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NÁVRH     NA   UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2017 

 

Mestské zastupiteľstvo  

 

I. Schvaľuje 

 

1. Nahradiť v Pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. 

polrok 2017 kontrolu uvedenú pod bodom 9. kontrolou v znení: 

Kontrola verejného obstarávania týkajúceho sa zákaziek s nízkou hodnotou na 

základe podnetu Úradu pre verejné obstarávanie číslo listu: 10566 – 7000/2017 

– ODII/4. 

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 

011 31 Žilina.  

Kontrolované obdobie: Roky 2013 - 2017. 

 

II. Schvaľuje 

 

1. Návrh zmeny plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na   

II. polrok 2017. 

 

 

III. Poveruje 

 

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

kontrolnej činnosti na II. polrok 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôvodová správa 

 

Návrh na zmenu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 

2017 je predkladaný z dôvodu postúpenia podnetu na vykonanie kontroly Úradom pre verejné 

obstarávanie.  

V súlade s § 20  ods. 5 zákona č. 357/2015 Z. z.  o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov súčasťou predloženého materiálu je aj návrh na uznesenie  

poveriť  hlavného kontrolóra na výkon kontrolnej činnosti v súlade so schváleným plánom  

kontrolnej činnosti. 

Materiál bol prerokovaný na Mestskej rade v Žiline, ktorá neprijala platné uznesenie.   



1 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2017 

 

 

 

Návrh na zmenu plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina  na II.  polrok 2017 

 
Dňa 15. 08. 2017 bol hlavnému kontrolórovi mesta Žilina doručený list č.: 10566-7000/2017-

ODII/4 od Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „Úrad“). Predmetom listu bolo 

postúpenie podnetu na vykonanie kontroly týkajúcej sa verejného obstarávania zákaziek 

s nízkou hodnotou týkajúcich sa uzatvárania zmlúv o poradenstve mestom Žilina s Ing. 

Františkom Holešom od roku 2013 po súčasnosť. Úradu bol dňa 22. 05. 2017 doručený 

podnet na prešetrenie postupu mesta Žilina pri uzatváraní zmlúv o poradenstve. Po 

preskúmaní skutočností uvedených v predmetnom podnete ako aj informácií poskytnutých 

mestom Žilina, Úrad konštatoval, že vo vzťahu k vyššie identifikovaným zákazkám kontrolu 

vykonáva orgán vnútornej kontroly a podnet postúpil na priame vybavenie hlavnému 

kontrolórovi mesta Žilina.  

Na základe uvedených skutočností predmetom Návrhu na zmenu plánu kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2017 je zaradenie kontroly verejného 

obstarávania v zmysle požiadavky Úradu pre verejné obstarávanie. O výsledku kontroly bude 

Úrad a oznamovateľ podnetu informovaný.  

Na základe uvedeného sa v schválenom pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta 

Žilina na II. polrok 2017 nahradila kontrola pod bodom 9. kontrolou v znení: 

Kontrola verejného obstarávania týkajúceho sa zákaziek s nízkou hodnotou na základe 

podnetu Úradu pre verejné obstarávanie číslo listu: 10566 – 7000/2017 – ODII/4. 

Povinná osoba: Mesto Žilina – Mestský úrad, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. 

Kontrolované obdobie: Roky 2013 - 2017. 

 

 


