70     0,- 

325 ostatné záväzky            - 610,12          - 789,32 

326 nevyfakturované dodávky       13.021,37     0,- 

331 zamestnanci       - 32.401,34     - 33.708,42 

333 ost.záväzky voči zamestnancom     0,-            - 50,- 

336 zúčtovanie s orgánmi SZ a ZP     - 17.972,93     - 19.083,45 

341 daň z príjmov            - 308,20     0,- 

342 ostatné priame dane        - 5.335,77       - 4.915,50 

343 daň z pridanej hodnoty          9.973,37         2.235,20 

345 ostatné dane a poplatky           - 385,61              - 0,04 

379 iné záväzky                - 9,75     - 20.000,- 

381 náklady budúcich období       14.811,51       13.321,69 

384 výnosy budúcich období   - 136.054,37    -211.082,09 
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385 príjmy budúcich období             788,97     0,- 

395 vnútorné zúčtovanie      0,-            939,01 

Účt.trieda 4 – kapit.účty a dlhodobé záväzky - 2.469.588,15            - 2.844.903,35 

411 základné imanie            - 2.452.615,-            - 2.803.789,-  

421 zákonný rezervný fond      0,-           - 396,75 

429 neuhradená strata minulých rokov        7.933,56             395,43 

431 výsledok hosp. v schvaľovaní       - 7.934,88      0,- 

472 záväzky zo sociálneho fondu       - 1.574,30        - 3.479,67 

479 ostatné dlhodobé záväzky     - 15.397,53      - 37.633,36 

 

 

Prehľad nákladov kontrolovaného subjektu ku dňu 30.11.2014 je nasledovný: 

 

- Administratíva     109.112,93 

- Čistenie verejných priestranstiev  121.177,10 

- Detské ihriská a prísl.parkov       4.941,22 

- Správa cintorínov      23.269,22 

- Správa verejnej zelene    271.852,28 

- Správa parkovísk      80.463,53 

- Mestské komunikácie a chodníky    32.726,39 

- Údržba      106.278,67 

- Gokartová dráha      14.319,05 

- Mestské športová hala    155.782,50 

- Umelá ľadová plocha    100.336,32 

- Umelý trávnik        24.796,08 

- Správa obytného areálu – Kračanská c.    57.917,19 

- Správa budovy Perfects    115.795,07 

- Správa tržnice         6.763,18 

- Rekonštrukcia administr.budovy    17.240,66 

- Spoločenský dom Malé Blahovo    13.084,79 

 

Prehľad výnosov kontrolovaného subjektu ku dňu 30.11.2014 je nasledovný: 

 

- Administratíva            130,66 

- Prevádzkové dotácie    303.249,87 

- Čistenie verejných priestranstiev  146.894,10 

- Detské ihriská a prísl.parkov     15.871,45 

- Správa cintorínov        8.215,69 

- Správa verejnej zelene    338.198,04 

- Správa parkovísk      69.526,49 

- Mestské komunikácie a chodníky    39.351,39 

- Údržba        53.298,87 

- Gokartová dráha      19.030,95 

- Mestské športová hala      21.364,34 

- Umelá ľadová plocha      27.435,17 

- Umelý trávnik        18.170,03 

- Správa obytného areálu – Kračanská c.    57.543,21 

- Správa budovy Perfects    110.188,11 

- Správa tržnice         4.183,30 

- Rekonštrukcia administr.budovy    14.154,55 

- Spoločenský dom Malé Blahovo      1.920,58 
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V kontrolovanom období majetok spoločnosti Municipal Real Estate Dunajská Streda s.r.o. sa 

zvýšil na základe rozhodnutia jediného spoločníka spoločnosti – Mesta Dunajská Streda, a to vkladom 

nehnuteľného a hnuteľného majetku do základného imania spoločnosti a hospodárením spoločnosti. 

Vedenie účtovníctva je zabezpečené externým spôsobom. Preverením účtovných kníh a vybraných 

účtovných dokladov bolo zistené, že účtovníctvo je vedené v súlade s príslušnými ustanoveniami 

zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 

V zmysle ustanovení § 6 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 

neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) je kontrolovaný subjekt verejným 

obstarávateľom. Kontrolou dvoch náhodne vybraných zákaziek (oprava strechy administratívnej 

budovy a dodávky univerzálneho malotraktora s rotačným kypričom – oba zákazky nebežného 

charakteru v zmysle § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní) bolo zistené, že kontrolovaný subjekt 

postupoval v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Správa o týchto zákazkách bola 

zverejnená na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. 

