
 

Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiacoch  

august a september 2016 

 

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 august 

a september 2016 boli ukončené nasledovné kontroly:  

 

1.  Správa o výsledku kontroly č. 2016/1 

 

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia opatrení prijatých na základe výsledkov kontroly 

ukončeného dňa 13.01.2016 prerokovaním Správy o výsledku následnej 

finančnej kontroly č. 2015/17/1 

 

Kontrolované obdobie: obdobie od 01.03.2016 do 25.08.2016 

 

Cieľom kontroly bolo overiť plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

V čase od 15.12.2015 do 21.12.2015 bola vykonaná kontrola dodržiavania Všeobecne 

záväzného nariadenia č. 6/2014 zo dňa 08.04.2014 (ďalej len VZN č. 6/2014) v Zariadení pre seniorov  

v Dunajskej Strede. 

Na základe Správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 2015/17/1 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 15.02.2016 predložil riaditeľ ZpS písomný zoznam prijatých opatrení a správu o splnení 

opatrení. Povinná osoba prijala nasledovné opatrenia: 

1. Vykonať nápravu v Zmluvách o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov – čl. 

VIII. bod 4 v zmysle ustanovenia čl. IV. bod 8 VZN č. 6/2014 zo dňa 08.04.2014. 

2. V prípade jednej klientky prepočítať výšku mesačnej úhrady za bývanie a vypracovať dodatok 

k zmluve o poskytovaní sociálnej služby v Zariadení pre seniorov. 

3. Napísať predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby v žiadostiach o uzatvorenie 

zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. 

4. Inventarizáciu cenných vecí, vrátane vkladných knižiek vykonávať minimálne raz za štvrťrok. 

5. Denne dohliadať na dodržiavanie Rozhodnutia č. 1300-223, 13/2002-ŠOH – maximálna 

kapacita 200 pripravovaných porcií hlavných jedál denne. 

 



Zodpovedné pracovníčky dostali ústne pokarhanie a písomné upozornenie na vykonávanie 

uvedených opatrení. 

 

Dňa 01.06.2016 predložil riaditeľ ZpS Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného 

zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede č. RH/2016/00527/004-BF zo dňa 30.05.2016, ktorým boli 

schválené zmeny v prevádzkovaní v stravovacej časti ZpS a zmeny v prevádzkovom poriadku, čím 

kapacita pripravovaných porcií hlavných jedál už nie je obmedzená.  

 

Kontrolou prijatých opatrení bolo zistené: 

 

K bodu 1) 

Kontrolou preverené zmluvy boli uzatvorené v súlade s príslušnými ustanoveniami VZN č. 6/2014. 

 

K bodu 2) 

S účinnosťou od 01.01.2016 bola uzatvorený Dodatok č. 03/02 k zmluve o poskytovaní sociálnej 

služby v Zariadení pre Seniorov podľa § 74 zákona č. 448/2008 Z.z., v ktorom bola výška mesačnej 

úhrady za bývanie určená v súlade ustanovením čl.VIII VZN č. 6/2014. 

 

K bodu 3) 

Kontrolou preverené žiadosti obsahovali náležitosti v súlade s ustanoveniami čl. IV bod 3VZN č. 

6/2014. 

 

K bodu 4) 

Inventarizácia cenných vecí, vrátane vkladných knižiek bola vykonaná dňa 31.03.2016 a 30.06.2016. 

 

K bodu 5) 

Dňa 18.04.2016 bol vypracovaný prevádzkový poriadok zariadenia spoločného stravovania, kde 

kapacita pripravovaných porcií hlavných jedál už nie je obmedzená. Rozhodnutím Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede č. RH/2016/00527/004-BF zo dňa 

30.05.2016 bol uvedený prevádzkový poriadok schválený. 

 

 

2.  Správa o výsledku kontroly č. 2016/2 

 

Predmet kontroly:  Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií 

 

Kontrolované obdobie: rok 2015 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku 

prešetrenia sťažností a petícií. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku 

prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti ustanovuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sťažnostiach).  



Mesto Dunajská Streda má interný predpis, upravujúci postup pri podávaní, prijímaní, 

evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti, a to „Zásady postupu 

pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických osôb a právnických 

osôb v podmienkach mesta Dunajská Streda (ďalej len Zásady)“ účinné od 01.01.2015. 

