
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 a činností vyplývajúcich zo 
zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

 
 

 V súlade s § 18f písm e/ zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, predkladám MsZ ročnú správu o kontrolnej činnosti za rok 2010. Všetky kontroly 
v roku 2010 boli vykonané tak,  ako boli schválené a doplnené do plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky na rok 2010 poslancami MsZ v Seredi.  
 
1. Kontrola plnenia uznesení MsZ v súlade s ustanovením zák. č. 369/1990 § 18 d/. 
Kontrola bola vykonaná  v roku 2010 celkom 6 x. Predložená poslancom MsZ bola na každom 
zasadnutí MsZ 23.02.2010, 20.04.2010, 15.06.2010, 07.09.2010, 09.11.2010, 27.12.2010 
a 11.01.2011. 
 
2. Následná finančná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami ako i kontrola plnenia uznesení MsZ  v CVČ. Kontrolované obdobie: rok 
2008,2009.  

Kontrola bola vykonávaná od 08.01.2010 – 08.02.2010. Správa bola poslancom MsZ 
predložená dňa 23.02.2010 
Použité platné právne predpisy:  

• zákon č. 523/2004 Z.z.o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
• zákon č. 279/1993 Z.z. v znp. o školských zariadeniach  
• zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ 
• zákon č. 596/2003 Z.z. v znp. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
• zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
• zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
• zákon č. 288/1997 Z.z. o telesnej kultúre  
• zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce 
• Nariadenie vlády č. 422/2009 Z.z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej  a 

priamej výchovnej činnosti  pedagogických zamestnancov. 
• VZN č. 2/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a 

školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce účinné od 01.08.2008 
 
3. Správa o vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb podaných na mesto Sereď  

v roku 2009.  
Správa bola vypracovaná – január 2010. 
Správa  z vykonanej kontroly bola predložená poslancom MsZ na zasadnutí zasadnutí MsZ 
dňa 23.02.2010. 

 
4. Správa z následnej finančnej kontroly, príjmov na kapitole 222 Pokuty a penále, 

položka 222003 - za porušenie predpisov /mestský úrad v tom stavebný úrad, mestská 
polícia/  

Kontrolované subjekty: MsÚ Sereď, mestská polícia Sereď 
Kontrolované  obdobie: rok 2008, 2009  



Termín začatia kontroly: 10.02.2010  
Termín ukončenia kontroly: 04.03.2010 
Cieľ kontroly: skontrolovať vydané rozhodnutia /odvolanie voči rozhodnutiam, vyhovenie 
odvolaniu, zamietnutie odvolania, následné konanie v zmysle správneho poriadku  
Použité VZZP: 

• Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
• Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ 
• Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ 
• Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 

územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov  
• Zákon č.502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

Správa z vykonanej kontroly bola predložená poslancom MsZ dňa 20.04.2010. 
 
5. Správa z následnej finančnej kontroly, dodržiavania podmienok „VZN č. 5/2006 o 

poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď v rokoch  2008/2009.  
Kontrolovaný subjekt:   Mesto Sereď 
Kontrolované obdobie: rok 2008, 2009 
Kontrola vykonaná v čase od: 09.03.2010 – 25.03.2010 
Cieľ kontroly:  
- overiť stav dodržiavania ustanovení VZN mesta Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií 
právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu mesta,  
- stanovenie zmluvných podmienok a ich vecné plnenie v zmysle zákonných a všeobecne 
platných ustanovení a zmluvného dojednania,  
-  kontrola finančného zúčtovania dotácií a účtovne vykazované čerpanie výdavkov na 
príslušných oddieloch rozpočtu mesta v revidovanom období. 
Použité právne normy a predpisy:  

• Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole 
• Zákon č. 584/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy  
• Zákon č. 431/2002 o účtovníctve 
• VZN mesta č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď  
• Metodické usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 a 

vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie 
Záznam  z vykonanej kontroly bol predložený poslancom MsZ dňa 20.04.2010. 
 
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k záverečnému účtu mesta Sereď za rok 

2009 
Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Sereď vyplýva z ustanovení § 18 ods. 2 
písm. b/ Zák. č. 339/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 
7. Správa z následná finančnej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými 

prostriedkami použitými na zabezpečenie  XI. ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z 
tohto podujatia.  

Kontrolovaný subjekt:     Mestský úrad , Dom kultúry 
Kontrolované obdobie:    rok 2010 
Kontrola vykonaná v čase: 25.06.2010 – 21.07.2010 
Použité právne predpisy a interné  podklady ku kontrole. 

• VZN č. 1/2005 – Trhový poriadok  o podmienkach predaja výrobkov  poskytovania 
služieb na trhovom mieste 

• Dodatok č. 1/2006 k VZN 1/2005 



• Zákon č. 431/2002 Zb.z.  o účtovníctve 
• Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite 
• Rekapitulácia nákladov a príjmov Domu kultúry  
• Faktúry z jednotlivých oddelení MsÚ, ktoré zabezpečovali činnosti s nerušeným a 

bezpečným priebehom SHJ.  
• Podklady zo mzdovej učtárne mesta Sereď 
• Podklady zo mzdovej učtárne rozpočtovej organizácie Domu kultúry 

Záznam z vykonanej kontroly bol poslancom MsZ predložený dňa 07.09.2010. 
 
