
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 

 

 

Správa o kontrolnej činnosti za rok 2011 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.  
 
Zasadnutie MsZ konaného dňa 15.02 2011 

1. Kontrola plnenia uznesení 
2. V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, bola predložená MsZ 

informatívna správa o kontrolnej činnosti pri vybavovaní sťažností a petícií.  
3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2010 a činností vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení 
4. Kontrola účtovných dokladov v rozpočtovej organizácii ZŠ J. Fándlyho.   
5. Následná finančná kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, 

dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými 
prostriedkami v rozpočtovej organizácii MŠ Komenského.  

6. Správa z následnej finančnej kontroly čerpania finančných prostriedkov z kapitoly 04.4.3 
– Výstavba: položka č. 716 - prípravná a projektová dokumentácia – na vypracovanie 
projektov položka č. 717-  realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie , v rokoch 2003 – 
2010.  

Zasadnutie MsZ konaného dňa 19.04.2011 

7. Správa o kontrole plnenia uznesení  
8. Správa  z vykonanej kontroly hospodárneho, účelného a efektívneho nakladenia 

s verejnými finančnými prostriedkami  
 / nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke, inak využívaný majetok/ v rokoch 2003-2010: -  
príjem do rozpočtu mesta z týchto nehnuteľností,  

- náklady vynaložené Mestom Sereď na majetok /v zmysle § 7 ods. 2 „Orgány obce 

a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať“/ počas 
revidovaného obdobia, 
- predpokladané náklady, ktoré je potrebné investovať do nehnuteľností v nasledujúcich 
rokoch.  

Zasadnutie MsZ konaného dňa 14.06.2011 

9. Správa z kontroly plnenia uznesení MsZ 
10. Následná finančná kontrola v rozpočtovej organizácii MŠ Dionýza Štúra bola vykonaná v 

súlade s  plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2011, ktorý bol schválený uznesením 
MsZ.  

11. Záznam z vykonanej kontroly, ktorá bola vykonaná v súlade s bodom 6 plánu činnosti 
hlavnej kontrolórky na I. polrok 2011 /„Kontroly vykonanej na podnet poslancov MsZ „, 
ktorý bol schválený uznesením MsZ/.  Kontrola bola vykonaná v súlade s „ods. 3.9, bodu 



3 Nájomnej zmluvy“ /ďalej už len NZ/ uzatvorenej medzi Mestom Sereď /ďalej už len ako 
nájomca/ a Mestskou poliklinikou Sereď s.r.o  /ďalej už len ako prenajímateľ/ ako aj 
v zmysle dodržania záväzkov vyplývajúcich zo  Zmluvy o prevode obchodného podielu  
uzatvorená medzi Mestom Sereď /prevodca/ a ProCare, a.s. /nadobúdateľ/ obe zmluvy 
podpísané dňa 09.12.2008.  

Zasadnutie MsZ konaného dňa 13.09.2011 

12. Kontrola plnenia uznesení MsZ 
13. Správa z následnej finančnej kontroly príjmov z nájomných zmlúv a následného čerpania 

finančných prostriedkov investovaných do nehnuteľného majetku mesta Sereď, ktorý bol 
zverený „zmluvami o zverení majetku správy“ Domu Kultúry.  

14. Záznam z následnej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými 
prostriedkami použitými na zabezpečenie  XII. ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných 
z tohto podujatia 

15. Záznam z následnej finančnej kontroly dodržiavania podmienok „VZN č. 5/2006 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď v rokoch  2009/2010. 

Zasadnutie MsZ konaného dňa 29.11.2011 

16. Kontrola plnenia uznesení MsZ 
17. Správa z následnej finančnej kontroly, ktorá bola zameraná na vybrané účtovné doklady – 

faktúry, objednávky /dodržiavanie zákona o účtovníctve, zákona o finančnej kontrole 
a účtovnom audite, dodržiavanie zákona 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám  - 
zverejňovanie vybraných účtovných dokladov/ 
Vydávanie a evidencia rozhodnutí o určení súpisného, orientačného čísla /dodržiavanie 
príslušných platných právnych predpisov.  

18. Správa  o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 
príčin, zistených pri vykonaných kontrolách v I. polroku 2011. 

Zasadnutie MsZ konaného dňa 15.12.2011 

19. Kontrola plnenia uznesení MsZ 
20. Správa z následnej finančnej kontroly ktorá  bola vykonaná v súlade s bodom 7 písm. b/ 

plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2011, schváleného mestským 
zastupiteľstvom. Kontrola Zmlúv o zverení majetku mesta do správy rozpočtovým 
organizáciám ZŠ a Šk. 

21. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2011 
 

Na záver:  

Správa obsahuje:  

 všetky kontroly vykonané v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2011, ktorý bol 
doplnený o návrhy poslancov MsZ,  

K pravidelným aktivitám hlavnej kontrolórky prináležali aj: 

 Príprava a účasť na zasadnutie MsZ, s hlasom poradným.  
 Účasť na vybraných zasadnutiach stálych komisií pri MsZ  
 súhrn činností vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

vykonávaných v roku 2011/záväzné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2012, 
k záverečnému účtu za rok 2010. 

 
 
 

December  2011                                                                Mgr. Zuzana Horváthová 

                                                                                          Hlavná kontrolórka mesta 


