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NÁVRH NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2010

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

	Berie  na vedomie


	Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline

Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK









DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s § 18d ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline.

Správa vyhodnocuje odpočet plnenia Uznesení 2010, Uznesenia za rok 2009 – ktorých platnosť trvá, alebo neboli splnené a uznesenia  prijaté ohľadom odpredajov v súlade so  Zásadami  hospodárenia  s majetkom mesta Žilina. 

Uznesenia sú vyhodnotené na základe predložených podkladov zo strany vedúcich zamestnancov príslušných vecných odborov alebo organizácií,  ktoré sú náhodným výberom preverované zo strany ÚHK. Uznesenia sú plnené vecne v zmysle obsahu  ako boli prijaté a pričom minimálne v jednom prípade nebol dodržaný stanovených termín plnenia


V zmysle § 18 f ods. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných  v zmysle Plánu kontrolnej činnosti HK na I.  polrok  2010. 












Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
	
Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline prijaté v roku 2010  boli plnené nasledovne :

z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 15.02.2010

Uznesenie č. 1/2010 – berie na vedomie
ku Kontrolnej správe o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej  činnosti HK na I. a II. polrok 2009 

Uznesenie č. 2/2010
k Prerokovaniu 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 Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	predložiť na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslancom fotokópiu dokladu o úhrade 4 fliaš v hodnote 151,36 €, a taktiež kto uvedený doklad predložil, kto ho schválil a komu boli prostriedky za tento doklad vyplatené 

Plnenie:
Na základe stanoviska doklady budú predložené na zasadnutie MZ 28. 06. 2010. Posunutý termín plnenia. 


Uznesenie č. 3/2010 -  berie na vedomie
k Rozpočtu mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2009 – informatívna správa  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
správu o zmene rozpočtu Mesta Žilina na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 5/2009 zo dňa 30.12.2009


Uznesenie č. 4/2010 - splnené
k Správe k protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Žilina č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
vyhovuje
	protestu prokurátora Okresnej prokuratúry Žilina č.k. Pd 233/09-8 zo dňa 11.1.2010

Plnenie: 
Odbor organizačný a vnútornej správy zaslal listom č. 4003/2010-8784/2010-OOVS-OS zo dňa 01.03.2010 informáciu o vybavení protestu prokurátora č. Pd 233/09-8 proti vybraným ustanoveniam VZN č. 4/2007. Súčasťou informácie bol i výpis z uznesenia č. 4/2010.  (informácia doručená Okresnej prokuratúre Žilina dňa 02.03.2010)
Na najbližšie zasadnutie MsZ by mal odbor hlavného architekta predložiť v súlade s obsahom protestu návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 4/2007. Odbor právny a majetkový už OHA poskytol návrh novely VZN.
Na rokovaní MZ 19. 04. 2010 bolo prijaté VZN č. 6/2010, ktorým došlo k odstráneniu prokurátorom namietaných ustanovení.

Uznesenie č. 5/2010 - berie na vedomie
k Informácii o riešení prípadu Kapolka  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
informáciu o riešení prípadu Kapolka
Plnenie: splnené -  v zmysle uznesenia 146/2009 bola MsZ poskytnutá informácia o riešení prípadu Kapolka. Prípad je teraz v riešení právnych zástupcov oboch strán.

Uznesenie č. 6/2010 - splnené
k Informatívnej správe o plnení uznesení č. 142/2009, č. 143/2009, č. 144/2009 a č. 145/2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu v Žiline do termínu najbližšieho riadneho Mestského zastupiteľstva v Žiline
	zverejniť na web stránke Mesta Žilina kompletnú informáciu (aj s prílohami) pasportizácie miestnych komunikácií a diagnostiku stavu miestnych komunikácií vypracovaných Žilinskou univerzitou, o ktorej hovorí Informatívna správa o plnení uznesení č. 143/2009

zverejniť na web stránke Mesta Žilina projekt revitalizácie komunikácií, o ktorom hovorí Informatívna správa o plnení uznesení č. 143/200
zverejniť zmluvu o dielo aj s prílohami, ktorej predmetom je revitalizácia miestnych komunikácií v Žiline a o ktorej hovorí Informatívna správa o plnení uznesení č. 143/2009
predložiť konkrétny a presný zoznam ulíc, na ktorých sa v roku 2010 budú opravovať cesty, chodníky a rozširovať parkovacie miesta aj s uvedením jednotlivých navrhovaných financií na opravu konkrétnych ciest, chodníkov a na vytvorenie parkovacích miest a zverejniť ho  na web stránke Mesta Žilina
	berie na vedomie

	Informatívnu správu o plnení uznesení č. 142/2009, č. 143/2009, č. 144/2009 a č. 145/2009