8. Následná finančná kontrola pokladne MsÚ.  
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: MsÚ Sereď 
Kontrolované obdobie: pokladničná hotovosť ku dňu začatia kontroly a pokladničné doklady 
júl 2010 
Kontrola vykonaná v čase: 22.07.2010 – 23.07.2010 
Použité platné právne predpisy:  

• Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
• Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
• Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v platnom znení 
• Jednotný poriadok obehu účtovných dokladov na MsÚKontrola spôsobu vyrubovania 

a vymáhania miestnych daní z nehnuteľností podľa Zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a podľa Zák. čš. 511/1992 Zb. 
o správe daní a poplatkov.  

Kontrola bola vykonaná v čase od 08.01.2009 – 15.01.2009. 
Správa o vykonanej kontrole bola  predložená poslancom MsZ dňa 07.09.2010. 
 
9. Kontrola účtovných dokladov Domu kultúry bola vykonaná v súlade s  plánom 

kontrolnej činnosti na II. polrok 2010, ktorý bol schválený uznesením MsZ.  
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Rozpočtová organizácia Mesta Sereď – Dom Kultúry /RO DK/ 
Kontrolované obdobie: prvý polrok 2010, pokladničná hotovosť ku dňu začatia kontroly a 
pokladničné doklady, účtovné doklady – dodávateľské, odberateľské faktúry. 
Kontrola vykonaná v čase od  26.07.2010 – 10.08.2010 
Platné právne predpisy:  

• Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
• Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
• Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v platnom znení 

Správa o vykonanej kontrole bola  predložená poslancom MsZ dňa 07.09.2010. 
 
 
10. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich príčin, zistených 

pri vykonaných kontrolách v I. polroku 2010.  
Správa o vykonanej kontrole bola  predložená poslancom MsZ dňa 07.09.2010. 
 
11. Následná finančná kontrola vybraných účtovných dokladov zameraná na formálnu a 

vecnú správnosť /dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej 
knihy ... v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve. 



Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v 
znení neskorších zmien a doplnkov: 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Rozpočtová organizácia Mesta Sereď – ZŠ J.Fándlyho Sereď 
Kontrolované obdobie: prvý polrok 2010 pokladničná hotovosť ku dňu začatia kontroly a 
pokladničné doklady, účtovné doklady – dodávateľské, odberateľské faktúry, nájomné zmluvy, 
vzniknuté pohľadávky na základe predložených dokladov 
Kontrola vykonaná v čase: 26.08.2010 – 16.09.2010 
Platné právne predpisy:  

• Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
• Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
• Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v platnom znení 

Správa o kontrole predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 15.02.2011.  
 
12. Následná finančná kontrola v rozpočtovej organizácii ZUŠ.  
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Rozpočtová organizácia Mesta Sereď – ZUŠ J.F.Kvetoňa, Sereď 
Kontrolované obdobie: rok 2009, január - august 2010, pokladničná hotovosť ku dňu začatia 
kontroly a pokladničné doklady, účtovné doklady – dodávateľské, faktúry, dohody o vykonaní 
práce, zaradenie pedagogických zamestnancov do kariérneho stupňa v zmysle § 27 zákona č. 
317/2009 zákona o pedagogických zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
pre školský rok 2010/2011,   
Platné právne predpisy:  

• Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
• Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
• Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v platnom znení 
• Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Správa o kontrole predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 09.11.2010. 
 
13. Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich príčin, zistených 

pri vykonaných kontrolách v I. polroku 2010 
Správa bola predložená poslancom MsZ dňa 09.11.2010. 
 
 
14. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2010  
Návrh bol predložený poslancom MsZ dňa 09.11.2010 
 
15. Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2011 
Stanovisko priložené k návrhu rozpočtu Mesta Sereď na rok 2010 dňa 09.11.2010. 
 
 
16.  Následná finančná kontrola v rozpočtovej organizácii MŠ Komenského.  
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Rozpočtová organizácia Mesta Sereď – MŠ Komenského, Sereď 
Kontrolované obdobie: rok 2009, január - september 2010, pokladničná hotovosť ku dňu 
začatia kontroly a pokladničné doklady, účtovné doklady – dodávateľské, faktúry, dohody o 



vykonaní práce, zaradenie pedagogických zamestnancov do kariérneho stupňa v zmysle § 27 
zákona č. 317/2009 zákona o pedagogických zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, pre školský rok 2010/2011,   
Platné právne predpisy:  

• Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  
• Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
• Zákon č. 311/2001 Z.z. zákonník práce v platnom znení 
• Zákon č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Správa o kontrole predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 15.02.2011. 
 
17. Kontrola vybavovania a evidencie sťažností podaných na Mesto Sereď v roku 2010. 
Správa o kontrole predložená MsZ na jeho zasadnutí dňa 15.02.2011. 
 

Na záver:  
Správa obsahuje:  

 všetky kontroly vykonané v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2009, ktorý bol 
doplnený o návrhy poslancov MsZ,  
 súhrn činností vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

vykonávaných v roku 2010 
K pravidelným aktivitám hlavnej kontrolórky prináležali aj: 

 Príprava a účasť na zasadnutie MsR, MsZ, s hlasom poradným.  
 Účasť na vybraných zasadnutiach stálych komisií pri MsZ  

 
 
 

 

 

 

 

December  2010                                                                Mgr. Zuzana Horváthová 
                                                                                          Hlavná kontrolórka mesta 
 

 

 

 


