
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  
na I. polrok 2017 

 
 

Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce v 
zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a 
doplnkov, v rozsahu oprávnení uvedených v § 18. 
 
Štruktúra kontrol navrhnutých do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 
vychádzala z nasledovných priorít a cieľov:  
 
- v rámci kapacitných možností pokryť maximálne a rovnomerne kontrolnú pôsobnosť 
/Mesto Sereď, organizácie - ktorých zriaďovateľom je mesto/ 
 
- zabezpečiť plnenie zákonných povinností hlavného kontrolóra vyplývajúcich z ustanovení 
§ 18, ods. 1 zákona 369/1990 Zb  /napr. vypracovať stanovisko k návrhu rozpočtu obce, 
záverečnému účtu obce, správu o kontrolnej činnosti za príslušný polrok/, resp. zákona č. 
9/2010 Z.z. o sťažnostiach, zákona č. 211/2000 Z.z.o informáciách a interných normatívoch 
mesta 
 
- zabezpečiť kontrolné akcie, ktoré pokrývajú väčšie položky organizácií, ktorých 
zriaďovateľom je mesto  
 
- realizovať taký predmet kontroly, ktorý nebol vôbec, alebo dávnejšie realizovaný 
 
- zistiť stav dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov a normatívov mesta 
zamestnancami kontrolovaných subjektov.  
 
 Pravidelné finančné kontroly 
• Kontroly plnenia uznesení MsZ  
 
• Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s 

finančnými prostriedkami a s majetkom mesta v podmienkach mestskej samosprávy 
 
• Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri 

kontrolách v predchádzajúcom období. 
 
 Tematické finančné kontroly: 
• Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami rozpočtovanými vo 

výdavkovej časti rozpočtu mesta Sereď na kapitole 03.1.0 Policajné  služby za 
obdobie rokov 2015,2016.  

 
• Kontrola stavu a vývoja dlhu mesta Sereď za obdobie rokov 2015, 2016.  

 
• Kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami rozpočtovanými vo 

výdavkovej časti rozpočtu mesta Sereď na kapitole 06.6.0 Bývanie a občianska 



vybavenosť, písm. A – výdavky na cintorín ako príjmy mesta získané za prenájom 
hrobových miest. Kontrolované obdobie rok. 2015,2016.   

 
 Ostatné kontroly 
• Kontroly vykonávané na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Seredi v zmysle 

§18f  ods. 1 písm. h). 
 
 V zmysle §18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení 
• Vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu  mesta Sereď za rok 2016. 

 
Mgr. Zuzana Horváthová 
hlavná kontrolórka mesta 

V Seredi: november 2016 
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