
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na 

 II. polrok 2008, 
schválený na 13. zasadnutí MZ Uznesením č. 72/2008 zo dňa 16. 6. 2008 

 
 

V priebehu II. polroka budú vykonané nasledovné kontroly : 

 

Pokračovanie v plnení úloh z plánu kontrolnej činnosti na I. polroka 2008, ktoré boli doplnené 

a schválené na: 

 10. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline, konanom dňa 11.02.2008 Uznesením 

č. 3/2008 v rámci plánu kontrolnej činnosti HK Mesta Ţilina na I. polrok 2008 

a/ Vykonať kontrolu údrţby miestnych komunikácií, za ktoré boli vyplatené finančné     

    prostriedky v rámci údrţby. 

b/ Vykonať kontrolu vykonaných prác na cintorínoch v prímestských častiach. 

c/ Postupne vykonávať kontroly na stavebno-technický stav nehnuteľného majetku   

    mesta, zvlášť v prímestských častiach, nakoľko sa tento majetok postupne    

    znehodnocuje.  

Kontroly budú  prevedené  v náväznosti na uplatňovanie Smernice prednostu mestského 

úradu o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych sluţieb Mesta Ţilina. 

        Termín: priebeţne 

   

 12. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ţiline, konanom dňa 14.04.2008 Uznesením 

č. 70/2008  sa mení uznesenie č. 3/2008 bod c) 

1. Hlavný kontrolór Mesta Ţilina v spolupráci s odborom právnym a majetkovým 

zistí počet nevyuţívaných budov, ktoré sú v majetku Mesta Ţilina. Na základe 

výsledku zistenia Mesto Ţilina, ako majiteľ bude priebeţne rozhodovať o čo 

najefektívnejšom spôsobe nakladania s týmto majetkom (odpredaj, rekonštrukcia, 

asanácia). 

Úloha je v riešení 

       Termín: priebeţne 

              

 

1. Kontrola dodrţiavania zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov v náväznosti na platné VZN 6/2004 a 3/2005 - Kontrola dane za ubytovanie. 

Termín : do 30. 11. 2008 

 

2. Kontrola dodrţiavania zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov v náväznosti na platné VZN 11/2004 - Kontrola evidencie psov a daň za 

psov.  

Termín : do 30. 9. 2008 

 

3. Kontrola aktivít súvisiacich so zavedením EURO: 

3 a)  Kontrola dodrţiavania pravidiel duálneho oceňovania na trhových miestach a  

        umiestnenia tabúľ s konverzným kurzom na trhových miestach. 

       Termín:  do 31. 8.2008 

 

3 b)  Kontrola zostavenia a priebeţného plnenia plánu na zavedenie EURA    



       v obchodných spoločnostiach so 100% účasťou mesta Ţilina. 

       Termín:  do 15. 7. 2008  

 

3 c) Kontrola plnenia úloh vyplývajúcich z dokumentu:  

       Plán Mesta Ţilina na zvedenie  EURA 

       Termín: priebeţne do 31.12.2008 

 

4. Kontrola čerpania rozpočtu na cestovné náhrady vrátane zoznamu účastníkov, účelu 

a počtu pracovných ciest uskutočnených v 1. polroku 2008 

Termín: do 31. 10. 2008 

 

5. Kontrola kapitálových výdavkov rozpočtu v nasledovných poloţkách: 

 05.6.0 Ochrana ţivotného prostredia 

 06.4.0 Verejné osvetlenie 

 08.2.0 Rekreačné a športové sluţby 

Termín: do 31. 12. 2008  

 

6. Kontrola výdavkov na havarijné opravy škôl a školských zariadení v roku 2007 

Termín: do 30. 11. 2008  

 

7. Kontrola finančných prostriedkov poskytnutých v rámci grantov za rok 2007 na 

základe predloţených projektov. 

Termín: do 31. 10. 2008  

 

8. Kontrola v spoločnostiach so 100%-nou účasťou  majetku mesta – kontrola 

dodrţiavania § 129 Obchodného zákonníka v náväznosti na § 125 ods, 1 b) a ich 

zverejnenie v súlade s § 21 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. 

Termín : do 15. 12. 2008 

 

9. Kontrola pokladničnej hotovosti Mestského úradu v Ţiline 

Termín : priebeţne 

 

10. Kontrola plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Ţiline 

Termín : priebeţne 

 

 

 

Vybavovanie  a kontrola vybavovania sťaţností, ţiadostí a petícií  a ich zverejňovanie 

v zmysle uznesenia MZ č. 56/2007. 

 

Vykonať kontrolu, o ktorú poţiadajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Ţiline 

 

 

 

 

 

V Ţiline 16. 6. 2008  

 

        Ing. Elena Šuteková 

           hlavná kontrolórka Mesta Ţilina  