 

Kontrola evidencie sťažností 

 

Centrálna evidencia sťažností podľa zákona o sťažnostiach a Zásad musí obsahovať najmä 

tieto údaje:  

a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti,  

b) údaje podľa § 5 ods. 2 zákona, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a 

priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto 

zákona v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.  

c) predmet sťažnosti,  

d) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,  

e) výsledok prešetrenia sťažnosti,  

f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,  

g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti,  

h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti,  

i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,  

j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,  

k) poznámku.  

 

Povinná osoba vedie centrálnu evidenciu sťažností oddelene od ostatných evidencií. Evidencia 

obsahuje všetky údaje predpísané príslušnými právnymi predpismi.  

 

Vybavovanie sťažností 

 

V roku 2015 bolo v centrálnej evidencii zaevidovaných celkovo 11 podaní, ktoré spĺňali 

pojmové znaky sťažnosti v zmysle ustanovení § 3 zákona o sťažnostiach. 

  V rámci kontroly bol preverený obsah všetkých spisov, sťažnosti boli po ich prešetrení 

vyhodnotené takto:  

- dve sťažnosti ako opodstatnené (sťažnosti evid.č. 1/2015/ST/ŠP a 10/2015/ST/ŠP), 

- dve sťažnosti ako sčasti opodstatnené (sťažnosti evid.č. 4/2015/ST/ŠP a 9/2015/ST/ŠP), 

- päť sťažností ako neopodstatnené (sťažnosti evid.č. 2/2015/ST/ŠP, 3/2015/ST/ŠP, 5/2015/ST/ŠP, 

6/2015/ST/ŠP a 8/2015/ST/ŠP) a 

- dve sťažnosti boli odložené, nakoľko sťažovatelia vzali späť svoje sťažnosti (sťažnosti evid.č. 

7/2015/ST/ŠP a 11/2014/ST/ŠP). 

 

 Pri opodstatnených sťažnostiach boli prijaté opatrenia. Kontrolou splnenia týchto opatrení 

neboli zistené nedostatky. 

Kontrolou prešetrovania sťažností bolo zistené, že sťažnosti boli prešetrené príslušnými 

zamestnancami na základe písomného poverenia primátora mesta v súlade s ustanoveniami čl.5 Zásad.  

O prešetrení sťažností boli vyhotovené zápisnice. Zápisnice obsahovali náležitosti podľa § 19 zákona 

o sťažnostiach.  

 Kontrolou vybavovania sťažností bolo zistené, že pri dvoch sťažnostiach (evid.č. 

2/2015/ST/ŠP a 3/2015/ST/ŠP)  písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti neobsahuje výrok, 



či je sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená. Týmto bolo porušené ustanovenie § 20 ods. 1 

zákona o sťažnostiach, podľa ktorého v oznámení sa uvedie, či je sťažnosť opodstatnená alebo 

neopodstatnená.  

Podľa ustanovenia § 13 ods.1 zákona o sťažnostiach „Príslušný orgán verejnej správy je 

povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.“ Odoslaním písomného oznámenia boli sťažnosti 

vybavené v zákonom stanovenej lehote. 

 

Kontrola evidencie a vybavovania petícií 

 

Postup pri podávaní, vybavovaní a evidovaní petícií ustanovuje zákon č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve).  

 

V roku 2015 bola mestskému úradu doručená 1 petícia – Petícia za zrušenie rozhodnutia 

o dodatočnom povoľovaní stavby „Predajňa rýb s prípravou“. Petícia bola predložená na rokovanie 6. 

zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, konaného dňa 23.06.2015. Mestské 

zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a vzalo na vedomie uznesením č. 131/2015/6. Kontrolou bolo 

zistené, že petícia bola vybavená v zákonnej lehote. 

 

Povinná osoba vedie centrálnu evidenciu petícií oddelene od ostatných evidencií. Evidencia 

obsahuje všetky údaje predpísané príslušnými právnymi predpismi.  

