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Primátor Mesta Žilina


Spracovala:
___________

Ing. Elena Šuteková
Hlavná kontrolórka 


V Žiline   dňa   18. 09. 2008 

 NÁVRH    NA   UZNESENIE   MESTSKÉHO  ZASTUPITEĹSTVA    V ŽILINE

Uznesenie č. _________/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline:


Konštatuje, že:

Bola predložená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel

	Poslanci MZ boli oboznámení  s výsledkami kontroly ako aj  prijatými a následne splnenými opatreniami na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly 




Berie na vedomie

	Správu NKÚ SR o výsledku kontroly uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel
















Dôvodová správa

Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej NKÚ SR) na základe Plánu kontrolnej činnosti na rok 2008 vykonal kontrolu uplatňovania práv Mesta Žilina, ako vlastníka obchodnej spoločnosti (ďalej OS) a kontrolu hospodárenia OS Žilina Real, s.r.o., v ktorej má mesto vlastnícky podiel.

       Kontrola bola vykonaná v čase od 18.02.2008 do 07.03. 2008  

kontrolované obdobie:  Rok 2006

Na základe vykonanej kontroly bol spracovaný protokol o výsledku kontroly uplatňovania práv mesta ako vlastníka OS a kontroly hospodárenia OS, v ktorej má mesto vlastnícky podiel, ktorý bol prerokovaný dňa 10. 04. 2008 za účasti primátora mesta. 
Kontrola Mesta Žilina poukázala na porušenie najmä Obchodného zákonníka a zákona o majetku obcí a kontrola obchodnej spoločnosti Žilina Real, s.r.o. poukázala na porušenie najmä Obchodného zákonníka a zákona o účtovníctve. 

Primátor Mesta Žilina Ivan Harman listom zo dňa 22. 04. 2008 uložil zodpovedným  pracovníkom opatrenia, za účelom odstránenia nedostatkov zistených kontrolou NKÚ SR ako aj ich termíny plnenia. Dokument  č. 3.2.
Hlavná kontrolórka Mesta Žilina Ing. Elena Šuteková v zmysle uloženého opatrenia č.5. spracovala vyhodnotenie splnenia opatrení z kontroly NKÚ SR, ktoré následne doručila na NKÚ SR expozitúra  Žilina, pričom súčasťou dokumentu bola žiadosť primátora mesta o ospravedlnenie nesplnenia termínu pri plnení opatrenia č. 1. a zároveň žiadosť o súhlas NKÚ SR o predĺženie termínu splnenia opatrenia č. 1, s odôvodnením časovej tiesne realizovania rozsiahlej úlohy, vyplývajúcej z uloženého opatrenia,  ktoré bolo následne zo strany NKÚ SR akceptované. Zástupca primátora listom zo dňa 18. 8. 2008 oznámil NKÚ SR splnenie uloženého opatrenia č. 1., čím si mesto naplnilo všetky úlohy vyplývajúce zo záverov protokolu a následne prijatých opatrení.  Dokument  č. 3.3. - Výpis z plnenia opatrení

NKÚ SR následne spracovalo Správu o výsledku kontroly uplatňovania práv mesta ako vlastníka obchodnej spoločnosti a kontroly hospodárenia obchodnej spoločnosti, v ktorej má mesto vlastnícky podiel a sprievodným listom zo dňa 06.08. 2008 ju doručil dňa 25. 08. 2008 na Mesto Žilina, čo tvorí základný materiál na prerokovanie v MZ.  Dokument  č. 3.1.

V súlade s § 20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov a na základe listu predsedu NKU SR č. 115/1.08/2008/MCH zo dňa 06. 08. 2008 doručeného 25. 08. 2008,  primátor Mesta Žilina Ivan Harman predkladá do Mestského zastupiteľstva v Žiline Správu NKÚ SR  na prerokovanie  a zároveň  informuje MZ o výsledku kontroly, oznamuje kontrolou zistené nedostatky s návrhom opatrení ako aj vyhodnotením splnenia opatrení. 

V závere možno konštatovať, že nedostatky, na ktoré NKÚ SR pri tejto kontrole poukázal, boli prerokované so všetkými dotknutými tak, aby sa zabezpečila maximálne možná náprava zistených nedostatkov, čo sa aj potvrdilo splnením uložených opatrení, ktoré NKÚ SR akceptoval bez pripomienok.  



