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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 19.06.2019 
 
-  schvaľuje 
 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019  
 
bez pripomienok. 
 
 

 



Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sereď na II. polrok 2019 
 

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 2019: 

 
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce v zmysle 

ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v 
rozsahu oprávnení uvedených v § 18. 

 
Štruktúra kontrol navrhnutých do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vychádzala z 

nasledovných priorít a cieľov:  
 v rámci kapacitných možností pokryť maximálne a rovnomerne kontrolnú pôsobnosť /Mesto 

Sereď, organizácie ktorých zriaďovateľom je mesto/ 
 zabezpečiť plnenie zákonných povinností hlavného kontrolóra vyplývajúcich z ustanovení § 

18, ods. 1 zákona 369/1990 Zb  /napr. vypracovať stanovisko k návrhu rozpočtu obce, 
záverečnému účtu obce, správu o kontrolnej činnosti za príslušný polrok/, resp. zákona č. 
9/2010 Z.z. o sťažnostiach, zákona č. 211/2000 Z.z.o informáciách/ 

 zistiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov a normatívov mesta 
zamestnancami kontrolovaných subjektov.  

 
 Pravidelné finančné kontroly 
• Kontroly plnenia uznesení MsZ  
• Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v 

predchádzajúcom období. 
 
 Tematické finančné kontroly: 
• Kontrola  dodržiavania zákonnosti pri hospodárení s  verejnými finančnými prostriedkami 

vynaloženými v období príprav a konania ako aj použitia príjmov získaných z  XX. Ročníka 
Seredského hodového jarmoku.  

 
• Kontrola čerpania finančných prostriedkov na položke rozpočtu Mesta Sereď 600 – Bežné 

výdavky, podpoložka 637 – služby, 637005 – Špeciálne služby.  Kontrolované obdobie: r. 
2016, 2017,2018, prvý polrok 2019,  

 
• Kontrola uzatvorených  
 pracovných zmlúv zameraná na dodržiavanie zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 

verejnom záujme /predpoklady na výkon práce vo verejnom záujme, obsadzovanie miest vedúcich 
zamestnancov, povinnosti a obmedzenia zamestnancov, majetkové priznanie.../a ostatné oblasti sa v 
súlade s ustanovením § 1 ods. 4 tohto zákona , ktoré sa spravujú zákonom č. 311/2001 Z. z. 
Zákonník práce a  

 dohôd uzatvorených mimo pracovného pomeru v zmysle citovaného zákonníka práce. 
Kontrolované obdobie od r. 2017- prvý polrok 2019. 

 
• Kontrola dodržiavania zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme s prihliadnutím na súvisiace právne predpisy. Kontrolované obdobie:  rok 
2017- prvý polrok 2019.  

 Ostatné kontroly 
• Kontroly vykonané v zmysle §18f ods. 1 písm. h). 

 
 V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
• Vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu  mesta Sereď na rok 2020. 

 
V Seredi dňa 29.05.2019       Mgr. Zuzana Horváthová 

   hlavná kontrolórka mesta 




