
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sereď  
na I. polrok 2013 

 
je v súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení predložený mestskému 
zastupiteľstvu na schválenie.  
 
 
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v 1. polroku 2013 bude realizovaná v kontrolovaných 
subjektoch: 
Mestský úrad v Seredi  
rozpočtové organizácie zriadené Mestom Sereď  
 
1/ 
a) Pravidelné kontroly 
1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách za 
II. polrok 2012. 
2. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Seredi 
3. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach mestskej samosprávy 
4. Kontrola plnenia príjmov a čerpania výdavkov rozpočtu mesta za rok 2012 
 
b) Tematické kontroly 
Na MsÚ:  
Následná finančná kontrola dodržiavania podmienok VZN č. 8/2011 zo dňa 14.6.2011,  
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 6/2004 o 
podmienkach poskytovania jednorazových sociálnych dávok v znení Dodatku č. 1 zo dňa 
09.12.2008 
 
Kontrola procesu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu 
riadnej účtovnej závierky v podmienkach mestskej samosprávy 
 
Následná finančná kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní verejných finančných 
prostriedkov v  období príprav a konania XIV. Ročníka Seredského hodového jarmoku. 
Kontrolovaný subjekt:  
Rozpočtová organizácia Dom Kultúry 
 
c) Ostatné kontroly 
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Seredi 
Na základe uznesenia MsZ č.  199/2012  zaraďujem do plánu kontrolnej činnosti následnú 
finančnú kontrolu nakladania s dotáciami  poskytnutými z mesta  Sereď poskytnuté pre 
Tenisový klub v Seredi.    
 
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná 
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti 
 
 
 
 



3. Kontrola vybavovania sťažností podaných na MsÚ Sereď od začiatku roka 2012. 
/§ 18 d, ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších noviel a súvisiace predpisy, zákon 
č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach/.  
 
 
 
 
 
2/ 
PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH 
MATERIÁLOV 
Vypracovanie stanoviska  k záverečnému účtu za rok 2012. 
 
V Seredi dňa 21.11.2012      Mgr. Zuzana Horváthová 

hlavná kontrolórka mesta 

 
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Sereď na I. polrok 2013 bol v súlade so 
zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  zverejnený 15. dní pred jeho schválením  na 
úradnej tabuli Mesta Sereď. 
 
 
    
 
 


