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NÁVRH     NA   UZNESENIE 
 
Uznesenie č. __/2013 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 
 

I. Berie na vedomie 
 

 
1. Informáciu o začatí kontroly vykonávanej z podnetu primátora na základe 

podozrenia z nedbalého alebo protiprávneho konania na základe podania C – 9802. 
 

 
 

 
 
 
 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
V súlade s §  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 predložil mestskému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2013 ( ďalej len „plán“ ). V schválenom pláne v bode 
2.4. je uvedené: Kontroly vykonávané z podnetu primátora na základe podozrenia 
z nedbalého alebo protiprávneho konania, pričom o zadaní kontroly bude mestské 
zastupiteľstvo informované na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré danú 
skutočnosť zoberie na vedomie. 
Na základe podania zaevidovaného v podateľni Mestského úradu v Žiline, dňa 18.02.2013 
pod číslom C - 9802  primátor Mesta Žilina požiadal hlavného kontrolóra mesta o vykonanie 
kontroly podľa bodu 2.4. plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. 
polrok 2013. 

 
 
 
 

 



1 Informácia o začatí kontroly vykonávanej z podnetu primátora na základe 
podozrenia z nedbalého alebo protiprávneho konania na základe podania         
č. C - 9802 

 

INFORMÁCIA O ZAČATÍ KONTROLY VYKONÁVANEJ 
Z PODNETU PRIMÁTORA NA ZÁKLADE PODOZRENIA 
Z NEDBALÉHO ALEBO PROTIPRÁVNEHO KONANIA         

NA ZÁKLADE PODANIA Č.  C - 9802 
  

 
 
Poverenie: č. 6/2013 
 
Kontrolovaný subjekt:  Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina.    
 
Predmet kontroly: Kontrola hospodárneho, efektívneho a účinného vynakladania finančných 
prostriedkov a príslušných ustanovení zákona NR SR č. 502/2001 o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
v nadväznosti na dodržanie príslušných ustanovení zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
  
Kontrolované obdobie:  Rok 2010  
 
Začatie kontroly: 22.02.2013 
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