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Návrh na uznesenie: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 07.02.2019 prerokovalo a  

 

berie na vedomie  

 

Správu o kontrolnej činnosti o ostatných činnostiach hlavnej kontrolórky 
mesta vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov za rok 2018 

 

bez pripomienok 

 

 

 
 



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 2018 
 
 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 2018.  
 
 
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 15.02.2018 boli predložené Správy:  
 Z vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ. 
 Z vykonanej kontroly vybavovania  sťažností  a petícii fyzických osôb  a právnických 

osôb podaných na mesto Sereď v roku 2017. 
    kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich príčin zistených 

pri vykonaných kontrolách v roku 2017 
 kontrolnej činnosti a činnostiach vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017.  
 Správa z kontroly dodržiavania zákonného postupu pri dosahovaní príjmov ako aj 

vynaložených výdavkov z podujatí organizovaných v amfiteátri Sereď rozpočtovou 
organizáciou DK ako aj z podujatí organizovaných v súčinnosti s mestom Sereď za 
obdobie rokov 2015-2016, zameraná najmä na dodržiavanie základných pravidiel 
hospodárenia bola ukončená dňa  30.01.2018 a predložená MsZ dňa 15.02.2018.  

 
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 19.04.2018 boli predložené Správy: 
 O kontrole plnenia uznesení MsZ.  
 O kontrole použitia schválených dotácií pre mládež v športovom klube HK Slávia 

a v Športovom klube futbalu za obdobie 2016 – 2017 v zmysle schváleného uznesenia 
č. 16/2018.  

 Správa o výsledku kontroly procesu inventarizácie majetku – pohľadávky , ku dňu 
riadnej účtovnej závierky k 31.12.2017 v podmienkach mestskej samosprávy – 
pohľadávky fyzických osôb /FO/ a právnických osôb /PO/  ku dňu riadnej účtovnej 
závierky k 31.12.2017.  

 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k záverečnému účtu mesta Sereď 
za rok 2017.  

 
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 14.06.2018 boli predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ. 
 kontrola vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov -  dotácií mesta Sereď za 

obdobie rokov 2016, 2017 v zmysle uzatvorených zmlúv  
 Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sereď na II. polrok 2018 

 
 

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


Na zasadnutie MsZ konaného  dňa 13.09.2018 boli predložené: 
 Správa z vykonanej kontroly zákonnosti pri čerpaní kapitálových finančných 

prostriedkov /investičné akcie/ z rozpočtu mesta za roky 2016-2017.  
 Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov 

a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v roku 2017 
 Správa z kontroly dodržiavania zákonnosti pri hospodárení s  verejnými finančnými 

prostriedkami vynaloženými v období príprav a konania ako aj použitia príjmov 
získaných z XIX. Ročníka Seredského hodového jarmoku konaného v dňoch 22.-
24.06.2018 so zameraním na: 

 Hospodárenie s verejnými finančnými prostriedkami použitými na zabezpečenie SHJ  
ako aj príjmov získaných z tohto podujatia. 

 Kontrolu správnosti výberu nájomného  za predajné miesta v zmysle cenníka, 
schváleného MsZ, ktorý tvorí prílohu č. 7 k VZN č. 2/2015 v platnom znení.  

 Dodržiavanie § 5a) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 
Na zasadnutie MsZ konaného  dňa 15.11.2018 boli predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
 Správy z vykonanej kontroly zameranej na hospodárne, efektívne a účinné nakladanie 

s verejnými finančnými prostriedkami, vynakladanými z rozpočtu mesta v rámci 
originálnych kompetencií mesta Sereď a v  súlade s Nariadením vlády SR č. 668/2004 
Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.   

 Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k návrhu rozpočtu Mesta Sereď na rok 
2019. 

 
Na zasadnutie MsZ konaného  dňa 13.12.2018 boli  predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. 
 Kontrola zákonnosti čerpania finančných prostriedkov na položke rozpočtu Mesta 

Sereď 600 – Bežné výdavky, podpoložka 637 – služby, 637001 – školenia, kurzy 
semináre v súvislosti so vzdelávaním a školeniami zamestnancov mesta.   

 Správa z kontroly, ktorá bola zameraná na dodržiavanie zákonnosti pri nakladaní 
s verejnými finančnými prostriedkami, vynakladanými z rozpočtu mesta v rámci 
originálnych kompetencií mesta Sereď a v  súlade s Nariadením vlády SR č. 668/2004 
Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy.   

 
 
 
 
 
 
V Seredi 28.12.2018.  
 
        Mgr. Zuzana Horváthová 
                                                                                           Hlavná kontrolórka mesta 


