Tomáš Kasarda,

e-mail:

1\

MESTSKÝ ÚRAD SEREĎ
Námestie republiky č. 1176/1 O
926 01 Sereď

• um:

Žiadosť o poskytnutie informácií
podľa

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

Predmet žiadosti: Sprístupnenie informácií potrebných pre vypracovanie semestrálnejpráce
Dobrý

deň,

chcel by som Vás týmto

požiadať

o nasledovné informácie:

1. Aké opatrenia boli prijaté za

účelom

odstránenia nedostatkov zistených na

základe kontroly NKÚ SR z obdobia odl0.03.2015 do 25.05.2015?
2. Kedy boli tieto opatrenia prijaté?
3. Aké sankcie boli udelené v súvislosti s výsledkami vykonanej kontroly na
kontrolovanom pracovisku?

Za odpoveď Vám vopred ďakujem.
S pozdravom T .Kasarda

Spôsob poskytnutia informácií: e-mail

V Bratislave dňa 9. februára 2016
Kasarda. T
Podpis

· info@sered.sk
Tomas Kasarda
pondelok, 2. mája 2016 22:03
info@sered.sk
Žiadosť o informácie
Žiadosť o poskytnutie informácií.docx

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Dobrý

deň,

som študentom Univerzity Komenského v Bratislave a chcel by som Vás

Za odpoveď vopred
S pozdravom
T. Kasarda

ďakujem.

požiadať

o informácie uvedené v prílohe.

Mgr. Silvia

Kováčová

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Mgr. Silvia Kováčová <silvia.kovacova@sered.sk>
3. mája 2016 15:31
Žiadosť o poskytnutie informácií - odpoveď
2016 9858 02 Tomáš Kasarda odpoveď.docx

Dobrý deň ,
V prílohe mailu Vám zasielam odpoveď na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám.
S pozdravom

M~r. Silvit:\- '1Gi7vVÍči7vVÍ
Vedúca odde lenia školstva, rodiny, kultúry a športu MsÚ v Seredi
Mesto Sereď. Nám. Republiky 11 76/1 O. 926 O1 Sereď
Tel. : 03 1 789 2392, kl. 228
Mobi l: +42 1 (0) 918 450 853
1
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Mesto

Sereď'

Námestie republiky 1176/10, 926 01 SEREĎ

Kasarda Tomáš

Naše číslo
9912/2016

Váš list číslo
03.05.2016

Vybavuje
Mgr. Silvia Kováčová

Miesto, dátum
Sereď, 03.05.2016

Vec: Žiadosť podl'a zákona č.211/2000 Z.z. - slobodný prístup k informáciám - odpoveď
Na základe Vašej žiadosti zo

dňa

03. 05. 2016 Vám

sprístupňujeme

nasledujúce informácie:

1) Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov:
Prijaté opatrenie č . 1
Dodržiavať ustanovenia § 7 ods. 13 zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v platnom znení
Zodpovedný: vedúca odd. školstva, rodiny, kultúry a športu MsÚ
Termín: stály
Prijaté opatrenie

č.

2

každoročne vypracovať

plán následnej finančnej kontroly, v súlade s plánom vykonávať
následnú finančnú kontrolu podľa ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite v platnom znení v zmysle ustanovení § 6 ods. 16 zákona č. 596/2003
Z.z na všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
Zodpovedný: vedúca odd. školstva rodiny, kultúry a športu MsÚ
Tennín: stály
Prijaté opatrenie

č.

3

každoročne vypracovať

plán finančných kontrol v oblasti školstva a kontrolu efektívnosti
a účelnosti využitia finančných prostriedkov poskytnutých mestom a v súlade s ním vykonávať finančnú kontrolu podľa ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a
vnútornom audite v platnom znení v zmysle § 6 ods. 22 zákona č. 596/2003 Z.z. na všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Zodpovedný: vedúca odd. školstva rodiny, kultúry a športu MsÚ
Termín: stály
Prijaté opatrenie č. 4
Aktualizovať internú smernicu Obeh účtovných dokladov na Mestskom úrade v Seredi
a Mestskej polícii v Seredi v súlade s ustanoveniami zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite v platnom znení. Zabezpečiť preškolenie zamestnancov mesta
zodpovedných za výkon finančnej kontroly v oblasti finančnej kontroly vykonávanej
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Mesto Sered'
Námestie republiky 1176/ 10, 926 01 SEREĎ

v súlade s ustanoveniami zákona
v platnom znení.
Zodpovedný: prednosta MsÚ

č.

502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
Termín: 30. 09. 2015

Prij até opatrenie č. 5
aktualizovať internú smernicu o verejnom obstarávaní v zmysle zákona č . 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých zákonom v platnom znení. Zabezpečiť
preškolenie zamestnancov mesta zodpovedných za výkon verejného obstarávania
a správcov rozpočtových položiek.
Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: stály
2. Opatrenia boli prijaté 15. 06. 2015.
3. Mesto

Sereď

neudelilo v súvislosti s výsledkami vykonanej kontroly žiadne sankcie.

S pozdravom
Mgr. Silvia Kováčová
ved. odd. ŠRKŠ
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