 
Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa 22.01.2015. Námietky ku 

kontrolným zisteniam neboli podané. 

 

 V súlade s ustanovením § 13 písm. h) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

a vnútornom audite v znení neskorších predpisov bola uložená kontrolovanému subjektu, aby 

v lehote do 28.02.2015 prijal opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 

kontrolou a predložil písomný zoznam týchto opatrení. Ďalej bola uložená povinnosť v lehote do 

14.03.2015 predložiť písomnú správu o ich splnení a určiť zamestnancov zodpovedných za 

zistené nedostatky a uplatniť voči nim opatrenia podľa Zákonníka práce. 

 

 

13.Záznamy o výsledku následnej kontroly č. 2015/8/1,2,3,5 
 

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol 

 

Kontrolované obdobie: december 2014 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 
Na základe výsledkov kontrol bola uložená povinnosť kontrolovaným subjektom prijať 

konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou pri týchto vykonaných kontrolách: 

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/12/1 

 

Predmet kontroly:  Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

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

neskorších predpisov v Základnej škole Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom 

maďarským v Dunajskej Strede 

 

Na základe výsledkov kontroly kontrolovaný subjekt prijal tieto opatrenia: 

 

1.Pri zverejňovaní informácií treba dodržať ustanovenia § 5 ods.1 písm. a) až e) zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré určujú, aké informácie je povinná každá povinná 

osoba zverejniť 

Termín: stála úloha 
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2.Pri zverejňovaní informácií treba dodržať ustanovenia § 3 ods.3 zákona č.270/1995 Z.z. 

o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého „V 

štátnom jazyku sa vedie celá úradná agenda (informácie určené pre verejnosť)“ 

Termín: stála úloha 

 

3.Pri zverejňovaní zmlúv treba dodržať ustanovenia § 5a ods. 9 a 14 zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám a ustanovenia § 47a ods.4 Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

Termín: stála úloha 

 

4.Pri zverejňovaní objednávok a faktúr treba striktne dodržať ustanovenia § 5b ods.1 písm. a) 

bod 7, písm.b) body 2,4,5,6,7,7b,7c, ďalej ods.2  zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

Termín: stála úloha 

 

Plnenie: 

Kontrolou internetovej stránky školy www.zsszabo.sk. bolo zistené, že prijaté opatrenia sú splnené. 

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/12/2 

 

Predmet kontroly:  Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

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

neskorších predpisov v Základnej škole Ármina Vámbéryho s vyučovacím 

jazykom maďarským v Dunajskej Strede 

 

Na základe výsledkov kontroly kontrolovaný subjekt prijal tieto opatrenia: 

 

1. Zabezpečiť zverejnenie informácií v zmysle § 5 ods.1 písm. a) až e) zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám. 

Termín: do 28.11.2014 

 

2. Zabezpečiť, aby pri objednávkach boli zverejňované údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku 

podpísala: meno a priezvisko fyzickej osoby a funkcia fyzickej osoby, ak takáto funkcia 

existuje. 

Termín: stála úloha 

 

3. Zabezpečiť, aby pri faktúrach boli zverejňované údaje o identifikácii zmlúv, ak faktúra súvisí 

s povinne zverejňovanou zmluvou a dátum doručenia faktúry. 

Termín: stála úloha 

 

Plnenie:   

Kontrolou internetovej stránky školy www.varmin.eu. bolo zistené, že prijaté opatrenia sú splnené. 

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/12/3 

 

Predmet kontroly:  Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

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

neskorších predpisov v Základnej škole Jilemnického ulica v Dunajskej Strede 

 

Na základe výsledkov kontroly kontrolovaný subjekt prijal tieto opatrenia: 

 

1. Dodržiavanie ustanovení § 5a zákona o slobodnom prístupe k informáciám – povinne 

zverejňovanie zmluvy. Zverejnenie chýbajúcich zmlúv: Zmluvy č. OU-TT-OS1-2013/00184, 

http://www.zsszabo.sk./
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C-20013/00172 a C-20013/00173, Zmluvy č.1/2013, 2/2013, 3/2013, 4/2013, 5/2013, 6/2013, 

7/2013, 8/2013, 9/2013, 10/2013 o dočasnom užívaní nebytových priestorov. 

