
Hlavná kontrolórka mesta 
Správa z vykonanej kontroly 

 

  V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2014, 

schváleného Mestským zastupiteľstvom, bola vykonaná 

 
následná finančná kontrola  

hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami použitými na zabezpečenie  XV. 

ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto podujatia.  

 

Kontrolovaný subjekt:     Mestský úrad , Dom kultúry 

Kontrolný orgán:             Hlavná kontrolórka mesta 

Kontrolované obdobie:    rok 2014 

 

Použité právne predpisy a interné  podklady ku kontrole. 

VZN č. 9/2013 ktorým sa mení ktorým sa mení Všeobecne záväzne nariadenie mesta Sereď  

č. 1/2005 Trhový poriadok –o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 

trhovom mieste príležitostný trh  Seredský hodový jarmok zo dňa 01.03.2005 v znení  

neskorších  dodatkov 

Zákon č. 431/2002 Z.z.  o účtovníctve 

Zákon č. 502/2001 o finančnej kontrole a vnútornom audite 

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Rekapitulácia nákladov a príjmov Domu kultúry  

 

Na základe dokladov predložených ku kontrole konštatujem:  

Príjmy kontrolovaných subjektov počas priebehu SHJ predstavujú /vrátane blokových 

pokút 65 €, ktoré uložila počas priebehu SHJ MsP / celkom 23 218 €.  . 

Výdavky kontrolovaných subjektov počas prípravy a priebehu SHJ predstavujú  za 

revidované obdobie  20 623 € / v roku 2013 výdavky predstavovali 26 997,18 €/.  

Rozdiel v príjmoch a výdavkoch súvisiacich s prípravou a priebehom SHJ v roku 

2014 predstavuje  + 2 595 €  /v roku 2013 bola vykázaná strata  3 555,18 € v roku 2012 bola 

vykázaná strata 7 427.- €/.   

Okrem výdavkov, ktoré boli predmetom tejto kontroly sa vynakladajú nemalé finančné 

prostriedky z rozpočtu Domu kultúry a mesta /kultúrne leto -  Bažant kinematograf,  

vystúpenia hudobných telies – Seredské korzo, rôzne koncerty, ukončenie leta, október – 

mesiac úcty k starším, december – Vianočné trhy/, preto pozitívne hodnotím výslednú 

bilanciu príjmov a výdavkov počas SHJ v roku 2014.  

Kontrolované subjekty nakladali s verejnými finančnými prostriedkami hospodárne, 

účelne, efektívne.  

 

 

V Seredi dňa 29.07.2014     Mgr. Zuzana Horváthová 

        Hlavná kontrolórka mesta 

 

 

 

 

 

 