Plnenie:
ODa KS – na základe stanoviska vedúceho odboru:
K bodu 1 – zverejnené 
K bodu 2 – Zoznam komunikácií je vypracovaný a s poslancami okrajových mestských častí odkonzultovaný. Očakávajú stanovisko poslancov za VO 1-5
K bodu 4 – Zoznam bol vypracovaný a poskytnutý poslancom 
Odbor majetkový a právny – na základe stanoviska vedúceho odboru:
K bodu 3 - zmluva o dielo č. 87/2009/0/3 vrátane jej dodatku č. 1 sú zverejnené na web stránke mesta

Uznesenie č. 7/2010 – v plnení 
k Štúdii revitalizácie sadu mieru - informatívna správa Mestské zastupiteľstvo v Žiline
berie na vedomie
	Informatívnu správu – Štúdia revitalizácie sadu mieru

	zaväzuje 

	odbor hlavného architekta Mestského úradu v Žiline, aby závery správy ako regulatívy premietol do záväzných častí územného plánu mesta

Plnenie:
Na základe stanoviska hlavného architekta závery správy Štúdie revitalizácie sadu mieru sú premietnuté do záväzných častí návrhu územného plánu mesta. 

Uznesenie č. 8/2010 – berie na vedomie
k Informácii o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina  - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Informáciu o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina
Plnenie: splnené -  v zmysle uznesenia 131/2009 bola MsZ poskytnutá informácia o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina.


Uznesenie č. 9/2010
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, v rámci 2. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 11.1.2010, pre projekt: „Zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov v PL-SK pohraničí“  Mestské zastupiteľstvo v Žiline  schvaľuje:
	predloženie žiadosti o NFP v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 11. 1. 2010 z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, za účelom realizácie projektu „Zachovanie kultúrneho dedičstva našich predkov v PL-SK pohraničí“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina

zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 33 190,00 €
Plnenie:
Žiadosť o NFP bola podaná na RO v termíne do  31. 03. 2010. V súčasnosti je v procese hodnotenia na RO v Krakowe. 


Uznesenie č. 10/2010
k Návrhu na vypracovanie štúdie verejných priestorov určených pre voľný pohyb psov
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	v termíne do 31. 7. 2010 vypracovať štúdiu potenciálnych verejných priestorov určených pre voľný pohyb psov v meste Žilina pripraviť finančnú analýzu zdrojov a nákladov na realizáciu štúdie vybudovania týchto priestorov a predložiť ju na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline



Uznesenie č. 11/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu - zmena zástupcov mesta v štatutárnych a dozorných orgánoch právnických osôb
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Govinvest I., s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 35 879 181, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954
návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Govinvest II., s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 35 879 131, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954
návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Žilina Invest, s.r.o., so sídlom Mariánske námestie 5/30, 010 01 Žilina, IČO 36 416 754, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952, nového člena dozornej rady Ing. Viliama Mikuláša, nar. 30.08.1954
návrh na zmenu v orgánoch Žilinského komunitného fondu, n. f., so sídlom Vysokoškolákov 22, 010 01 Žilina, IČO 36 149 837, a to namiesto doterajšej členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952 novú členku dozornej rady Mgr. Ingrid Dolníkovú, nar. 30.12.1961
návrh na zmenu v orgánoch obchodnej spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s., so sídlom Vysokoškolákov 8, 010 08 Žilina, IČO 31 590 250, a to namiesto člena dozornej rady Ing. Martina Sukupčáka, nar. 5.11.1948 nového člena dozornej rady  Ing. Ivana Mokrého, nar. 06.11.1956
návrh na zmenu v orgánoch združenia právnických osôb Vedecko-technologický park Žilina, so sídlom Moyzesova 20, 010 01 Žilina, IČO 37 807 196, a to namiesto členky dozornej rady Ing. Alžbety Popluhárovej, nar. 16.10.1952 novú členku dozornej rady JUDr. Elenu Krausovú, nar. 25.09.1958
Plnenie:
V plnení. 1., 2., 3., 5., 6. – bolo konané valné zhromaždenie, na ktorom došlo k schváleniu zmien v orgánoch. V súčasnosti sa pripravuje zápis uvedených zmien do  obchodného registra.
4. – ŽKF, n. f. bol oboznámený so zmenou, pričom v súlade s jeho stanovami bol požiadaný o zápis uvedenej zmeny do príslušnej dokumentácie fondu.


Uznesenie č. 12/2010 - splnené
k Návrhu - prevod správy majetku Mesta Žilina Centru voľného času, Pivovarská 1, Žilina
Zmluva o prevode správy bola uzatvorená.

