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Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo Šurany prerokovalo  

Informáciu o výsledku kontroly plnenia opatrení 

z kontroly majetkových účastí samosprávy 

v obchodných spoločnostiach vykonanej Najvyšším 

kontrolným úradom Slovenskej republiky,   stanovisko 

komisie finančnej, správy a predaja  majetku mesta 

Mestského zastupiteľstva Šurany a túto 

 

 

 

berie na vedomie 

 

Na základe: 
zákona č. 523/2004 Z.z. 

zákona č. 583/2004 Z.z. 

zákona č. 369/1990 Zb.       

 

- bez pripomienok 

- s pripomienkami 

 

 

 poslancov  Mestského zastupiteľstva Šurany v zmysle 

predlohy.                                             

 

Prizvať: 

- 

 

                   

 

 

                    Ing. Marek Oremus, v.r. 

                      primátor mesta Šurany 

                                                                                     

 

 

 

 

 

Predložené mestskému zastupiteľstvu 09. decembra 2021. 

 

 



 

 

D ô v o d o v á  s p r á v a 
 

k Informácii o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly  
majetkových účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach vykonanej 

Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. 
 

 

 

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky  č. 1816/10 zo 

dňa 15.07.2021  bola vykonaná kontrola plnenia opatrení z kontroly  majetkových účastí 

samosprávy  v obchodných spoločnostiach, ktorej účelom bola kontrola a stav plnenia opatrení 

prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly nakladania subjektov územnej 

samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach a vyhodnotenie ich 

účinnosti. 

 

Kontrola bola vykonaná v čase  od   10.08.2021 do 30.09.2021  za kontrolované obdobie 2017 

– 2020  a  v prípade potreby aj iné súvisiace obdobie.     

 

Zo záverov Záznamu o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí 

samosprávy v obchodných spoločnostiach KA-028/2021/1120 zo dňa 04.10.2021 vyplýva, že 

kontrolovaný subjekt, ktorým je mesto Šurany, na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva bude 

informovať Mestské zastupiteľstvo Šurany o výsledku kontroly a podá informáciu formou 

uznesenia z Mestského zastupiteľstva Šurany Najvyššiemu kontrolnému orgánu SR. 

 

Informácia o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy 

v obchodných spoločnostiach, vykonanej Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky 

bude predložená na rokovanie Mestskému zastupiteľstvu Šurany dňa 09.12.2021 pod č. 

C/13/23/2021.  

 

Uvedená dôvodová správa je spracovaná na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. f) 

Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva Šurany. 

 

 

 

 

 

                                                                                          Ing. Renáta Mesárošová, v.r.                                     

                                                                                         vedúca finančného oddelenia                                      

                                                                                             Mestského úradu Šurany            

V Šuranoch dňa 22.11.2021 
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Informácia o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových 

účastí samosprávy v obchodných spoločnostiach vykonanej Najvyšším kontrolným 

úradom Slovenskej republiky. 
 

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky  č. 1661/28 zo 

dňa 24.02.2017 bola vykonaná kontrola nakladania subjektov územnej samosprávy 

s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach v Meste Šurany, Námestie hrdinov 1, 

942 01 Šurany. Kontrola bola vykonaná v čase  od   09.03.2017 do 18.07.2017  za kontrolované 

obdobie roka 2015 a  v prípade potreby objektívneho zhodnotenia preverovaných skutočností 

aj iné súvisiace obdobie.     

Účelom kontroly bolo získať primerané uistenie o tom, či činnosti týkajúce sa majetkových 

účastí boli vo významných aspektoch v súlade so všeobecne záväznými predpismi pri dodržaní 

zásady hospodárnosti a efektívnosti a či informácie zverejnené v účtovnej závierke poskytujú 

správne a dostatočné informácie o skutočnom stave výlučných majetkových účastí, účastí 

s podstatným vplyvom, realizovateľných cenných papierov a údaje o ich obstaraní. 

Predmetom kontroly bol dlhodobý finančný majetok mesta, nakladanie mesta s majetkovými 

podielmi v obchodných spoločnostiach, správnosť vykazovania dlhodobého finančného 

majetku mesta, kontrolná činnosť mesta a plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly.    

 

Dňa 04.07.2017 bol vypracovaný Protokol o výsledku kontroly nakladania subjektov územnej 

samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach číslo Z-

007510/2017/1100/VLC s nasledovnými odporúčaniami: 

 

 vypustiť zo zakladateľskej listiny Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. údaje 

o nepeňažnom vklade mimo základného imania spoločnosti 

 stav na účtoch dlhodobého finančného majetku zosúladiť so skutočnosťou 

 aktualizovať, resp. prehodnotiť stanovy Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. 

Na základe výsledkov kontroly uvedených v protokole o výsledku kontroly, boli prijaté 

nasledovné  opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov: 

 

1.  Vypustiť zo zakladateľskej listiny Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. údaje 

o nepeňažnom vklade mimo základného imania spoločnosti. 

2.     Zaúčtovať rozdiel na účte 063 (akcie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.), 

ktorý vznikol pri prechode na menu euro. 

3.      Aktualizovať, resp. prehodnotiť stanovy Mestského bytového podniku Šurany, s.r.o. 

 

Opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov boli zaslané písomnou formou pod 

číslom PRIM/65/2017-14769/2017 dňa 10.08.2017. 

Podľa poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky  č. 1816/10 zo 

dňa 15.07.2021  bola vykonaná kontrola plnenia uvedených opatrení z kontroly  majetkových 

účastí samosprávy  v obchodných spoločnostiach, ktorej účelom bola kontrola a stav plnenia 

opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly nakladania subjektov 

územnej samosprávy s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach a vyhodnotenie 
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ich účinnosti z roku 2017. Kontrola bola vykonaná v čase  od   10.08.2021 do 30.09.2021  za 

kontrolované obdobie 2017 – 2020. 

 

Predmetom kontroly bolo vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení a účinnosť prijatých 

opatrení.   

 

Kontrolou bolo zistené, že všetky tri prijaté opatrenia boli splnené. Na základe toho bol 

vyhotovený Záznam o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí 

samosprávy v obchodných spoločnostiach KA-028/2021/1120 zo dňa 04.10.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ing. Marek O r e m u s, v.r.  

                                                                                                  primátor mesta Šurany   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: 

 

Záznam o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly majetkových účastí samosprávy 

v obchodných spoločnostiach KA-028/2021/1120 zo dňa 04.10.2021. 


