
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sereď  

Na II. polrok 2011 
 

V súlade so zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení predkladám 

mestskému zastupiteľstvu na schválenie návrh plánu činnosti na II. polrok 

2011 . 

1. 

Kontroly plnenia prijatých uznesení MsZ – na každé zasadnutie MsZ podľa schváleného 

harmonogramu zasadnutí MsZ na rok 2011. 

 

Výkon následnej finančnej kontroly:        

2. Kontrola zameraná na nehnuteľný majetok, ktorý Mesto Sereď zverilo zmluvou do 

správy rozpočtovej organizácii Domu kultúry, ktorý využíva v rámci svojej činnosti  

/nájomné zmluvy, / v rokoch 2003-2010/: 

 -  príjem do rozpočtu Domu Kultúry z týchto nehnuteľností,  

- náklady vynaložené Domom Kultúry na majetok /v zmysle § 7 ods. 2 „Orgány obce 

a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať“/ počas revidovaného 

obdobia, 

- nevyhnutné náklady, ktoré je potrebné investovať do nehnuteľností v nasledujúcich 

rokoch.  

 

3. 

Kontrola verejných finančných prostriedkov, ktoré súvisia z realizáciou XII. ročníka  

Seredského hodového jarmoku /SHJ/ konaného v dňoch 24.06 -26.06.2011.  

 

4. 

Následná finančná kontrola verejných finančných prostriedkov poskytnutých v zmysle VZN 

č. 5/2006  o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď /výkon kontroly bude 

zameraný na športové kluby/                          

   

5. 

Následná finančná kontrola vybraných účtovných dokladov na mestskom úrade s dôrazom 

na dodržiavanie zákona o účtovníctve a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite 

 

6.  

Kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovanými 

subjektmi v I. polroku 2011, na základe kontrolných zistení hlavnej kontrolórky mesta. 

     

7. 

a/ Ostatné kontroly vykonané na podnet poslancov MsZ. 



b/ Kontroly vykonané z vlastného alebo iného  podnetu, o ktorých bude MsZ v zmysle 

zákona informované 

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

a ostatných platných predpisov.  

 

• Kontrola vybavovania sťažností podaných na MsÚ Sereď od začiatku roka 2010. 

/§ 18 d, ods. 1. zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších noviel a súvisiace predpisy, zákon 

č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach/.  

 

• Stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Sereď za rok 2012.      

• Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 

 

Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky Mesta na II. polrok 2011 bol v súlade so zákonom 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,  zverejnený 15. dní pred jeho schválením  na úradnej 

tabuli Mesta Sereď. 

 

 

Máj 2011       Mgr. Zuzana Horváthová 

        Hlavná kontrolórka mesta 

 

 