Uznesenie č. 13/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu - vysporiadanie pozemkov v areáli DPMŽ, I. etapa – schválenie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
uzatvorenie dohôd o urovnaní a zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách a z nich vyplývajúcich prevodov vlastníctva nehnuteľností medzi Mestom Žilina ako kupujúcim, a nižšie uvedenými vlastníkmi ako predávajúcimi, na základe ktorých Mesto Žilina nadobudne nižšie špecifikované časti pozemkov v k. ú. Závodie, za dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 33,82 €/m², nasledovne:
	Vladimír Korman, časť EKN parc. č. 2186, orná pôda o výmere 892 mﾲ892 m², zapísaná na LV č. 1202, za dohodnutú cenu 30.167,44 €,

Božena Pechová, časť EKN parc. č. 2183, orná pôda o výmere 1107 mﾲ1107 m², zapísaná na LV č. 1347, za dohodnutú cenu 37.438,74 €,
Anna Štalmašková, časť EKN parc. č. 2179, orná pôda o výmere 447 mﾲ447 m², zapísaná na LV č. 2404, za dohodnutú cenu 15.117,54 €,
Milan Štalmašek, časť EKN parc. č. 2178/2, orná pôda o výmere 273,5 mﾲ273,5 m² (výška podielu 1/2-ica) a časť EKN parc. č. 2180 o výmere 209,5 mﾲ209,5 m² (výška podielu 1/2-ica), zapísané na LV č. 1286, za dohodnutú cenu 16.335,06 €,
Juraj Štalmašek, časť EKN parc. č. 2178/2, orná pôda o výmere 273,5 mﾲ273,5 m² (výška podielu 1/2-ica) a časť EKN parc. č. 2180 o výmere 209,5 mﾲ209,5 m² (výška podielu 1/2-ica), zapísané na LV č. 1286, za dohodnutú cenu 16.335,06 €,
Oľga Barčíková, časť EKN parc. č. 2159/2, orná pôda o výmere 582 mﾲ582 m², zapísaní na LV č. 2412, za dohodnutú cenu 19.683,24 €,
Pavol Barčík, časť EKN parc. č. 2159/1, orná pôda o výmere 434 mﾲ434 m², zapísaná na LV č. 2411, za dohodnutú cenu 14.677,88 €,
Mária Lalinská, Irenej Lalinský a Ing. Julian Lalinský, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 10.436,85 €,
Ing. Julian Lalinský, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu 10.436,85 €,
Mária Lalinská, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu 10.436,85 €,
Irenej Lalinský, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 308,6 mﾲ308,6 m² (výška podielu 72/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú kúpnu cenu 10.436,85 €,
Ing. Jaroslav Ftorek, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 1.157,25 mﾲ1.157,25 m² (výška podielu 270/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 39.138,20 €,
Libor Ftorek, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 385,75 mﾲ385,75 m² (výška podielu 90/720-in), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 13.046,06 €,
Ján Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 77,15 mﾲ77,15 m² (výška podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21 €,
Peter Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 77,15 mﾲ77,15 m² (výška podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21 €,
František Čechovič, časť EKN parc. č. 2171, orná pôda o výmere 77,15 mﾲ77,15 m² (výška podielu 1/40-ina), zapísaná na LV č. 1263, za dohodnutú cenu 2.609,21 €.
Plnenie: 
Väčšina kúpnych zmlúv je už uzatvorená, pre veľký počet účastníkov nebolo možné doteraz uzatvoriť všetky zmluvy.

Uznesenie č. 14/2010 – schvaľuje – v riešení 
k Návrhu - Schválenie zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku a schválenie dodatku k zmluve o poskytovaní služby verejného osvetlenia mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
uzatvorenie zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku medzi Mestom Žilina, Dopravným podnikom mesta Žiliny, s.r.o. a Dexia bankou Slovensko, a.s., pričom predmetom zmluvy bude odkúpenie hnuteľného majetku Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. – hmotného výsledku realizovanej prvej etapy modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Žilina (v zmysle dodatku č. 1 zo dňa 27.4.2006 k zmluve o dielo č. D/4/039/P1/Z001), ktorý bude presne špecifikovaný v súlade s vykonanou inventarizáciou tak, aby bol vždy určiteľný - Mestom Žilina za cenu diela zníženú o amortizáciu zaplatenú mestom Žilina na základe Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia Mesta Žilina ku dňu účinnosti zmluvy s tým, že táto zmluva nadobudne účinnosť, ak nastane aspoň jedna z nasledovných skutočností: Mesto Žilina neplní platobné povinnosti zo Zmluvy o poskytovaní služby verejného osvetlenia po dobu dlhšiu ako tri mesiace; na Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo sa voči Dopravnému podniku mesta Žiliny, s.r.o. vedie konanie o výkon rozhodnutia alebo exekučné konanie alebo vstúpil do likvidácie; porušenie aspoň jedného zo stanovených finančných kovenantov Dopravného podniku mesta Žiliny, s.r.o. Súčasťou zmluvy o odkúpení hnuteľného majetku medzi Mestom Žilina, Dopravným podnikom mesta Žiliny, s.r.o. a Dexia bankou Slovensko, a.s. bude dohoda o urovnaní vlastníckeho práva k predmetu kúpy tak, že vlastníkom predmetu kúpy je Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., pričom táto dohoda nadobudne účinnosť dňom jej podpísania. 