 

 

3.  Správa o výsledku kontroly č. 2016/3 

 

Predmet kontroly:  Kontrola pokladničných operácií 

 

Kontrolované obdobie: marec 2016 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, 

vnútorných predpisov a správnosti a preukázateľnosti vykonávania pokladničných operácií. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Vedenie pokladne a nakladanie s finančnou hotovosťou bolo v kontrolovanom období 

upravené nasledovnými internými predpismi, platnými pre kontrolované obdobie: 

- Pokladničný poriadok pre pokladne mesta Dunajská Streda zo dňa 24.01.2013 s účinnosťou 

od 01.10.2013 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23.09.2013 (ďalej len „Pokladničný poriadok“), 

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

v podmienkach mesta Dunajská Streda zo dňa 07.03.2016 s účinnosťou od 15.03.2016(ďalej 

len „Interná smernica č. 01/2016“), ktorou bol zrušený Pokladničný poriadok. 

 

Na vykonávanie pokladničných operácií má mesto Dunajská Streda zriadenú jednu hlavnú 

pokladňu, za správu ktorej zodpovedá Odbor finančný a evidencie majetku Mestského úradu 

v Dunajskej Strede a 4 vedľajšie – príručné pokladne. Za správu pokladne a vedenie pokladničných 

operácií v hlavnej pokladni sú písomne poverení primátorom mesta 1 pokladníčka a 1 referentka 

referátu podnikania. 

V súlade s ustanoveniami § 182 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov bola so zodpovednými zamestnankyňami uzatvorená s účinnosťou od 16.08.2010 Dohoda 



o spoločnej hmotnej zodpovednosti za schodok na zverených hodnotách, ktoré je zamestnanec 

povinný vyúčtovať. 

Pokladničná kniha slúži na zaznamenávanie stavu a pohybu finančných prostriedkov v 

hotovosti, čím je zabezpečený stály prehľad o stave a pohybe finančných prostriedkov.  

 

V kontrolovanom období boli pokladničné operácie evidované v pokladničnej knihe 

elektronicky, pokladničné operácie sú vedené v dennej postupnosti s uvedením počiatočného stavu, 

súpisu finančných operácií (príjmov a výdavkov za príslušný deň), obratom za príslušný deň a 

vyčíslením konečného zostatku pokladničnej hotovosti. V kontrolovanom období bolo vykonaných 

celkom 1963 pokladničných operácií, vedených v pokladničnej knihe pod číslami od 2655 po 4617, 

z toho 1866 príjmových a 97 výdavkových operácií. 

 

Zápis o pokladničnej operácií obsahuje číslo pokladničného dokladu, dátum uskutočnenia 

pokladničnej operácie, stručný popis pokladničnej operácie, označenie platiteľa alebo príjemcu a suma 

prijatej alebo vyplatenej hotovosti, čo je súlade s príslušnými ustanoveniami pokladničného poriadku, 

resp. Internej smernice č. 01/2016. 

Zostatok finančnej hotovosti v pokladnici je vykazovaná ku každému dňu, v ktorom boli 

vykonávané pokladničné operácie. O porovnaní zostatku vykazovaným pokladničnou knihou 

a hotovosťou v pokladni sú spísané záznamy na predpísanom tlačive podľa prílohy č.1 

k pokladničnému poriadku, resp. prílohy č. 8 Internej smernice č. 01/2016. 

 

Podľa § 2 ods. 1 pokladničného poriadku limit pokladničnej hotovosti v hlavnej pokladni MsÚ 

sa stanovuje vo výške 5.000,- €. Kontrolou bolo zistené, že limit stanovený vo výške 5.000,- € bol 

prekročený dňa 11.03.2016 o 211,09 €, čím povinná osoba nedodržala ustanovenie § 2 ods. 1 

pokladničného poriadku. 

Podľa čl. 11 ods. 1 Internej smernice č. 01/2016 limit pokladničnej hotovosti v hlavnej 

pokladni MsÚ sa stanovuje vo výške 5.000,- €. Kontrolou bolo zistené, že limit stanovený vo výške 

5.000,- € bol prekročený v dňoch 17.03.2016 o 34,86 €, 18.03.2016 o 2.187,61 € a 29.03.2016 

o 2.269,77 €. Ku prekročeniu limitu dňa 29.03.2016 bola na Zázname o dennej kontrole hotovosti 

v pokladni uvedená poznámka, že limit bol prekročený z dôvodu celodenného školenia zamestnancov 

odboru finančného a evidencie majetku, ktorí sú poverený odniesť finančnú hotovosť do banky. 

