
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sereď 

 na II. polrok 2010 
 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení predkladám mestskému 
zastupiteľstvu na schválenie návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010  
 
Výkon následnej finančnej kontroly 

 

1. 
� Následná finančná kontrola v zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej 

kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnkov. 
Kontroly budú vykonávané na Mestskom úrade v Seredi a vo vybraných  rozpočtových  organizáciách mesta 

Sereď.  
        august, september 

 

2.  

� Kontrola účtovných dokladov a interných dokladov Mestského úradu v Seredi zameraná na formálnu 
a vecnú správnosť /dodržiavanie náležitostí účtovného dokladu, účtovného zápisu, účtovnej knihy ... 
v zmysle zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve.  

 
� Kontrola pokladničnej hotovosti v zmysle § 29 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve v znení 

neskorších zmien a doplnkov: 
Kontroly budú prebiehať súčasne s kontrolami pokladničnej hotovosti. 

 
        september, október  

 

3.  

� Následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami v ZUŠ  
november 

 

4. 

� Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovanými subjektmi 
v prvom polroku 2010, na základe kontrolných zistení hlavnej kontrolórky mesta.  

 
        november, december 

 

 

 

Opakované pravidelné činnosti v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ostatných platných 

predpisov.  

 

• Prešetrovanie a vybavovanie podaní právnických a fyzických osôb, ktorých preskúmaním je vecne a 

miestne príslušný hlavný kontrolór.  

/zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach, Štatút mesta Sereď 
• Kontrola vybavovania sťažností podaných na MsÚ Sereď od začiatku roka 2009. 

/§ 18 d, ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších noviel a súvisiace predpisy, zákon č. 152/1998 Z.z. 
o sťažnostiach/.  

• Vedenie centrálnej evidencie sťažností 

• Stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2011.      
• Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva 

Zákon č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, Rokovací poriadok MsZ 
• Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2011 

 

 
 
Jún 2010 

 