Uznesenie č. 15/2010 – schvaľuje  - splnené
k Návrhu na prevod nehnuteľností  - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
odkúpenie objektov infraštruktúry za cenu 1,– € Mestom Žilina od spoločnosti KASTOR s.r.o., Štúrova 3, Bratislava v rámci stavby: „Obytný súbor Žilina - Vlčince 5 a technická infraštruktúra“. Jedná sa o nasledovné stavebné objekty v k. ú. Žilina: 
SO 202 Spevnené plochy areálové (komunikácie a parkoviská) parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895 
SO 203 Dopravné napojenie Obytného súboru 	
SO 206 Sadové úpravy – parc.č.KN-C 7895, 7896/1/1 
SO 402 Dažďová kanalizácia – parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895 
SO 603 Areálové osvetlenie –  parc.č.KN-C 7896/1/1, 7895
KZ 92/právne/2010 zo dňa 30.03.2010 za cenu 1,– € 


Uznesenie č. 16/2010 – schvaľuje - splnené
k Návrhu na prevod nehnuteľností   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prijatie daru - Verejného osvetlenia  stavebného objektu SO-13 na pozemkoch parc.č.KN-C 7637/1, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 17, 62, 64, 66, 67, 68 v k. ú. Žilina od investora stavby – Diverso Žilina, s.r.o., Ružová dolina 8, Bratislava v rámci stavby: „Arboreum Žilina Vlčince II“ na ul. Bulharská a Obežná v k. ú. Žilina
Darovacia zmluva zo dňa 07.04.2010  

Uznesenie č. 17/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 4451/5, zast.pl. o výmere 19 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského pod existujúcou garážou ev.č. 919 a jeho odpredaj Ing. Martinovi Tomicovi, bytom Gabriela Povalu 2439/18 v Žiline za cenu 50,– €/m2
KZ 154/právne/2010 na cenu 950,– € (na podpise u p. primátora) 
	
Uznesenie č. 18/2010 - splnené
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
KZ 32/právne/2010 zo dňa 08.03.2010, celková hodnota  950 € 

Uznesenie č. 19/2010 - splnené
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
KZ 37/právne/2010 zo dňa 15.03.2010, celková hodnota 900 € 

Uznesenie č. 20/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 1234/9  zast.pl. o výmere 19 m2  v zmysle geometrického plánu č. 116-2009 v k. ú. Žilina ul. Na Šefranici  pod existujúcou garážou ev.č. 714 a jeho odpredaj p. Adamovi Vrábelovi, bytom A. Trizuliaka 311/44, Gbeľany za cenu 50,– €/m2
Kúpna zmluva v rokovaní 

Uznesenie č. 21/2010 - splnené
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Kúpna zmluva 36/právne/2010 zo dňa 15.03.2010 

Uznesenie č. 22/2010 - splnené
k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina  - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Uznesením bolo naplnené vkladové konanie kúpnej zmluvy 171/právne/2009  a vklad uvedenej KZ bol povolený 03.03.2010 pod č. V- 6201/09 

