
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sereď  
na II. polrok 2015 

 
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2015: 
 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v II. polroku 2015 bude realizovaná v 
kontrolovaných 
subjektoch: 
1. Rozpočtové organizácie zriadené mestom Sereď 
2. Mesto Sereď 
 
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 
a) Pravidelné kontroly 
1. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách 
vykonaných v I. polroku 2015.  
 
2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach mestskej samosprávy  
 
3. Kontrola plnenia uznesení MsZ – bude predložená na každom zasadnutí MsZ v II. polroku 
2015. 
 
4. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o 
finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach mestskej 
samosprávy.   
 
b) Tematické kontroly: 
1. Následná finančná kontrola hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní verejných 
finančných prostriedkov v  období príprav a konania XVI. Ročníka Seredského hodového 
jarmoku. /júl, august 2015/ 
 
2. Následná finančná kontrola efektívnosti a účelnosti vynaložených verejných finančných 
prostriedkov za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce za rok 2013, 2014, 
ktoré boli uzatvorené Mestom Sereď. /august, september 2015/  
 
3. Následná finančná kontrola vykonania inventarizácie v zmysle §§ 29,30 zákona č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v rozpočtovej organizácii MŠ  Komenského k 31.12.2014.  
/september, október 2015/ 
 
4.  Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám pri 
poskytovaní informácií na žiadosť. /november 2015/ 
 
5. Následná finančná kontrola hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými 
finančnými prostriedkami vynakladanými z rozpočtu Mesta Sereď na rozpočtové organizácie 
– Materské školy v Seredi  / rok 2011 - 2014/ /november, december 2015/ 

 



c) Ostatné kontroly: 
 Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Seredi. 
 
B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH 
MATERIÁLOV 
1. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 /november 2015/ 
2. Vypracovanie návrhu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 /november 2015/ 
 
V Seredi dňa 20.05.2015 

Mgr. Zuzana Horváthová 
hlavná kontrolórka mesta 

 

 

 

 


