
Hlavná kontrolórka Mesta Sereď 
 
 

Správa o  kontrolnej činnosti a  činnostiach vyplývajúcich zo zákona  
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov /ďalej už len zák. 

č. 369/1990 Zb./ hlavnej kontrolórky mesta za rok 2017 
 
 V súlade s § 18f písm e/ zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, predkladám MsZ o kontrolnej činnosti za rok 2017.  
 
 
 
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 09.02.2017 boli predložené Správy:  
 Z vykonanej kontroly plnenia uznesení MsZ. 
 Z kontroly dodržiavania §§  6-9, 20-28  zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole 

a audite účinného od 01.01.2016 na meste Sereď, organizáciách zriadených 
a založených mestom Sereď, zameranú na metodické usmernenie správnej aplikáciu 
príslušných ustanovení zákona v praxi. Kontrola bola vykonaná vo všetkých 
rozpočtových organizáciách zriadených mestom Sereď /DK, ZŠ J.Fándlyho, ZŠ J. A. 
Komenského, MŠ DŠ, MŠ Komenského, ZUŠ, / ako aj na meste Sereď. Všetky kontroly 
boli predložené MsZ na jeho rokovaní vo februári 2017. 

 Z vykonanej kontroly vybavovania  sťažností  a petícii fyzických osôb  a právnických 
osôb podaných na mesto Sereď v roku 2016. 

 kontrolnej činnosti a činnostiach vyplývajúcich zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov hlavnej kontrolórky mesta za rok 2016.  

 
 
 
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 27.04.2017 boli predložené Správy: 
 O kontrole plnenia uznesení MsZ. 
 Kontrolu dodržiavania zákonnosti, pri hospodárení s finančnými prostriedkami 

rozpočtovanými vo výdavkovej časti rozpočtu na kapitole 03.1.0 Policajné služby 
v rokoch 2015,2016 a  finančných prostriedkov rozpočtovaných v príjmovej časti 
rozpočtu.  

 Správa o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov 
a ich príčin zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2016 

 Kontrolu stavu a vývoja dlhu mesta Sereď. 
 Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď  k dodržaniu podmienok na prijatie  

návratných zdrojov financovania – úveru zo Slovenskej Sporiteľni a.s.  
 Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k záverečnému účtu mesta Sereď 

za rok 2016.  
   
 
Na zasadnutie MsZ konaného dňa 22.06.2017 boli predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ. 
 Správa z  kontroly dodržiavania zákonnosti: pri nakladaní s verejnými finančnými 

prostriedkami rozpočtovanými vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Sereď na kapitole 
06.6.0 – bývanie a občianska vybavenosť – výdavky na cintorín ako aj príjmy mesta 

http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_11_14/20130416/20130416_Z05A_kontrola.pdf#_blank
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_11_14/20130416/20130416_Z05A_kontrola.pdf#_blank


získané za prenájom.  Dodržiavania ustanovení zákona č. 131/2010 Z. z. 
o pohrebníctve.  

 Správa z kontroly dodržiavania zákonnosti pri nakladaní s verejnými finančnými 
prostriedkami vynaloženými na teplo v súlade  s uznesením č. 40/2017 zo dňa 10.04.2017 
v znení  „MsZ - žiada  hlavnú kontrolórku  mesta o vykonanie  kontroly  výdavkov  
a finančných operácií: Celoročné  náklady za  spotrebu tepla   za  roky  2012, 2013, 
2014, 2015, 2016  na budovách zriadených   mestom   a to  MsÚ, MsP, ZŠ  J. 
Fándlyho,  ZŠ  J.A.  Komenského, MŠ  ul. D.  Štúra,  MŠ  ul. Komenského,  ZUŠ, 
MsKS  Nova , DK“. 

 Návrh plánu činnosti hlavnej kontrolórky mesta Sereď na II. polrok 2017 
 
Na zasadnutie MsZ konaného  dňa 21.09.2017 boli predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. 
 Správa z kontroly vykonanej v zmysle uznesenia MsZ č. 102/2017 na: dodržanie 

zákonného postupu    konateľa  MsBP: 
- pri  uzatvorení a podpísaní zmluvy o pôžičke  spoločnosti  Energetika  Sereď       
- pri   uzatvorení  a podpísaní  zmlúv  o ručení  MsBP pre Energetiku  Sereď  
- pri uzatvorení  a podpísaní  dodatkov  k pôvodnej  zmluve  o nájme  tepelného 

hospodárstva    Energetike   Sereď.    
 Správa z kontroly hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami použitými na 

zabezpečenie  XVIII. ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto podujatia.  
 
Na zasadnutie MsZ konaného  dňa 09.11.2017 boli predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva 
 Správa z vykonanej kontroly dodržiavania postupu pri evidovaní  a vybavovaní 

sťažností v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. zákon o sťažnostiach.  Kontrola bola 
vykonaná vo všetkých zriadených rozpočtových organizáciách zriadených mestom 
/DK, ZŠ J.Fándlyho, ZŠ J. A. Komenského, MŠ DŠ, MŠ Komenského, ZUŠ, /. 

 
Na zasadnutie MsZ konaného  dňa 29.11.207 bola predložená:  
 Správa z vykonanej kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladaním s 

majetkom právnickej osoby s majetkovou účasťou mesta Mestského bytového podniku 
Sereď za obdobie od nástupu Ing. Martina Káčera do funkcie konateľa spoločnosti do 
času skončenia funkcie konateľa.  

 
Na zasadnutie MsZ konaného  dňa 14.12.2017 boli  predložené: 
 Správa o kontrole plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. 
 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2018. 
 Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Sereď k návrhu rozpočtu Mesta Sereď na rok 

2018. 
 Správa z vykonanej metodickej kontroly zameranej na dodržiavanie zákona č. 

315/2016  Z.z. o registri partnerov verejného sektora. V rámci výkonu kontroly bol 
predmet metodickej kontroly rozšírený na dodržiavanie § 7 ods. 7 zákona č. 583/2004 
Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý sa týka poskytovania 
finančných prostriedkov – dotácií.  

 
 
 



Na zasadnutie MsZ konaného dňa 15.02.2018 
 Správa z kontroly dodržiavania zákonného postupu pri dosahovaní príjmov ako aj 

vynaložených výdavkov z podujatí organizovaných v amfiteátri Sereď rozpočtovou 
organizáciou DK ako aj z podujatí organizovaných v súčinnosti s mestom Sereď za 
obdobie rokov 2015-2016, zameraná najmä na dodržiavanie základných pravidiel 
hospodárenia bola ukončená dňa  30.01.2018 a predložená MsZ dňa 15.02.2018.  

   
 
 
 
 
 
Január 2018       Mgr. Zuzana Horváthová 
                                                                                           Hlavná kontrolórka mesta 
 
 

 

 

 