Uznesenie č. 23/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu na schválenie nájomnej zmluvy  - Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ako prípad hodný osobitného zreteľa uzatvorenia nájomnej zmluvy medzi Mestom Žilina ako prenajímateľom a Rímskokatolíckou cirkvou – Žilinskou diecézou v Žiline ako nájomcom, a to nájom nehnuteľností – CKN parciel č. 555 a 557 v k.ú. Žilina, obidve parcely zastavané budovou CZŠ Romualda Zaymusa, pričom nájom sa uzavrie na dobu určitú v trvaní 15 rokov odo dňa uzatvorenia nájomnej zmluvy za nájomné vo výške 1 €
Plnenie: 
Prebieha proces prípravy uzatvorenia nájomnej zmluvy, najmä príprava  podkladov a tiež zabezpečenie zápisu vlastníckeho práva v prospech Mesta Žilina na parcely pod budovami a v areáli ZŠ Romualda Zaymusa, ktoré budú tvoriť predmet nájmu. Ide o komplikované vysporiadanie vlastníctva k pôvodným pozemkovoknižným parcelám, na základe dokladov zo Štátneho archívu, nového zamerania parciel geometrickým plánom, identifikácie parciel a komunikácie zo Slovenským pozemkovým fondom, vlastníkom stavieb (nájomcom), Obvodným pozemkovým úradom, geodetmi, stavebným úradom v Žiline, prekladateľmi z maďarského jazyka do slovenského (preklad starých PKN vložiek),  a viacerých stretnutí priamo na predmetnom mieste. Zápis parciel v prospech Mesta sa uskutočnil dna 16.3.2010. Nasleduje stretnutie všetkých zúčastnených strán a príprava samotnej nájomnej zmluvy v kooperácii so stavebným úradom.

Uznesenie č. 24/2010
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	aby cestou odboru hlavného architekta zabezpečil plán hrobových miest na cintorínoch v správe mesta Žilina. Jedná sa o voľné hrobové miesta (VO č. 8) v termíne do 30.06.2010

Plnenie: Stanovisko ODaKS:
na plánované rozšírenia cintorínov Trnové a Vranie sa spracovávajú príslušne projektové dokumentácie, v ktorých budú vyznačené i jednotlivé hrobové polia a určené trasy peších komunikácií. Takéto zjednodušené dokumentácie sa pripravujú i pre cintoríny Pov.Chlmec,  Zádubnie a Zástranie. Na ostatných cintorínoch nie sú väčšie ucelené plochy k dispozíci /mimo nového cintorína/preto vypracovávanie obdobnej  dokumentácie nie je zatiaľ zabezpečované.


Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2010
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení názvu verejného priestranstva v meste Žilina (Námestie Žilinskej synody) a o doplnení Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	vyhlásiť úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010 najneskôr do desiatich dní od schválenia mestským zastupiteľstvom


Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	Všeobecne záväzné nariadenie o zrušení niektorých všeobecne záväzných nariadení mesta Žilina  


Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	vyhlásiť úplné znenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2009 o podmienkach umiestňovania, povoľovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území Mesta Žilina ako Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2010 najneskôr do desiatich dní od schválenia mestským zastupiteľstvom

 

K VZN č. 1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010 a 5/2010
VZN č. 1/2010 – 5/2010 primátor mesta podpísal 19.02.2010, pričom boli zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 22.2.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom doručené v elektronickej podobe 22.02.2010.
Účinnosť všetky nadobudli 15. Dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 09.03.2010.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné v na Mestskom úrade v Žiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta.




Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Dochádzka poslancov na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnená spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 16.2.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 18.2.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 26. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátor mesta podpísal 19.02.2010, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 22.2.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline doručené v elektronickej podobe 22.02.2010.


z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 19.04.2010

Uznesenie č. 25/2010 – berie na vedomie
ku Kontrolnej správe plnenia uznesení MZ v Žiline  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Kontrolnú správu plnenia uznesení MZ v Žiline 
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol HK

Uznesenie č. 26/2010 – berie na vedomie
k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2009 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2009

Uznesenie č. 27/2010
k Správe o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá
	náčelníkovi Mestskej polície Žilina vykonať vo večerných hodinách kontrolu EČV na značkách vyhradeného parkovania pre ZŤP a EČV na zaparkovaných autách pri týchto značkách. Kontrola sa vykoná postupne na sídlisku Solinky, Hájik a Vlčince do 15.5.2010

	schvaľuje

	Správu o činnosti Mestskej polície Žilina za rok 2009


Uznesenie č. 28/2010 - schvaľuje
k Správe o činnosti Mestského divadla Žilina za rok 2009  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Správu o činnosti Mestského divadla Žilina za rok 2009

Uznesenie č. 29/2010 – berie na vedomie
k Správe o hospodárení, činnosti a plnení rozpočtu TIK mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za rok 2009   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
	Správu o hospodárení, činnosti a plnení rozpočtu TIK mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za rok 2009


Uznesenie č. 30/2010 – berie na vedomie
k Správe o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne za obdobie 1.1.2009-31.12.2009
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Správu o činnosti a hospodárení Mestskej krytej plavárne za obdobie 01.01.2009 -31.12.2009


Uznesenie č. 31/2010
k Správe o činnosti a hospodárení MsHK Žilina, a.s.  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá 
	MsHK Žilina, a.s. zabezpečiť všetky účtovné doklady na poslaneckú kontrolu, ktorá bude vykonaná dňa 11.05.2010 o 09,00 hod.