Výpis z materiálu doručeného na NKÚ  SR 

Vyhodnotenie splnenia opatrení   z kontroly  NKÚ SR 

Zabezpečiť uskutočnenie Valného zhromaždenia Žilina Real, s.r.o. k schváleniu riadnej účtovnej uzávierky zo rok 2006
      Termín: 30. 5. 2008
					Zodpovední: 	 -     prednosta MsÚ
	 konateľ Žilina Real, s.r.o.

Vyhodnotenie plnenia opatrenia:
Úloha nesplnená
Primátor mesta Ivan Harman  listom zo dňa 9. 6. 2008 požiadal NKÚ SR, Expozitúra Žilina, Predmestská 1613, 010 01  Žilina z dôvodu vysokej prácnosti zadanej úlohy o ospravedlnenie nesplnenia termínu a následne požiadal o súhlas k predĺženiu termínu plnenia opatrenia, a to do 15. 7. 2008 s dôvodovou správou.



	Zabezpečiť prostredníctvom hlavného kontrolóra mesta pravidelnú kontrolu spoločnosti v 100%-nom majetku mesta.

      Termín:  od 1. 7. 2008  trvale
					Zodpovedný: -   hlavný kontrolór Mesta Žilina

Vyhodnotenie plnenia opatrenia:
Úloha v plnení
Hlavná kontrolórka mesta Ing. Elena Šuteková predložila do programu rokovania na 13. Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré sa konalo 16. 6. 2008, v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa s § 18f odst. 1 b) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2008, kde  bod 3.  b) a bod  8.  stanovuje rozsah kontrolnej činnosti v spoločnostiach so 100%-nou účasťou majetku mesta pre rok 2008. 


	Doplniť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v zmysle ustanovenia § 9 ods. 1 písmeno „b“ a písmeno „c“ zákona o majetku obcí.

      Termín:  30. 6. 2008
					Zodpovedný:  -  prednosta MsÚ

Vyhodnotenie plnenia opatrenia:
Úloha  splnená
Pri revízii a návrhu úprav Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žilina v zmysle Protokolu z vykonanej kontroly sa zistilo, že kontrolou NKÚ boli vytýkané nedostatky a neobsiahnutie niektorých náležitostí vyššie citovanými ustanoveniami § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v „Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a s majetkom štátu dočasne prenechaným do hospodárenia mesta“ zo dňa  10. 3. 1995. Náprava vytknutých nedostatkov je už obsiahnutá v súčasne platných „Zásadách hospodárenia s majetkom mesta Žilina“ účinných od 12. 9. 2007, uvedené nedostatky považujeme za odstránené a úlohu za splnenú. 


	Realizovať zmenu účtovania dotácií v spoločnosti Žilina Real, s.r.o. do výnosových účtov, aby bolo zabezpečené vyrovnané hospodárenie.

      Termín:  30. 5. 2008
					Zodpovedný:   -     prednosta MsÚ
	 konateľ Žilina Real, s.r.o.


Vyhodnotenie plnenia opatrenia:
Úloha splnená
Na základe stanoviska prednostu MsÚ konateľ spoločnosti Žilina Real, s.r.o.  zabezpečil zmenu systému účtovania dotácií podľa nálezu NKÚ a v súčasnosti realizuje preúčtovania od roku 2005. 



	Pripraviť vyhodnotenie splnenia prijatých opatrení.

      Termín:  10. 6. 2008
					Zodpovedný:  hlavný kontrolór Mesta Žilina

Vyhodnotenie plnenia opatrenia:
Úloha splnená 
Hlavná kontrolórka Ing. Elena Šuteková vypracovala vyhodnotenie plnenia stanovených opatrení dňa 10. 6. 2008. Následne dňa  12. 6. 2008 (nakoľko v dňoch 10. - 11. 6. 2008 bola služobne odcestovaná)  ho osobne doručila na pracovisko NKÚ SR, expozitúra Žilina aj s prílohami. 



K opatreniu č. 1)
Predĺžený termín plnenia opatrení: 

Listom zo dňa  18. 08. 2008 zástupca primátora Michal Horecký oznámil NKÚ SR splnenie opatrenia č. 1 v nasledovnom texte:
V súlade so závermi kontroly NKÚ SR a následnej korešpondencie Vám oznamujeme, že Valné zhromaždenie Žilina Real s.r.o. prebehlo dňa  30. 06. 2008, na ktorom bola schválená ročná účtovná uzávierka spoločnosti za rok 2006. 
Náhradný termín bol stanovený NKÚ SR:  do   31. 07. 2008
Úloha splnená








Spracovala:	Ing. Elena Šuteková v.r.
       	              hlavná kontrolórka 




