
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
 

Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2013 
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 rok 2013. Všetky kontroly 
v roku 2013 boli vykonané tak,  ako boli schválené a doplnené do plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky na rok 2013 poslancami MsZ v Seredi.  
 
Zasadnutie MsZ konané dňa 26.02.2013 
Správa o kontrole plnenia uznesení 
Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii MŠ Komenského 
Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly dodržiavania podmienok VZN č. 5/2006 pri 
poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Sereď v rokoch 2011 – 2012 Tenisovému klubu Sereď  
Správa o kontrole vybavovaných sťažností a petícií podaných na Mesto Sereď v roku 2012  
 
Zasadnutie MsZ konané dňa 16.04.2013 
Správa o kontrole plnenia uznesení 
Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti 
nakladania s finančnými prostriedkami na položke 04.1.2 v časti Kasárne. Kontrolované 
obdobie 2011, 2012 – január, február, 2013. 
Správa z následnej finančnej kontroly dodržiavania podmienok VZN č. 6/2004 o podmienkach 
poskytovania jednorazových sociálnych dávok z rozpočtu Mesta Sereď v rokoch 
2010,2011,2012. 
 
Zasadnutie MsZ konané dňa 21.05.2013 
Správa z následnej finančnej kontroly dodržiavania hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti 
hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii ZŠ J. A. 
Komenského 
 
Zasadnutie MsZ konané dňa 11.06.2013 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
Správa z následnej finančnej kontroly inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a 
záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach mestskej samosprávy na mestskom 
úrade 
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2013 
 
Zasadnutie MsZ konané dňa 19.09.2013 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a ich 
príčin, zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2012 

http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_11_14/20130226/20130226_Z05A_sprava.pdf
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_11_14/20130416/20130416_Z05A_kontrola.pdf


Správa o kontrole z následnej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými finančnými 
prostriedkami použitými na zabezpečenie XIV. ročníka SHJ ako aj príjmov získaných z tohto 
podujatia 
Správa z následnej finančnej kontroly procesu inventarizácie majetku – pohľadávky,  
Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na odstránenie príčin ich 
vzniku. 
Správa z vykonanej následnej finančnej kontroly Verejného obstarávania „Arboristické 
ošetrenie stromov. 
 
Zasadnutie MsZ konané dňa 12.11.2013 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
Správa hlavnej kontrolórky z následnej finančnej kontroly vynakladaných finančných 
prostriedkov za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní prác mimo pracovného 
pomeru za rok 2011-2013 
 
Zasadnutie MsZ konané dňa 10.12.2013 
Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 
 
Zasadnutie MsZ konané dňa 18.02.2014. Následná finančná kontrola bola vykonaná 
v decembri 2013.  
Správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly hospodárenia Odmeňovania z-cov Mestskej 
polície v súlade s poriadkom odmeňovania, ktorý bol schválený MsZ dňa 19.09.2006 a účinný 
od 01.01.2007 ako aj dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení 
s verejnými prostriedkami.  
 
Na záver:  
K pravidelným aktivitám hlavnej kontrolórky prináležali aj: 

 Príprava a účasť na zasadnutie MsZ, s hlasom poradným.  
 Účasť na vybraných zasadnutiach stálych komisií pri MsZ  
 súhrn činností vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

vykonávaných v roku 2013 /záväzné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2014, 
záväzné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2012/. 

 
 
 
Január 2014       Mgr. Zuzana Horváthová 
                                                                                           Hlavná kontrolórka mesta 
 


