
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
 

Správa o kontrolnej činnosti a činnostiach vyplývajúcich zo zákona  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej už len zák. 

č. 369/1990 Zb./ hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015  
 
 V súlade s § 18f písm e/ zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, predkladám MsZ o kontrolnej činnosti za rok 2015.  
 
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 12.02.2015 boli predložené:  
 Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ.  
 Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov 

a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2014 /ďalej len kontrola 
plnenia prijatých opatrení/. 

 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2014 a činností 
vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb..  

 Správa z vykonanej kontroly vybavovania  sťažností  a petícii fyzických osôb  
a právnických osôb podaných na mesto Sereď v roku 2014.  

 
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 23.04.20154 boli predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ. 
 Správa z následnej finančnej kontroly ekonomického zhodnotenia majetkovej účasti 

mesta v iných subjektoch ako založených a zriadených mestom Sereď za obdobie rokov 
od vzniku do roku 2014.  

 Správa z následnej finančnej kontroly použitia a zúčtovania účelovo určených 
finančných prostriedkov poskytnutých Správe majetku Sereď /SMS/ s.r.o  z rozpočtu 
mesta Sereď. 

    
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 25.06.2015 boli predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ. 
 Správa z následnej finančnej kontroly dodržiavania ustanovení VZN mesta Sereď č. 

7/2012 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám podnikateľom z rozpočtu 
mesta Sereď schválených /trieda 0810 – Rekreačné a športové služby, položka 
642 001/  v roku 2014.   

 Správa z následnej finančnej kontroly dodržiavania  § 9 a nasl.  zákona č. 502/2001 
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, ako aj dodržiavania  náležitostí 
účtovného dokladu v zmysle § 10 zákona č 431/2002 o účtovníctve v rozpočtovej 
organizácií  na úseku školstva  ZUŠ  J.F.Kvetoňa. 

 V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov bol predložený návrh plánu kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2015. 

 
Zasadnutie MsZ konané dňa 17.09.2015 
 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
 Správa z následnej finančnej kontroly vynakladaných finančných prostriedkov za 

práce vykonávané na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného 
pomeru / ďalej už len dohoda/ za rok 2013 – 2015 do 30.06.2015.  

http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_11_14/20130416/20130416_Z05A_kontrola.pdf
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_11_14/20130416/20130416_Z05A_kontrola.pdf


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

 
Zasadnutie MsZ konané dňa 12.11.2015 
 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
 Správa z následnej finančnej kontroly mimoriadnej inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov vykonanej v priebehu účtovného obdobia ako aj 
inventarizácie vykonanej ku dňu riadnej účtovnej závierky v zmysle zákona 
o účtovníctve v rozpočtovej organizácii na úseku školstva – Materskej škole 
Komenského v Seredi.  

 Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov 
a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v I. polroku 2015. 

 Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania § 14-
21a) zákona č. 211/2000 Z .z  o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. 

 
Zasadnutie MsZ konané dňa 09.12.2014 
 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 
 V roku 2015 v čase od 13.11. 2015  – 29.12.2015 bola vykonaná kontrola 

financovania regionálneho školstva v Meste Sereď v súlade s plánom kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2015 schváleným MsZ v Seredi.   
Správa z vykonanej kontroly bude MsZ predložená na jeho najbližšom zasadnutí dňa 
12.02.2016.  

 
Na záver:  
Okrem pravidelných a tematických kontrol boli vykonávané v zmysle zák. č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení nasledovné činnosti:  

 Príprava a účasť na zasadnutia 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 2015 /záväzné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016, 
záväzné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2014/. 

 
 
 
Január 2016       Mgr. Zuzana Horváthová 
                                                                                           Hlavná kontrolórka mesta 
 
 

 

 


