
Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sereď  
na I. polrok 2016 

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

v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 
2016: 

Kontrolná činnosť hlavnej kontrolórky v I. polroku 2016 bude realizovaná 
v kontrolovaných subjektoch: 
1. V organizáciách zriadených a založených Mestom Sereď 
2. na Mestskom úrade Sereď 
 
A. KONTROLNÁ ČINNOSŤ 
 Pravidelné finančné kontroly 

1. Kontrola plnenia uznesení MsZ  
2. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s 
finančnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach mestskej samosprávy 
3. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách 
v predchádzajúcom období. 
 Tematické finančné kontroly: 

1. Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a 
interných noriem mesta v oblasti použitia a vyúčtovania účelových dotácií z rozpočtu mesta 
v roku 2015 v zriadenej organizácii Mestom Sereď – Správa majetku Sereď s.r.o.  
2.  Finančná kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v zmysle §§ 29,30 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve  v podmienkach rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Sereď - ZŠ J. 
Fándlyho k 31.12.2015.  
3. Finančná kontrola vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku 
a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v zmysle §§ 29,30 zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve  v podmienkach rozpočtovej organizácie zriadenej mestom Sereď -  MŠ 
Dionýza Štúra k 31.12.2015.  
4.  Finančná kontrola procesu inventarizácie majetku – pohľadávky , ku dňu riadnej 
účtovnej závierky k 31.12.2015 v podmienkach mestskej samosprávy – pohľadávky 
fyzických osôb /FO/, FO - podnikateľov a právnických osôb /PO/  za komunálny odpad.  
 Ostatné kontroly: 

1. Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Seredi z podnetu 
poslancov MsZ. 
2. Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná 
kontrolórka dozvedela pri výkone svojej činnosti. 
 
B. PRÍPRAVA A TVORBA KONCEPČNÝCH A METODICKÝCH MATERIÁLOV 
1. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu mesta Sereď  za rok 2015 
 

Mgr. Zuzana Horváthová 
hlavná kontrolórka mesta 

V Seredi dňa 23.11.2015 

 


