
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sereď na II. polrok 2014 
 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2014: 
 
Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v II. polroku 2014 bude realizovaná v kontrolovaných 
Subjektoch: 
1. Rozpočtové organizácie zriadené mestom Sereď 
2. Mesto Sereď 
 
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
a) Pravidelné následné finančné kontroly 
1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v 
predchádzajúcom období /november 2014/. 
 
2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach mestskej samosprávy /pri všetkých 
vykonaných kontrolách/ 
 
3. Kontrola plnenia uznesení MsZ – predložená na každom zasadnutí MsZ /september, 
november 2014/ 
 
4. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o 
finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach mestskej 
samosprávy /pri všetkých vykonaných kontrolách/ 
 
b) Následné finančné kontroly: 
1. Následná finančná kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní verejných 
finančných prostriedkov v  období príprav a konania XV. Ročníka Seredského hodového 
jarmoku. 
Kontrolovaný subjekt:  
Rozpočtová organizácia Dom Kultúry /júl 2014/ 
 
2. Prevádzkovanie pohrebiska v zmysle § 17 a nasledovné zákona č. 131/2010 Z.z. 
o pohrebných službách a zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk v meste Sereď. /august, 
september 2014 / 
 
3. Kontrola vykonania inventarizácie v zmysle §§ 29,30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v rozpočtovej organizácii ZŠ J. A. Komenského. / september, október 2014/ 
 
4.  Následná finančná kontrola pokladne MsÚ /pokladničná hotovosť, účtovné doklady/ 
/november 2014/ 

 
c) Ostatné kontroly 
1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Seredi 
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná 
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti 
 
 
 



C. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH 
MATERIÁLOV 
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2015-2017 /november 2014/ 
2. Vypracovanie návrhu kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 /november 2014/ 
 
V Seredi dňa 20.05.2014 

Mgr. Zuzana Horváthová 
hlavná kontrolórka mesta 

 