Termín: do 14.11.2014 

 

2. Dodržiavanie ustanovení § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám – povinne 

zverejňované objednávky a faktúry. Zverejnenie objednávky č. 15/2013 podľa ustanovenia § 

5b ods.2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám a dodržanie ustanovenia § 5b ods.1 

písm. a) bod 7 zákona o slobodnom prístupe k informáciám 

Termín: do 14.11.2014 

 

3. Dodržiavanie ustanovení § 6 ods.5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktoré sú 

vymedzené zákonom č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení 

neskorších predpisov. 

Termín: stála úloha 

 

Plnenie: 

Kontrolou internetovej stránky školy www.zsjilds.edu.sk bolo zistené, že prijaté opatrenia boli splnené  

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/12/5 

 

Predmet kontroly:  Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

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

neskorších predpisov v Základnej škole Zoltána Kodálya s vyučovacím 

jazykom maďarským v Dunajskej Strede 

 

Na základe výsledkov kontroly kontrolovaný subjekt prijal tieto opatrenia: 

 

1. Zabezpečiť zverejnenie informácií v zmysle § 5 ods.1 písm. a) až e) zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám. 

Termín: do 28.11.2014 

 

2. Zabezpečiť zverejnenie Darovacej zmluvy zo dňa 04.11.2013 (Nadácia For Provision), 

Dodatku č.2 k zmluve o stravovaní zo dňa 02.09.2013 (Špeciálne základná škola s VJM) 

a Zmluvy o zabezpečovaní mliečnych výrobkov zo dňa 21.01.2013 (Rajo, a.s.) 

Termín: do 12.12.2014 

 

3. Zabezpečiť, aby pri objednávkach boli zverejňované nasledovné údaje o dodávateľa 

objednaného plnenia: adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej 

osoby – podnikateľa, alebo sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ 

objednaného plnenia pridelené. 

Termín: stála úloha 

 

4. Zabezpečiť zverejnenie údajov o dátume zverejnenia objednávok a faktúr 

Termín: stála úloha 

 

5. Zabezpečiť, aby pri faktúrach boli zverejňované nasledovné identifikačné údaje o dodávateľa 

fakturovaného plnenia: adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej 

osoby – podnikateľa, alebo sídlo právnickej osoby a identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ 

fakturovaného plnenia pridelené. 

Termín: stála úloha 
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6. Zabezpečiť, aby pri faktúrach boli zverejňované údaje o identifikácií zmlúv, ak faktúra súvisí 

s povinne zverejňovanou zmluvou a dátum doručenia faktúry. 

Termín: stála úloha 

 

Plnenie: 

Kontrolou internetovej stránky školy www.kodalyds.eu. bolo zistené, že prijaté opatrenia sú splnené.  

 

14.Správa o výsledku následnej kontroly č. 2015/8/4 
 

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontrol 

 

Kontrolované obdobie: december 2014 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Na základe výsledku kontroly bola uložená povinnosť kontrolovanému subjektu prijať 

konkrétne opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou: 

 

Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2014/12/4 

 

Predmet kontroly:  Kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 

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

neskorších predpisov v Základnej škole Smetanov háj v Dunajskej Strede 

 

Na základe výsledkov kontroly kontrolovaný subjekt prijal tieto opatrenia: 

 

1. Zverejniť zriaďovaciu listinu na webovej stránke školy, organizačný poriadok, miesto, čas 

a spôsob, akým možno získať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, 

sťažnosť alebo iné podanie. 

Termín: do 14.11.2014 

 

2. Na webovej stránke školy zabezpečiť včasné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv 

a správne ich zverejňovať v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám 

Termín: stála úloha 

 

3. Zverejňovať informácie aj v jazyku národnostných menšín podľa § 6 ods.5 zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám 

Termín: stála úloha 

 

Plnenie: 

Kontrolou internetovej stránky školy www.zsshajds.edu.sk bolo zistené, že opatrenia č.1 a 2 sú 

splnené. Opatrenie č. 3 nie je splnené: nezverejnením informácií podľa § 5 v jazyku národnostných 

menšín, kontrolovaný subjekt postupuje v rozpore s ustanoveniami  § 6 ods.5 zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám. 

 

 

 

V Dunajskej Strede, január 2015    Ing. Fekete Zoltán 

        Hlavný kontrolór 
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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. 

 

 


