
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 2016  
 
 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 2016.  
 
 
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 18.02.2016 boli predložené:  
 Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ.  
 Správa z kontroly  zameraná na: hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia 

verejných prostriedkov. Účelovosť a časovosť použitia verejných finančných 
prostriedkov vynakladanými  na úseku regionálneho školstva v rokoch 2011-2015.  

 Správa z kontroly použitia a zúčtovania verejných finančných prostriedkov 
v kontrolovanom subjekte Správa majetku Sereď s.r.o v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi /VZPP/ poskytnutých z rozpočtu mesta Sereď v roku 
2015 na základe predložených:  

- Zmlúv o poskytnutí finančných prostriedkov, ktorých originály  boli predložené ku 
kontrole.  

- Dokladov k zúčtovaniu poskytnutých dotácií 
 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2015 a činností 

vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.  
 Správa z vykonanej kontroly vybavovania  sťažností  a petícii fyzických osôb  

a právnických osôb podaných na mesto Sereď v roku 2015.  
 
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 28.04.2016 boli predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ. 
 Správa z kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku 

dňu riadnej účtovnej závierky vykonanej v kontrolovanom subjekte – rozpočtová 
organizácia ZŠ J. Fándlyho Sereď.  

 Správa z vykonanej kontroly procesu inventarizácie majetku – pohľadávky , ku dňu 
riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015 v podmienkach mestskej samosprávy – 
pohľadávky fyzických osôb /FO/ a právnických osôb /PO/  ku dňu riadnej účtovnej 
závierky k 31.12.2015 na Meste Sereď.  

 Odborné stanovisko k záverečnému účtu Mesta Sereď za rok 2015.  
   
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 16.06.2016 boli predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ. 
 Správa z kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku 

dňu riadnej účtovnej závierky v rozpočtovej MŠ Dionýza Štúra.  
 Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov 

a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2015 
 Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2016 

 
 

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


Na zasadnutie MsZ konaného  dňa 08.09.2016 boli predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
 Správa z následnej finančnej kontroly  hospodárenia s verejnými finančnými 

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

 
Na zasadnutie MsZ konaného  dňa 10.11.2016 boli predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
 Správa z kontroly zameraná v zmysle uznesenia MsZ č. 82/2016 a to na:  
 Efektívnosť vkladov mesta Sereď do obchodnej spoločnosti Mestský bytový podnik 

Sereď s.r.o  
 V rámci toho vykonať analýzu hospodárenia spoločnosti zo súvahy ziskov a strát 

z hľadiska finančného prínosu pre mesto  a prínosu ostatných vzťahov medzi mestom 
a spoločnosťou.  

 Porovnať zámery v čase založenia spoločnosti so skutočným stavom ich plnenia 
v súčasnom období. 

 Zistiť, či je spoločnosť pre mesto žiaduca a efektívna. Podľa výsledkov kontroly 
predložiť odporúčania, či spoločnosť dať do likvidácie, alebo previesť obchodný 
podiel, alebo predložiť iné odporúčania.  

 Správa z kontroly hospodárnosti a efektívnosti nakladania s verejnými finančnými 
prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Sereď v súlade s § 
18e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom na kapitolách:    
05.1.0 - nakladanie s odpadmi,  položka 637 004, 
06.2.0 – rozvoj obcí, položka 635 006,  
04.5.1 - Cestná doprava, položka 637 004. 

 
Na zasadnutie MsZ konaného  dňa 08.12.2016 boli  predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
 Správa z vykonanej kontroly  hospodárenia s verejnými , finančnými prostriedkami  

rozpočtovanými vo výdavkovej časti bežného rozpočtu mesta Sereď na kapitole 06.2.0 
– Rozvoj obcí.  

 Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov 
a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v I. polroku 2016 

 Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2017 
 Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Sereď na rok 2017 

 
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 09.02.2017 sú predložené Správy z vykonaných 
kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. 
polrok 2016, ktorých výkon bol začatý v mesiaci december 2016.  
 Správa z kontroly dodržiavania zákona o finančnej kontrole na meste Sereď. 
 Správa z kontroly dodržiavania zákona o finančnej kontrole vykonanej v rozpočtovej 

organizácii Dom Kultúry. 
 Správa z kontroly dodržiavania zákona o finančnej kontrole vykonanej v rozpočtovej 

organizácii Základná škola J. Fándlyho. 
 Správa z kontroly dodržiavania zákona o finančnej kontrole vykonanej v rozpočtovej 

organizácii Základná škola J. A. Komenského. 



 Správa z kontroly dodržiavania zákona o finančnej kontrole vykonanej v rozpočtovej 
organizácii Materská škola Dionýza Štúra. 

 Správa z kontroly dodržiavania zákona o finančnej kontrole vykonanej v rozpočtovej 
organizácii Materská škola Komenského. 

 Správa z kontroly dodržiavania zákona o finančnej kontrole vykonanej v rozpočtovej 
organizácii Základná umelecká škola J. F. Kvetoňa. 

 
 
 
 
Január 2017       Mgr. Zuzana Horváthová 
                                                                                           Hlavná kontrolórka mesta 
 
 

 

 

 