Plnenie: 
Na základe stanoviska MsHK Žilina, a.s. účtovné doklady boli v stanovený termín pripravené a predložené na avizovanú poslaneckú kontrolu. Kontroly sa zúčastnil poslanec Groma, ktorý si prezrel účtovné doklady a v niektorých prípadoch si vyhotovil fotokópie z účtovných dokladov. Výsledok v čase výkonu kontroly nebol prezentovaný.

Uznesenie č. 32/2010
k Správe o činnosti a hospodárení MsHK Žilina, a.s. Mestské zastupiteľstvo v Žiline
zaväzuje predsedu dozornej rady MsHK Žilina, a.s.
	účelovým viazaním dotácií v roku 2010

	698 406,-€ 	na použitie záväzkov – predovšetkým na zaplatenie dodávateľských úverov, leasingových splátok a iných dodávateľských faktúr z minulých období

423 594,-€	na energie v roku 2010, na opravy v roku 2010, na iné prevádzkové náklady – spotrebný materiál, mzdy, odvody a pod.
	celkom		1 122 000,-€

Uznesenie č. 33/2010 – berie na vedomie
k Odbornému stanovisku hlavného kontrolóra k materiálu Návrh Programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010-2012   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Návrh Programového rozpočtu Mesta Žilina na rok 2010-2012


Uznesenie č. 34/2010
k Programovému rozpočtu mesta Žilina na rok  2010-2012  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	návrh na zmenu návrhu rozpočtu – výdavková časť – zníženie položky 635 – rutinná a štandardná údržba na sumu 103 565,-€
	rozdelenie čiastky 419 726 € naplánovanej na činnosť ŽKC aj s kultúrnymi podujatiami vzhľadom na to, že ŽKC nie je zriadené, nasledovne: 

	Kultúrne akcie, výstavy, koncerty, prednášky, atď = 336 890 €
	Činnosť súborov Fatranka, Rozsutec – MD = 13 860 € /navýšenie príspevku 

MD/
	Platy + odvody (2 prac.)= 26 887 € /navýšenie príspevku MD/

Celkom 377 637 €
Rozdiel medzi 419 726 € a 377 637 €, t.j. 42 089 € sa zaradí do rezervy rozpočtu r. 2010.
	programový rozpočet Mesta Žilina na rok 2010 v znení schválených pozmeňujúcich návrhov

	berie na vedomie

	návrh rozpočtu Mesta Žilina na roky 2011 – 2012 ako informatívny a nezáväzný


Uznesenie č. 35/2010 - schvaľuje
k Pohotovostným zdrojom z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – zásady stanovenia ich použitia a výšky  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Pohotovostné zdroje z rozpočtu mesta Žilina pre výbory v mestských častiach – zásady stanovenia ich použitia a výšky

Uznesenie č. 36/2010 – berie na vedomie
k Informatívnej správe o priebehu prípravy komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Informatívnu správu o priebehu prípravy komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina na roky 2010 – 2013


Uznesenie č. 37/2010 – berie na vedomie
k Informácii o vzdaní sa funkcie likvidátorky Reštaurácie, š.p. „v likvidácii“ 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
vzdanie sa Milady Ďuratnej funkcie likvidátorky právnickej osoby Reštaurácie, š.p. „v likvidácii“, Horný Val 24, 010 01 Žilina, IČO 00 185 540
Splnené. Materiál bol informatívny, uvedený štátny podnik bol vymazaný z obchodného registra.


Uznesenie č. 38/2010 – berie na vedomie
k Informatívnej správe k plneniu uznesenia č. 6/2010  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Informatívnu správu k plneniu uznesenia č. 6/2010

Uznesenie č. 39/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu na schválenie uzatvorenia dodatkov k zriaďovacím listinám materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Bánová, IČO: 37905392 č.j.309/1/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Považský Chlmec, IČO: 37905201 č.j.309/5/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Zástranie, IČO: 37905058 č.j.309/9/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy A. Kmeťa, IČO: 37905147 č.j.309/11/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Predmestská 27, IČO: 37905139 č.j.309/13/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Bôrik, IČO: 37905074 č.j.309/14/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny III., IČO: 37904868 č.j.309/15/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny IV., IČO: 37904957 č.j.309/16/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Hliny VII., IČO: 37905104 č.j.309/19/2003 zo dňa 04.11.2003
	Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Nám. Janka Borodáča 6, IČO: 37904981 č.j.309/21/2003 zo dňa 04.11.2003
	Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Nám. Janka Borodáča 7, IČO: 37904965 č.j.309/22/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Gemerská 1772, IČO: 37905198 č.j.309/23/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Limbová 26, IČO: 37905384 č.j.309/25/2003 zo dňa 04.11.2003
Uzatvorenie dodatku č. 2 k zriaďovacej listine Materskej školy Ul. Petzvalova, IČO: 37904973 č.j.309/26/2003 zo dňa 04.11.2003
Plnenie:
Dokumenty sú vypodpisované a doručené štatutárom škôl. Platnosť nadobudli v zmysle stanoveného termínu v dokumentoch. 
	