  

Kontrolou bol preverený i postup zodpovedných zamestnancov pri odvode pokladničnej 

hotovosti na bankový účet mesta. Podľa ustanovení § 5 ods. 1 pokladničného poriadku a čl. 12 ods. 11 

Internej smernice č. 01/2016 pri prenášaní hotovosti (medzi bankou a pokladňou), ktorá prevyšuje 

čiastku 1000,- €, musí byť pokladník odprevádzaný osobou určenou vedúcim zamestnancom. 

Kontrolou údajov elektronického dochádzkového systému Biometric, ktorý zaznamenáva údaje 

o odchode a príchode zamestnancov bolo zistené, že v dňoch 03.03.2016, 07.03.2016, 14.03.2016, 

23.03.2016, 30.03.2016 a 31.03.2016 nebola pokladníčka odprevádzaná pri prenášaní hotovosti medzi 

bankou a pokladňou. Na pokladničných dokladoch č. 4359 a 4587 je uvedený podpis zamestnanca 

potvrdzujúci doprovod v dňoch 30.03.2016 a 31.03.2016. 

Na základe uvedeného konštatujem, že povinná osoba vo viacerých prípadoch konala 

v rozpore s ustanoveniami § 5 ods. 1 pokladničného poriadku a čl. 12 ods. 11 Internej smernice č. 

01/2016. 

 

Okrem hotovostných finančných operácií sa v evidencii pokladničných operácií nachádzajú i 

platby realizované bezhotovostne platobnou kartou. V kontrolovanom období bolo zrealizovaných 



celkom 89 bezhotovostných platieb. Tieto operácie boli dôsledne vydokladované a ich kontrolou 

neboli zistené nezrovnalosti. 

 

V marci 2015 pokladničné operácie príjmového charakteru súviseli prevažne s výberom 

správnych poplatkov, úhradou nájomného a daní. Výdavkové pokladničné operácie predstavovali 

najmä výdavky na všeobecný materiál, výdavky na činnosti v súvislosti s voľbami, cestovné náhrady a 

nákupy na drobné opravy. Kontrolou pokladničných operácií uskutočnených v kontrolovanom období 

bolo zistené, že obsahovali preukázateľné prílohy a doklady súvisiace s príjmovým, či výdavkovým 

pokladničným charakterom v zmysle ustanovení § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení 

neskorších predpisov. 

 

Ustanovenia interných predpisov umožňujú povinnej osobe poskytnúť svojim zamestnancom 

v hotovosti preddavky do výšky predpokladaných výdavkov. V kontrolovanom období boli poskytnuté 

preddavky v 16-ich prípadoch. Kontrolou ich vyúčtovania neboli zistené nedostatky. 

  

Pokladničné doklady sú správne vyplnené v súlade s príslušnými ustanoveniami interných 

predpisov. Sú podpísané pokladníčkami a zamestnancami, ktorí zaúčtovanie vykonali a nadriadeným 

zamestnancom schvaľujúce zaúčtovanie. Výdavkové pokladničné doklady sú podpísané aj príjemcom. 

 

Kontrolou bolo zistené, že v kontrolovanom období boli všetky pokladničné operácie overené 

základnou finančnou kontrolou v súlade s ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 

a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanoveniami Internej smernice č. 01/2016 

 

 

4.  Správa o výsledku kontroly č. 2016/4 

 

Predmet kontroly:  Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

 

Kontrolované obdobie: II.polrok 2015 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

V kontrolovanom období sa konali zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

nasledovne: 

- 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 20. augusta 2015, 

- 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 29. septembra 2015 a 

- 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 24. novembra 2015. 

 

Zoznam uznesení, ktoré ku dňu vykonania kontroly neboli splnené, resp. boli splnené čiastočne 

je nasledovný: 

 

Uznesením č. 154/2015/8/I Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo 

1. Prenájom majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nasledovných nebytových priestorov - 

garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných  garáží  súp. č. 2167,  v k.ú. Dunajská Streda, 

vedených na LV č. 4645, Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor,  formou verejného 

ponukového konania: 



 

Vchod: Podlažie: Číslo nebytového 

priestoru (garážového  

boxu): 

Spoluvlastnícky  

podiel: 

Podiel priestorov na 

spol. častiach a spol. 

zariadeniach domu: 

2167 1.p. 2-101 1/1 1/146 

2167 1.p. 2-132 1/1 1/146 

2167 2.p 2-220 1/1 1/146 

2167 2.p 2-227 1/1 1/146 

2167 2.p 2-228 1/1 1/146 

2167 3.p 2-302 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-307 1/1 1/146 

