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NÁVRH

NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2014
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

Berie na vedomie
1. Správu o výsledkoch kontrol.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov hlavný kontrolór mesta predkladá správu o výsledkoch
kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
Od predloženia predchádzajúcej správy boli ukončené 3 kontroly, výsledky ktorých sú uvedené
v tejto správe.

Správa o výsledkoch kontrol
Predložená správa obsahuje výsledky troch ukončených kontrol. Kontroly boli vykonané podľa
schváleného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2014.
V troch prípadoch bola kontrola ukončená bez zistených nedostatkov, boli vypracované záznamy.

1. Poverenie č. 3/2014 - Záznam č. 3/2014
Kontrolovaný subjekt: Mesto Žilina - Mestský úrad v Žiline.

Predmet kontroly: Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline týkajúcich sa
nakladania s majetkom mesta.

Kontrolované obdobie: I. polrok 2013.

Záver:
Kontrola bola zameraná na preverenie a následné vyhodnotenie plnenia uznesení
Mestského zastupiteľstva v Žiline, týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta. Vykonanou
kontrolou bolo zistené, že niektoré uznesenia neboli naplnené, avšak zo strany
kontrolovaného subjektu boli dodržané obligatórne postupy.
Kontrolný orgán uvádza, že v prvom polroku roku 2013 bolo prijatých celkom 32 uznesení,
týkajúcich sa nakladania s majetkom mesta. Z uvedeného počtu bolo 26 uznesení
splnených, 5 uznesení je ešte v riešení a jedno uznesenie sa nenaplní z objektívnych
dôvodov uvedených v zázname.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

2. Poverenie č. 4/2014 – Záznam č. 4/2014
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Gaštanová 56, 010 01 Žilina
Predmet kontroly: Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole v zmysle protokolu č. 19/2013.
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Kontrolované obdobie: Od 1.11.2013 do 31.12.2013
Záver:
Vykonanou kontrolou sa overilo, či boli prijaté opatrenia splnené a či boli skutočne
odstránené nedostatky v zmysle Protokolu č. 19/2013.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.

Poverenie č. 5/2014 – Záznam č. 5/2014
Kontrolovaný subjekt: Základná škola, Limbová 30, 010 07 Žilina
Predmet kontroly: Kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri
kontrole v zmysle protokolu č. 20/2013.
Kontrolované obdobie: Od 1.10.2013 do 31.12.2013
Záver:
Vykonanou kontrolou sa overilo, či boli prijaté opatrenia splnené a či boli skutočne
odstránené nedostatky v zmysle Protokolu č. 20/2013.
Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky.
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