Uznesenie č. 40/2010 – schvaľuje – v riešení
k Návrhu na zadanie pre vypracovanie urbanistickej štúdie IBV–Trnovka  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Zadanie pre vypracovanie Urbanistickej štúdie IBV – Trnovka
Plnenie:
Na základe stanoviska ÚHA prebieha výber spracovateľa Urbanistickej štúdie IBV-Trnovka 


Uznesenie č. 41/2010 – schvaľuje 
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007 – 2013, v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 05.02.2010, pre projekt: „Zelené oázy v mestách“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
predloženie žiadosti o NFP v rámci druhej výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, ktorá bola vyhlásená 05. 02. 2010 z Programu cezhraničnej spolupráce Česko – Slovenská republika 2007 – 2013, za účelom realizácie projektu „Zelené oázy v mestách“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žilina
zabezpečenie realizácie projektu mestom Žilina po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 594,50 €
Plnenie:
Žiadosť o NFP bola podaná v termíne na RO. V schvaľovacom konaní mesto nebolo úspešné. Dňa 17. 05. 2010 bola vypísaná 3. Výzva na podávanie žiadostí, projekt bude opätovne podaný. 




Uznesenie č. 42/2010 - schvaľuje
k Návrhu na schválenie - Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z ROP, Opatrenie 3.2 Podpora a rozvoj infraštruktúry CR, oblasť podpory 3.2b – Neinvestičné aktivity v CR, pre projekt: „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP – 3.2b - 2010/01 za účelom realizácie projektu „Partnerstvom k podpore cestovného ruchu turistickej destinácie Žilina“, ktorého ciele sú v súlade s územným plánom mesta a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt, t. j. vo výške 15 000,00 €
Plnenie:
Žiadosť o NFP bola podaná v termíne na RO, v súčasnosti je projekt v štádiu hodnotenia a schvaľovania.

Uznesenie č. 43/2010 - schvaľuje
k Návrhu na schválenie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v rámci výzvy s kódom KaHR-22VS-1001, pre projekt: „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy KaHR - 22VS-1001, opatrenia  2.2 OP KaHR na realizáciu projektu „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia vybraných mestských častí mesta Žilina“, ktorý je realizovaný mestom Žilina
zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t. j. vo výške 13 157,89 €
Plnenie:
Projektová dokumentácia a žiadosť o NFP je v štádiu spracovávania, projekt bude podaný na RO  do termínu 28. 06. 2010.

Uznesenie č. 44/2010 – schvaľuje -   v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na schválenie kúpnej zmluvy Mestské zastupiteľstvo v Žiline  - uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi Mestom Žilina ako kupujúcim a Ing. Jozefom Pokorným ako predávajúcim, a to na kúpu nehnuteľností – CKN parciel č. 2166/5 – záhrady o výmere 459 m², 5807/23 – záhrady o výmere 9 m², 6696/4 – záhrady o výmere 182 m² a 6697/5 – záhrady o výmere 111 m², vedených v k.ú. Žilina, pričom kúpa uvedených parciel je potrebná k realizácií výstavby cyklotrasy – „Cyklistická komunikácia H 3 v meste Žilina“, za kúpnu cenu vo výške 25 €/m², t.j. spolu 19.025 €
Plnenie:  Kúpna zmluva je uzatvorená je podaný návrh na vklad do KN

Uznesenie č. 45/2010 – schvaľuje - v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na vysporiadanie pozemkov v areáli DPMŽ, II. etapa – schválenie dohôd o urovnaní a kúpnych zmlúv  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
uzatvorenie dohôd o urovnaní a kúpnych zmlúv (a z nich vyplývajúcich prevodov vlastníctva nehnuteľností) medzi Mestom Žilina ako kupujúcim, a nižšie uvedenými (spolu)vlastníkmi ako predávajúcimi, na základe ktorých Mesto Žilina nadobudne nižšie špecifikované časti pozemkov v k. ú. Závodie, za dohodnutú jednotkovú kúpnu cenu 33,82 €/ m², nasledovne:

