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Návrh na uznesenie



Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	berie na vedomie


	Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina za 

druhý polrok 2007







































                               Dôvodová správa


	
V zmysle zákona 369/2004 Z .z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 18f predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Žiline správu o kontrolnej činnosti za druhý polrok 2007. 	Kontrola prebiehala podľa schváleného plánu kontrol na druhý polrok 2007.







































	
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina  Ing. Jozefa Pálfyho
                                                      za druhý polrok 2007



Na základe schváleného plánu kontrol na druhý polrok 2007 boli vykonané nasledovné kontroly :



Pokračovanie v kontrole evidencie hrobových miest, kontrole úhrad finančných prostriedkov a ich využitie za prepožičanie hrobových miest podľa jednotlivých cintorínov vo firme Funeral a spol. s r.o. Žilina, ktorá vykonáva správu cintorínov

Kontrolou bolo zistené:

       a/ Evidencia hrobových miest na kartách nebola vedená v zmysle platného VZN
       b/ Náklady na údržbu cintorínov, pohonných hmôt neboli rozdelené medzi súkromnú                     
           firmu Funeral spol. s r.o. a správcovskou činnosťou pre Mesto Žilina
       c/ K predloženým faktúram nebol doložený rozpis prác a dodávok, ktorý mal 
           spracovať dodávateľ.

       Na odstránenie zistených nedostatkov boli prijate príslušné opatrenia., ktoré boli
       splnené.

Kontrola povolenia a umiestnenia letných terás v meste Žilina

V čase kontroly v roku 2007 bolo povolených celkom 57 letných terás. Z toho na Mariánskom nám. 18, v pešej zóne 12, ostatné  / sídliská, Bulvár, prímestské časti/ 13 a súkromných terás14. Kontrolou  zistené nedostatky boli odstránené počas vykonávania kontrol / doložená dokumentácia, na súkromných pozemkoch ,kde bola 
umiestnená letná terasa bola doložená ohlasovacia povinnosť/.
      
Kontrola zmlúv o nájme nebytových priestorov a dodržia zmluvných podmienok  uzatvorených Mestom Žilina a Byttermom  a.s. Žilina

Kontrolou bolo zistené, že k 31.08.2007 bolo prenajatých Mestom Žilina v zastúpení Byttermom  a.s.  Žilina  37  nebytových  priestorov  a  27  garáži   na  dobu neurčitú. Zmluvy o nájme sú uzatvorené v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. 
V  LOGY PARKU  pri bytovom dome na Segnerovej ul. súpisné číslo 3400 je 36 parkovacích miest z toho k uvedenému dátumu bolo prenajatých 21. Výška nájomného bola stanovená  do konca roka 2006 v hodnote 800,00 Sk, Výška nájomné  v priebehu roka 2007 sa nemenila a zostáva do vypracovania analýzy súčasného technologického ako i celkového ekonomického stavu zariadenia.

Zmluvy, ktoré uzatvorilo Mesto Žilina  v Mestskom divadle Žilina s nájomcami budú v priebehu roka 2008 prehodnotené.

Ďalej bolo zistené, že Bytterm, a.s. Žilina požiadal o vyradenie budovy Mestského divadla  z účtovnej evidencie  správcu Bytterm, a.s. Žilina ešte v roku 2004, aby aj služby súvisiace s týmito nebytovými priestormi boli účtované a fakturované príslušnými dodávateľmi priamo na Mestské divadlo v Žiline. 
Mestskému divadlu v Žiline od januára 2008 budú účtované a fakturované náklady / voda, el. energia/ priamo od dodávateľa bez sprostredkovateľa  - Bytterm , a.s. Žilina.


Kontrola pracovno – právnych vzťahov, odmeňovanie zamestnancov a hospodárenie s majetkom mesta v Mestskom divadle v Žiline

Uvedenú kontrolu v plánovanom období nebolo možné vykonať, nakoľko došlo k personálnym zmenám v Mestskom divadle v Žiline. Kontrola sa začala vykonávať v mesiaci december 2007 a jej ukončenie bude v mesiaci január 2008.

