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NÁVRH NA UZNESENIE č. ...../2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I. Ruší
1. Uznesenie č. 74/2015 k bezodplatnému poskytovaniu výkonov medzi rozpočtovými
organizáciami zriadenými mestom Žilina.
II. Vyzýva
1. Riaditeľov rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, aby
pri výkone práv správcu zvereného majetku mesta Žilina konali tak, aby zverený
majetok mesta spravovali plne v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti,
účelnosti a účinnosti ako aj s dôrazom na § 7 ods. 2. Zákona č. 138/1991 Zb. , na
základe ktorého sú orgány mesta a organizácie povinné majetok mesta zveľaďovať,
chrániť a zhodnocovať.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Obec, resp. mesto (Mesto Žilina), v zmysle § 26, ods. 1) zákona č. 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších zmien, môže rozhodnutím
obecného, mestského zastupiteľstva rozhodnúť o tom, že všetky rozpočtové organizácie
zriadené obcou, mestom si budú poskytovať navzájom výkony bezodplatne. Ak tak obecné,
mestské zastupiteľstvo nerozhodne, rozpočtové organizácie sú si povinné poskytovať všetky
výkony odplatne.
Cieľom bezodplatného poskytovania výkonov v rámci rozpočtových organizácií
mesta Žilina bol v minulosti zámer nastaviť systém, aby došlo k efektívnemu využívaniu
obecného majetku, ktorý je zverený do správy jednotlivým školám a školským zariadeniam
a aby tieto organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta mohli využívať tento majetok
mesta operatívne a bez zbytočných byrokratických postupov, avšak s dôrazom na
rešpektovanie verejného záujmu.
Na základe Správy o výsledku kontrol a Návrhu správy č. 03/2017, Dodatok č. 1
k Návrhu správy č. 03/2017 a Správa č. 03/2017 je zrejmé, že organizácia CVČ
Kuzmányho 105, 010 01 Žilina sa dopustila závažných pochybení, kedy dochádzalo
k hrubému porušovaniu a až zneužívaniu inštitútu bezplatného užívania majetku mesta,
mnoho krát aj na súkromné účely, následkom čoho boli hrubým spôsobom narušené
základné princípy tohto úmyslu, ako aj transparentnosť, efektívnosť a hospodárnosť
pri nakladaní s majetkom mesta, čo malo za následok porušovania základného cieľa
a to bezodplatného poskytovania výkonov v rámci rozpočtových organizácii mesta
Žilina. S poukazom na uvedené je schválené uznesenie neopodstatnené a ak by zostalo

v platnosti, vytvárame predpoklady, kedy môže dochádzať k jeho ďalšiemu zneužívaniu a je
možné sa domnievať, že aj k škode na majetku mesta, práve od organizácie CVČ,
Kuzmányho 105, Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina ako aj od ďalších či
jednotlivcov alebo subjektov pod ich ochranou.
Dopad na rozpočet mesta bude pozitívny, lebo školy a školské zariadenia môžu
rozhodnutím svojich štatutárnych zástupcov rozhodovať o prenájme priestorov, telocviční a
hál, ktoré majú zverené v správe za rovnakých a nediskriminačných podmienok pre všetkých
záujemcov a tým získané prostriedky využívať na zveľaďovanie majetku obce.
Riaditeľ - štatutár je zodpovedný za efektívne nakladanie so zvereným
majetkom, preto musí byť v jeho kompetencii rozhodovanie o správnosti efektívneho a
hospodárneho spravovania zvereného majetku.

