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V Žiline  dňa  27. 11.  2008
NÁVRH   NA  UZNESENIE   MESTSKÉHO ZASTUPITEĹSTVA  V  ŽILINE

Uznesenie č. __________/2008


Mestské zastupiteľstvo  v Žiline


	Schvaľuje:   


Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného  kontrolóra Mesta Žilina 
na I. polrok 2009



	Poveruje:


	Hlavného kontrolóra mesta na výkon kontroly v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti.
















                                                          Dôvodová správa

V zmysle §  18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  hlavný kontrolór mesta predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Žiline Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009, ktorý bol zverejnený spôsobom obvyklým v meste 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve. 

	Súčasťou predloženého materiálu je aj návrh na uznesenie  poveriť  hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v rozsahu predloženého  návrhu  plánu kontrolnej činnosti v oblasti následnej finančnej kontroly v súlade s § 12  ods. 2. zákona č. 502/2001 Z. z.  o finančnej kontrole.




Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2009


V priebehu I. polroka 2009  navrhujeme vykonať  nasledovné kontroly :
             

	Kontrola príjmovej časti rozpočtu a dodržiavania zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v nadväznosti na platné VZN  - Kontrola dane z nehnuteľnosti.


	Kontrola uskutočnenej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu  31. 12. 2008.


	Kontrola vybavovania žiadostí občanov podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v roku 2008.


	Kontrola zriaďovacích listín všetkých škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina.


	Kontrola výdavkov na jednorazové dávky sociálnej pomoci v roku 2008.


	Kontrola použitia pohotovostného  fondu r. 2008.


	Kontrola bežných výdavkov a pracovno-právnych vzťahov, odmeňovania a finančných operácií na Mestskej polícii v Žiline za rok 2008.


	Kontrola hospodárenia – ZŠ + MŠ – 3 zariadenia.


	Kontrola spoločnosti s majetkovou účasťou mesta v zmysle záverov NKÚ.


	Kontrola pokladničnej hotovosti Mestského úradu v Žiline.


	Kontrola plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.



Vybavovanie  a kontrola vybavovania sťažností, žiadostí a petícií.

Vykonať kontrolu plnenia opatrení z vykonaných kontrol námatkovo.

Vykonať kontrolu, o ktorú požiadajú poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline.

V prípade prenosu nedokončených úloh  z II. polroku 2008 dokončiť zahájené kontroly. 






V Žiline 11. 11. 2008 

