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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č.__/2010

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

konštatuje,  že

bola predložená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Meste Žilina

	poslanci mestského zastupiteľstva boli oboznámení  s výsledkami kontroly ako aj  prijatými opatreniami na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly 


	berie na vedomie


	Správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Meste Žilina a prijaté opatrenia primátora mesta na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu a predloženej správy

ukladá


Ing. Elene Šutekovej, hlavnej kontrolórke mesta zabezpečiť splnenie prijatých opatrení primátora mesta na odstránenie nedostatkov z protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami  v uvedených termínoch 

Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu zabezpečiť splnenie prijatých opatrení primátora mesta na odstránenie nedostatkov z protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami  v uvedených termínoch 


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Materiál Prerokovanie Správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v Meste Žilina sa predkladá na rokovanie Mestského zastupiteľstva na základe požiadavky  predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola primátorovi Mesta Žilina doručená listom č. 001-01/2010/1140/SH dňa 22. januára 2010.

Správa sa v súlade s požiadavkou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu po prerokovaní Mestskou radou v Žiline predkladá na rokovanie mestského zastupiteľstva.



