Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  Mesta
    Žilina. Ing. Jozefa Pálfyho  za druhý polrok 2006


V zmysle zákona 369/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákonom Slovenskej
národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, podľa § f predkladám Mestskému zastupiteľstvu v Žiline správu o kontrolnej činnosti za druhý polrok 2006.

	V priebehu druhého polroka 2006 boli podľa schváleného plánu vykonané nasledovné kontroly :

Kontrola hospodárenia nakladania s majetkom  Mesta Žilina.        
´           V MŠK a.s. Žilina bola vykonaná kontrola majetku Mesta Žilina  spolu 
                   s inventarizáciou. Neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

Kontrola hospodárenia v školách a školských jedálňach.

V Základnej škole Budatín bola vykonaná kontrola:                                                                                      
	majetku- inventarizácia
nájomných zmlúv
príslušných právnych predpisov
                   Kontrolou príslušných právnych predpisov, nájomných zmlúv a majetku /inventa-
                   rizácie/ neboli zistené  rozdiely

                   Ďalej bola vykonaná kontrola správ základných škôl o výsledkoch a podmienkach
                   výchovno - vzdelávacej činností v zmysle vyhlášky č. 9 Ministerstva školstva SR
                   zo dňa 16.12.2005.  Táto vyhláška upravuje podrobnosti o štruktúre a obsahu 
                   správ o  výchovno-vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch  a podmienkach  škôl
	       a školských zariadení.
                   Riaditelia všetkých škôl predložili za školský rok 2005/2006  správy o výsledkoch        	       a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl v Žiline  do 31.10.2006.
                   Kontrolou neboli zistené nedostatky pri vypracovaní správ.	

Kontrola daní za užívanie verejného priestranstva.

Kontrola bola vykonaná podľa VZN č. 9/2004  v centrálnej časti  mesta Žiliny a jej okolia v spolupráci s Mestskou políciou v Žiline.

Pri zistení nedostatkov umiestnenie prenosného reklamného zariadenia, za umiestnenie skládky materiálu a užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie stavebného zariadenia /bez stanoviska a súhlasu  oddelenia dopravy a životného  prostredia / mestská polícia na mieste dala blokové pokuty, alebo vypísala zápisnice.
Kontrolou dokladov bolo zistené, že pri vyrubení daní nebol dodržaný  zákon        č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a zmenách v sústave územných finančných orgánov, tým že nebol daný výmer dane za užívanie verejného priestranstva. 
Na základe zistených skutočností bolo uložené poverenej vedúcej oddelenia prijať opatrenia na odstránenie  zistených nedostatkov do 31.12.2006.
	
Kontrola pokladničnej hotovosti  Mestského úradu v Žiline.

V druhom polroku 2006 bola vykonaná inventarizácia pokladničnej hotovosti na Mestskom úrade v Žiline v dňoch 20.06.2006 a 23.11.2006, pri ktorých neboli zistené  žiadne inventarizačné rozdiely. 

Kontrola plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Kontrola uznesení bola pravidelne vykonávaná a správa o kontrole plnenia uznesení bola predkladaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Vybavovanie sťažností a petícií.

Sťažnosti a petície boli priebežne riešené v zákonných stanovených lehotách.
V druhom polroku 2006 bolo vybavených  39 sťažností a 2 petície, ktoré sa týkali výstavby penziónu na Borodáčovom námestí v Pov. Chlmci a výstavby objektu „ Bytový dom na Sihoti“. V súčasnosti sa opätovne posudzuje zámer investora, preto nebolo vydané územné rozhodnutie.


Vykonávať kontrolu o ktorú požiada mestské zastupiteľstvo.

Mestské zastupiteľstvo v druhom polroku neuložilo hlavnému vykonať ďalšiu kontrolu.

Mimo plánu bola vykonaná kontrola poskytovania osobných ochranných      prostriedkov pracovníkov opatrovateľskej služby soc. oddelenia MsÚ Žilina.

Pri kontrole bolo zistené, že na sociálnom oddelení nie je vypracovaná interná smernica na pridelenie osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov a tiež koncepcia bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Na základe zistených skutočností bolo uložené vedúcej sociálneho oddelenia prijať opatrenia na odstránenie  zistených nedostatkov.

Podrobné záznamy z jednotlivých kontrol sa nachádzajú na útvare hlavného
kontrolóra.




								Ing. Jozef   P á l f y
							    hlavný kontrolór Mesta Žilina	