2167 3.p 2-308 1/1 1/146 

2167 3.p 2-314 1/1 1/146 

2167 3.p 2-317 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-322 1/1 1/146 

2167 3.p 2-326 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-331 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-332 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-403 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-404 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-405 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-407 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-408 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-409 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-410 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-411 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-412 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-413 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-414 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-415 1/1 1/146 

 

1. nasledovné podmienky prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností formou  verejného ponukového 

konania: 

 celková cena nájmu sa určuje vo výške 30,- eur/1 garážový box/mesiac, ktorá sa skladá 

z nájomného vo výške 18,80 eur/1garážový box/mesiac a z poplatku za výkon správy uhrádzaného 

správcovi vo výške 11,20 eur/1 garážový box/mesiac. 

2. nasledovné hlavné vyhodnocovacie kritéria verejného ponukového konania: 

 záujemca nemôže mať žiadne nedoplatky voči mestu Dunajská Streda, 

 dátum podania žiadosti o prenájom vyššie uvedených nehnuteľností, 

 v prípade, že záujemcom žiadaná nehnuteľnosť už bude pridelená inému záujemcovi v súlade 

s vyššie uvedenými podmienkami, záujemcovi sa ponúkne na prenájom iný garážový box z  ešte 

nepridelených garážových boxov. V prípade, že záujemca neakceptuje ponuku prenájmu takto 

určeného garážového boxu, jeho žiadosť bude vylúčená z  vyhodnotenia predmetného ponukového 

konania, 



 uvedené podmienky ponukového konania platia na žiadosti o prenájom vyššie uvedených 

nehnuteľností doručené na Mestský úrad v Dunajskej Strede v období od 01.11.2015 do 

31.10.2016. 

II. splnomocnilo primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva. 

 

Plnenie: 

- Číslo garážového boxu 2-101: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

29.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4633/2015. Dohoda 

o zrušení Zmluvy o prenájme garážového boxu uzatvorená dňa 31.05.2016, zverejnená na 

webovom sídle mesta dňa 14.06.2016 pod č. 5106/2016. 

- Číslo garážového boxu 2-132: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

29.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4641/2015. 

- Číslo garážového boxu 2-220: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

29.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4637/2015. 

- Číslo garážového boxu 2-227: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

29.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4646/2015. 

- Číslo garážového boxu 2-228: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

30.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4634/2015. 

- Číslo garážového boxu 2-302: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

29.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4636/2015. 

- Číslo garážového boxu 2-307: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

04.07.2016, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.07.2016 pod č. 5145/2015. 

- Číslo garážového boxu 2-308: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

29.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4645/2015. Dohoda 

o zrušení Zmluvy o prenájme garážového boxu uzatvorená dňa 31.03.2016, zverejnená na 

webovom sídle mesta dňa 04.04.2016 pod č. 4899/2016. 

- Číslo garážového boxu 2-314: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

29.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4644/2015. 

- Číslo garážového boxu 2-317: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

30.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4635/2015. Výpoveď 

Zmluvy o prenájme nebytového priestoru zo dňa 27.07.2016 

- Číslo garážového boxu 2-322: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

29.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4643/2015. 

- Číslo garážového boxu 2-326: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

29.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4639/2015. 

- Číslo garážového boxu 2-331: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

01.03.2016, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 03.03.2016 pod č. 4800/2016. 

- Číslo garážového boxu 2-332: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

02.08.2016, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 03.08.2016 pod č. 5184/2016. 

- Číslo garážového boxu 2-403: bez nájomcu 

- Číslo garážového boxu 2-404: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

30.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4640/2015. Dohoda 

o zrušení Zmluvy o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 15.08.2016, zverejnená na 

webovom sídle mesta dňa 15.08.2016 pod č. 5272/2016. 

- Číslo garážového boxu 2-405: bez nájomcu 

- Číslo garážového boxu 2-407: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

29.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4642/2015. 



- Číslo garážového boxu 2-408: bez nájomcu 

- Číslo garážového boxu 2-409: bez nájomcu 

- Číslo garážového boxu 2-410: bez nájomcu 

- Číslo garážového boxu 2-411: bez nájomcu 

- Číslo garážového boxu 2-412: bez nájomcu 

- Číslo garážového boxu 2-413: Zmluva o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 

30.10.2015, zverejnená na webovom sídle mesta dňa 06.11.2015 pod č. 4638/2015. Dohoda 

o zrušení Zmluvy o prenájme nebytového priestoru uzatvorená dňa 04.07.2016, zverejnená na 

webovom sídle mesta dňa 06.07.2016 pod č. 5146/2016. 

