
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
Správa o kontrolnej činnosti za rok I. polrok 2012 a činností vyplývajúcich zo 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 
 V súlade s § 18f písm e/ zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, predkladám MsZ ročnú správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012. Všetky 
kontroly boli vykonané tak,  ako boli schválené do plánu kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky na I. polrok 2012 poslancami MsZ v Seredi.  
 

1.  
Správa o vybavovaní sťažností fyzických a právnických osôb podaných na mesto Sereď  
v roku 2011.  
Správa bola vypracovaná – január 2012. 
Správa bola predložená poslancom MsZ na riadnom zasadnutí MsZ dňa 14.02.2012. 
 

2.  
Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami, stav pohľadávok Mesta 
Sereď ako i spôsob ich zabezpečovania a vymáhania k 31.12.2011 Mestským bytovým 
podnikom s.r.o Sereď. 
Záznam z kontroly bol predložený poslancom MsZ na riadnom zasadnutí MsZ dňa 14.02.2012 
 

3.  
Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z .z  
o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p./ďalej už len zákon/ v rozpočtovej organizácii 
ZŠ P.O.Hviezdoslava 
Správa bola predložená poslancom MsZ na riadnom zasadnutí MsZ dňa 19.04.2012 
 

4.  
Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z .z  
o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p./ďalej už len zákon/ v rozpočtovej organizácii 
ZŠ J.A.Komenského 
Správa bola predložená poslancom MsZ na riadnom zasadnutí MsZ dňa 19.04.2012 
 

5.  
Stanovisko k záverečnému účtu za rok 2011  
Stanovisko priložené k záverečnému účtu Mesta Sereď. Materiál bol predložený poslancom 
MsZ dňa 19.04.2012. 
 

6.  
Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z .z  
o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p./ďalej už len zákon/ v rozpočtovej organizácii 
MŠ Komenského  
Správa bola predložená poslancom MsZ na riadnom zasadnutí MsZ dňa 19.06.2012 
 

7.  
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2012  
Návrh bol predložený poslancom MsZ 19.06.2012 
 



 
8.  

Následnej finančná kontrola  hospodárenia na úseku spravovania verejnej zelene  
Správa bola predložená poslancom MsZ na riadnom zasadnutí MsZ dňa 19.06.2012 
 

9.  
Kontrola  plnenia uznesení, ktoré schválilo resp. odporúčalo  MsZ.   
Správy o kontrole plnenia uznesení boli predložené poslancom MsZ dňa: 14.02.2012, 
19.04.2012, 19.06.2012 
 

10.  
 Správa  o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov a ich 
príčin, zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2011. 
Správa je predložená poslancom MsZ na jeho zasadnutí dňa 11.09.2012 
 

11.  
Správa o kontrolnej činnosti za I. polrok 2012.  
Správa je predložená poslancom MsZ na jeho zasadnutí 11.09.2012 
 
Na záver:  
Správa obsahuje:  

 všetky kontroly vykonané v súlade s plánom kontrolnej činnosti na rok 2012,  
 súhrn činností vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

vykonávaných v roku 2012 
K pravidelným aktivitám hlavnej kontrolórky prináležali aj: 

 Príprava a účasť na zasadnutie MsZ s hlasom poradným.  
 Účasť na vybraných zasadnutiach stálych komisií pri MsZ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jún 2012          Mgr. Zuzana Horváthová 
                                                                                           Hlavná kontrolórka mesta 
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