Kontrola pokladničnej hotovosti Mestského úradu v Žiline

V druhom polroku 2007 bola vykonaná inventarizácia pokladničnej hotovosti na Mestskom úrade v Žiline v dňoch 14.08.2007 a 15.11.2007, pri ktorých neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Kontrola plnení uznesení Mestského zastupiteľstva

Kontrola uznesení bola pravidelne vykonávaná a správa o kontrole plnenia uznesení bola predkladaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Vybavovanie sťažností a petícií

      Petície, sťažnosti a žiadosti boli priebežne riešené v stanovených lehotách.     
      V druhom polroku 2007  bolo vybavených : 
                                                                               35    sťažností 
                                                                                 5    žiadostí 
                                                                                 6    petícií.

      Podrobný rozpis je spracovaný v tabuľke č.1, 2 a 3, ktorá je prílohou tejto správy.

      Od 01.09.2007 sa na web stránkach Mesta Žiliny priebežne dopĺňajú    
      jednotlivé sťažnosti, žiadosti a petície a ich vybavovanie.

Kontrola hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu,
z fondov EU v spolupráci so štátnymi orgánmi

Zo štátneho rozpočtu na rok 2006 boli pridelené nasledovné dotácie na prenesené
výkony štátnej správy :
Úsek matriky                           1 941 028,20 Sk
Z uvedenej dotácie bolo hradené : mzdy, poistné, cestovné, tovary a služby, ošatenie vo výške 1 890 574,00 SK,  zostatok 50 453,60 Sk bol vyčerpaný na nákup počítačovej techniky a kancelárske potreby pre úsek vedenia matriky.

Oddelenie vnútra a kultúry       426 360,00 Sk
Za uvedenú dotáciu  bola zakúpená výpočtová technika a kancelárske potreby pre oddelenie vnútra v plnej výške.

Oddelenie dopravy a životného prostredia   
Na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vo výške  113 202,70 Sk
Dotácia bola použitá na bežné výdavky, t.j. na výpočtovú techniku a kancelárske potreby. Suma 52 122,00 Sk bola nevyčerpaná a bola vrátená na účet Krajského úradu pre CD a PK v Žiline.

Na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie bola poskytnutá dotácia vo výške  316 344,00 Sk
Z uvedenej dotácie bola zakúpená výpočtová technika, kancelárske potreby a zariadenie  nachádzajúce sa na oddelení   životného prostredia .

Stavebný úrad                         2 831 330,00 Sk
Dotácia bola použitá pre spoločný stavebný úrad MsÚ Žilina. Z toho pre odd. územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ v Žiline vo výške  2 098 455,00 Sk a pre obce vo výške 732 885,00 Sk.   na mzdy, odvody, tovary a služby v plnej výške.

Štátny fond rozvoja a bývania  840 817,00 Sk
Skutočne použitá dotácia do 31.12.2006 je vo výške 843 710,87 Sk, nevyčerpaná dotácia vo výške 6 106,13 Sk bola poukázaná na účet Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja.

Zo štrukturálnych fondov Európskej Mesto Žilina dostalo dotáciu na rekonštrukciu bývalej jedálne pre dôchodcov na Denný stacionár pre dôchodcov, telesne a zdravotne postihnutých na sídlisku Vlčince II vo výške  4 273 832,26 Sk a zo štátneho rozpočtu 801 343,55 Sk.
Na EURO PROJEKT – odpad. Hospodárstvo, spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Mesto Žilina zo štátneho rozpočtu dostalo  761 510,69 a z PHARE 2 847 345,52 Sk. Tieto prostriedky boli využité v plnej výške.
Na projekt REDETRAL Ministerstvo hospodárstva SK v roku 2006 uznalo oprávnené náklady vo výške 76 290,21 EUR. Formou refundácie nákladov bolo počas roka 2006 od líder partnera – Mesto Břeclav poukázané na účet Mesta Žilina  46 971,90 EUR.
      

Vykonať kontrolu o ktorú požiada mestské zastupiteľstvo

Mestské zastupiteľstvo v druhom polroku 2007 neuložilo hlavnému kontrolórovi
vykonať  ďalšie kontroly mimo schváleného plánu kontrol na druhý polrok 2007.

             Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline,     konanom  dňa  25.06.2007 bola 
             podaná interpelácia poslankyňou mestského zastupiteľstva – Ing. E. Országhovou
             vo veci výrubu drevín, spoločenskej hodnoty a náhradnej výsadby za roky 2005,2006
             a požiadala hlavného kontrolóra  Mesta Žilina, aby  vykonal kontrolu a vypracoval 
             správu.

             Kontrola bola vykonaná za roky 2005  a 2006 a správa o výsledku kontroly bola 
             zaslaná pani poslankyni Ing. Eve  Országhovej.