- Číslo garážového boxu 2-414: bez nájomcu 

- Číslo garážového boxu 2-415: bez nájomcu 

 

Uznesením č. 176/2015/9/A/6 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo 

odkúpenie pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Dunajská Streda, par. č. 1915/536, parcela registra C, 

druh pozemku ostatné plochy o výmere 120 m
2
, par.č. 1915/537, parcela registra C, druh pozemku  

ostatné plochy o výmere 3 m
2
, vytvorených geometrickým plánom č. 46610910-83/2015, 

vyhotoveným dňa 23.10.2015, vyhotoviteľom GEOPLAN DS s.r.o., Štúrova 1089/5, Dunajská Streda, 

IČO: 46 610 910, v prospech mesta Dunajská Streda, za symbolickú kúpnu cenu 1,- €. 

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

uznesenia mestského zastupiteľstva.  

 

Plnenie: Splnenie je v štádiu realizácie. Dňa 03.03.2016 bolo odoslané oznámenie č. 

4991/4/2013/023-ŠG na majetkoprávne usporiadanie pozemkov.  

Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov, vlastník pozemkov par.č. 1915/536 a  par.č. 

1915/537 bude realizovať odpredaj po kolaudácií stavby okružnej križovatky. Ku dňu vykonania 

kontroly nebolo kolaudačné rozhodnutie vydané. 

 

Uznesením č. 185/2015/9 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo 

A/ bezplatné prenechanie hrobových miest osobností, ktoré mali z hľadiska mesta Dunajská Streda 

mimoriadny význam 

B/ žiadalo primátora mesta zabezpečiť zoznam hrobov významných osobností, pochovaných na 

pohrebiskách mesta Dunajská Streda. 

 

Plnenie: Návrh na schválenie Zoznamu hrobov významných osobností, pochovaných na pohrebiskách 

mesta Dunajská Streda bol predložený na 9. zasadnutie Mestskej rady Dunajská Streda, konaného dňa 

02.02.2016. Podľa Zápisnice z 9. zasadnutia Mestskej rady Dunajská Streda primátor mesta predniesol 

požiadavku na doplnenie údajov u navrhovaných osôb vymenovaných v dôvodovej správe. 

Uznesením č. 206/2016/9 Mestská rada odporúčala Mestskému zastupiteľstvu Dunajská Streda 

schváliť Zoznam hrobov významných osobností, pochovaných na pohrebiskách mesta Dunajská 

Streda. Ku dňu vykonania kontroly nebol návrh na schválenie Zoznamu hrobov významných 

osobností, pochovaných na pohrebiskách mesta Dunajská Streda predložený na zasadnutie Mestského 

zastupiteľstva Dunajská Streda. 

 

Uznesením č. 189/2015/9 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo 

A/ predložený návrh vybudovania Ružovej záhrady vo výmere 1012 m²  nachádzajúcej sa v k.ú. 

Dunajská Streda , par. č. 1475/34,par. registra „C“ o výmere 22 458 m², vedenej na LV 3251 

a odborný dozor vykonaný poslankyňou Ágota Antal a Szilvestrom Győrim. 



B/ žiadalo Mestský úrad Dunajská Streda o zapracovanie nákladov potrebné na vybudovanie Ružovej 

záhrady do rozpočtu mesta Dunajská Streda na rok 2016. 

 

Plnenie:  

A/ Objednávka č. 201600465 na realizáciu projektu „Ružová záhrada“ – záhradnícke práce a materiál 

bola vystavená dňa 13.09.2016, objednávka č. 201600466 na realizáciu projektu „Ružová záhrada“ – 

technické práce a materiál bola vystavená dňa 13.09.2016. 

B/ Náklady potrebné na vybudovanie Ružovej záhrady boli zapracované do návrhu rozpočtu mesta 

Dunajská Streda na rok 2016 (výdavková časť, program č. 6, podprogram č. 2, prvok č. 2), rozpočet 

mesta na rok 2016 bol schválený uznesením č. č. 167/2015/9. 

 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, 21.09.2016    Ing. Fekete Zoltán 

        Hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


