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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline

I.

zrušuje
1. Uznesenie MZ č. 47/2013 zo dňa 18.03.2013
podať na každom rokovaní mestského zastupiteľstva informáciu o priebežnom plnení
rozpočtu za každú organizáciu, v ktorej má mesto Žilina 100% účasť

II.

ukladá Mgr. Antonovi Trnovcovi, prednostovi mestského úradu
1. zabezpečiť, aby bol štatutárnym orgánom obchodných spoločností so 100%-ným
podielom Mesta Žilina a riaditeľovi Mestského divadla daný pokyn predkladať
Mestskému zastupiteľstvu v Žiline pravidelnú informáciu o výsledkoch hospodárenia
za príslušný kvartál, a to vždy v termíne konania najbližšieho nasledujúceho
Mestského zastupiteľstva v Žiline po príslušnom kvartáli.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 47/2013 zo dňa 18.3.2013 bolo
uložené Mgr. Antonovi Trnovcovi, prednostovi mestského úradu, podať na každom rokovaní
mestského zastupiteľstva informáciu o priebežnom plnení rozpočtu za každú organizáciu,
v ktorej má mesto Žilina 100% účasť.

Takéto znenie uznesenia však možno považovať za ťažko vykonateľné, a to
z nasledovných dôvodov:

-

-

-

formulácia „za každú organizáciu v ktorej má mesto Žilina 100% účasť“ je nejasná
a nie je zrejmé, či zahŕňa len obchodné spoločnosti alebo aj subjekty podľa zákona č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách (rozpočtové organizácie – školy
a príspevkové organizácie),
predkladanie plnenia rozpočtu má zmysel len pri organizáciách, napojených na
rozpočet mesta (RO/PO). Obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s.) však fungujú na iných
princípoch, a teda je potrebné od nich požadovať priebežnú závierku za určité
obdobie. Nie je však praktické a niekedy ani objektívne možné získať tieto údaje
v mesačnej frekvencii, preto navrhujeme ako kompromis kvartálnu frekvenciu
nie je objektívne spravodlivé požadovať od prednostu MsÚ predkladanie
požadovaných údajov, nakoľko obchodné spoločnosti sa zodpovedajú svojmu
vlastníkovi, teda Mestu Žilina, v mene ktorého koná jeho primátor. V prípade, že by
určitá spoločnosť prednostovi neposkytla požadované údaje, nebol by objektívne
schopný požadovaný materiál predložiť; otázka vyvodenia zodpovednosti voči
príslušnému štatutárnemu orgánu by sa mohla riešiť až následne, čo by situáciu
v danom čase nevyriešilo.

Preto navrhujeme zmenu uznesenia (resp. zrušenie pôvodného a jeho nahradenie novým),
a to tak, že bude úlohou prednostu MsÚ (nakoľko mestský úrad vykonáva uznesenia
zastupiteľstva) zabezpečiť písomný pokyn štatutárom príslušných spoločností na predkladanie
požadovaných údajov.

