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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje   

 

1) doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 225/2015 zo dňa 02.11.2015 

v znení:  

 

MZ v Žiline žiada 

 

1. s poukazom na § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, že mu 

je vyhradené najmä: 

„určovať zásady hospodárenia s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, 

schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať 

hospodárenie s ním,“  

aby Odbor školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline a každý riaditeľ školy, 

v zastúpení správcu majetku mesta Žilina zabezpečil zverejnenie informácií na 

webovej stránke školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Žilina viditeľne a prehľadne informáciu o obsadenosti  a využiteľnosti  telocviční 

a športových zariadení, zverených do ich správy v priebehu  roka v štruktúre:  

 druh aktivity a termín konania (deň a presný čas začiatku a konca obsadenia. 

Presné podklady o akú konkrétnu aktivitu, s konkrétnym vedúcim a s presným 

časovým rozvrhom  poskytnú objednávatelia, resp. nájomcovia) 

 názov objednávateľa  a spôsob  dojednania (zmluva, objednávka...) 

 hodinová sadzba, prípadne poskytnutie v zmysle uznesenia č. 74/2015 

 prehľad resp. farebne odlíšené všetky voľné termíny na dojednanie  

 zmeny termínov obsadenia operatívne uviesť (hlavne zmien počas víkendov, kedy 

sú telocvične a haly vyťažené nie pravidelnými aktivitami) 

 meno zodpovednej osoby  (doplnené pri konkrétnej aktivite v rozvrhu) 

 termín  plnenia  od  01. 07. 2017 

 

 

II. ukladá 

1. hlavnému kontrolórovi mesta zaradiť do Plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 

2017 kontrolu plnenia tohto uznesenia a  predložiť čiastočné výsledky kontroly 

za obdobie 07-09/2017, na základe čiastkovej správy, na rokovanie MZ 

v mesiaci október 2017 a následne konečné výsledky kontroly v decembri 2017 

za obdobie 07-11/2017. 

 

 

 

 



 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 02.11.2015 prijalo uznesenie 225/2015, ktorým žiadalo 

odbor školstva a mládeže Mestského úradu v Žiline zabezpečiť, aby správcovia školských 

a športových zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina zverejňovali na svojej 

webovej stránke viditeľne a prehľadne informáciu o ich obsadení a využívaní. Uznesenie č. 

225/2015 po následnej úprave neplní funkciu, pre ktoré bolo prijaté a z titulu jeho 

opodstatnenosti, aj na základe príspevku poslankyne Chodelkovej,  je potrebné ho doplniť 

a zadať štruktúru zverejňovaných údajov tak, aby bolo možné z údajov získať informácie, 

ktoré budú nápomocné pre získanie  správnych podkladov pre prijatie správnych záverov.  

 

Z dôvodu lepšieho a transparentnejšieho informovania a tiež z dôvodu verejnej kontroly, je 

potrebné a nevyhnutné zverejňovanie dôležitých informácií o tom, či je zabezpečené  

hospodárne, efektívne, účelné a účinné využitie  majetku mesta.  

 

Cieľom doplnenia uznesenia je umožniť získať úplnosť informácií o využiteľnosti a 

obsadenosti majetku mesta – telocviční, športových hál a priestorov a hľadať možnosti 

efektívnejšieho, účelnejšie a účinnejšieho využívania mestského majetku, hlavne v čase, keď 

v meste Žilina stále pociťujeme nedostatok športových plôch, o ktoré sa zaujímajú viaceré  

záujmové  združenia a  kolektívy  s ponukou primeranej finančnej náhrady. 

 

Dôvodom je efektívnejšie využitie voľných kapacít – dostupných športovísk a športových hál 

s dôrazom na otvorenosť a väčšiu informovanosť občanov Mesta Žilina ako aj nastavenia 

systémových mechanizmov kontroly pri nakladaní s majetkom mesta a jeho využívaní.  

 

Materiál bol prerokovaný v komisiách:  

Na základe podnetov dopracovaný text:  

 

Odôvodnenie vyžiadania čiastočných výsledkov kontroly vychádza z právneho základu – 

zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a doplnení niektorých zákonov, hlavne 

s poukazom na § 20 a 22, na základe čoho   kontrolný orgán  spracúva návrh čiastkovej 

správy alebo čiastkovú správu a to hlavne v prípadoch definovaných v § 22 ods. 2  

 

 
(2) Čiastková správa sa môže vypracovať, ak 

 

a) je potrebné skončiť administratívnu finančnú kontrolu, finančnú kontrolu na mieste           

alebo audit v časti finančnej operácie, 

 

b) je potrebné bez zbytočného odkladu prijať opatrenia na nápravu zistených 

nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku,  

 alebo 

 

c) administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste alebo audit sa  

vykonáva vo viacerých povinných osobách. 

 

Predmetom riešenie  je hospodárne a efektívne využívanie majetku mesta, čo považujeme za 

obzvlášť dôležité a potrebné riešiť bez zbytočného odkladu a to aj spôsobom prijatia opatrení 

na nápravu zistených nedostatkov a odstrániť príčiny ich vzniku, čo je zmyslom celého 

konania. 

 