	pozemok EKN 2151/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 1402, o výmere 905 m2, od: 
	Dorčíková Anna, rodená Kurejová, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 3/20-iny (na podiel pripadá výmera 135,75 m²) za dohodnutú cenu € 4.591,07,
	Šuteková Jozefa, rodená Dorčíková; Dorčíková Ľubomíra, rodená Dorčíková a Miroslav Dorčík, právni nástupcovia – zákonní dedičia – po spoluvlastníčke pod B2 Dorčíkovej Jozefe, rodenej Štalmachovej, s výškou podielu pod B2 1/10-ina (na podiel pripadá výmera 90,50 m²), za dohodnutú kúpnu cenu € 3.060,71,
	Michulková Božena, rodená Šošková, spoluvlastníčka pod B3 s výškou podielu 2/30-iny (na podiel pripadá výmera 60,33 m²), za dohodnutú cenu € 2.040,47,
	Požoniová Anna, rodená Šošková, spoluvlastníčka pod B5 s výškou podielu 2/30-iny (na podiel pripadá výmera 60,33 m²), za dohodnutú cenu € 2.040,47,
	Šuteková Jozefa, rodená Šošková, spoluvlastníčka pod B6 s výškou podielu 2/30-iny (na podiel pripadá výmera 60,33 m²), za dohodnutú cenu € 2.040,47,

Mráz Milan, spoluvlastník pod B7 s výškou podielu 2/10-iny (na podiel pripadá výmera 181 m²), za dohodnutú kúpnu cenu € 6.121,42,
Šuteková Jozefa, rodená Dorčíková, spoluvlastníčka pod B8 s výškou podielu 3/20-iny (na podiel pripadá výmera 135,75 m²), za dohodnutú cenu € 4.591,07,
	Ftorková Daniela, rodená Ftorková, spoluvlastníčka pod B9 s výškou podielu 1/5-ina (na podiel pripadá výmera 181 m²), za dohodnutú cenu € 6.121,42.
 
	pozemok EKN parc. č. 2160/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 1404, o výmere 235 m²,
	pozemok EKN parc. č. 2161/2, orná pôda, zápis na LV č. 1404, o výmere 1507 m	od:
	Lalinská Berta, rodená Kmeťková, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 4/10-iny (na podiel pripadá výmera 696,80 m²) za dohodnutú cenu € 23.565,78,
	Závodská Alžbeta, rodená Lalinská, spoluvlastníčka pod B4 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86,

Pijalová Mária, rodená Lalinská, spoluvlastníčka pod B6 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86,
	Jalovecká Daniela, rodená Lalinská, spoluvlastníčka pod B7 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86,
Lalinský Viliam, spoluvlastník pod B8 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá výmera 43,55 m²), za dohodnutú cenu € 1.472,86,
	Lalinský Peter, spoluvlastník pod B9 s výškou podielu 1/10-ina (na podiel pripadá výmera 174,20 m2), za dohodnutú cenu € 5.891,44,

Michulek František, spoluvlastník pod B10 s výškou podielu 1/5-ina (na podiel pripadá výmera 348,40 m2), za dohodnutú cenu € 11.782,89,
Slaná Janka, Ing., spoluvlastníčka pod B11 s výškou podielu 1/5-ina (na podiel pripadá výmera 348,40 m2), za dohodnutú cenu € 11.782,89.

	pozemok EKN parc. č. 2196/6, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 2085,  o výmere 946 m2, od:
	Krivošová Marta, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29,

Krivošová Marta, rodená Gápová; Vajcíková Oľga, rodená Gápová; Tomášková Beatrix, rodená Gápová; Desát Jaroslav a Gápová Ivatea, rodená Gápová, všetci právni nástupcovia – zákonní dedičia – po spoluvlastníkovi pod B3 Gápovi Dominikovi, s výškou podielu pod B3 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú kúpnu cenu € 5.332,29,
Vajcíková Oľga, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod B4 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29,
Tomášková Beatrix, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod Bž s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29,
Desát Jaroslav, spoluvlastník pod B7 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29,
Gápová Iveta, rodená Gápová, spoluvlastníčka pod B8 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 157,66 m2), za dohodnutú cenu € 5.332,29.  

	pozemok EKN parc. č. 2165/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 2379, o výmere 492 m2, od:
	Špániová Jozefa, rodená Barčíková, vlastníčka pod B1 s výškou podielu 1/1-ina, za dohodnutú cenu € 16.639,44.


	pozemok EKN parc. č. 2196/11, zastavané plochy a nádvoria, zapísaný na LV č. 1425, o výmere 856 m2, od:
	Harzek Rudolf, spoluvlastník pod B2 s výškou podielu 1/2-ica (na podiel pripadá výmera 428 m2), za dohodnutú cenu € 14.474,96,

Sedlačková Marta, rodená Závadská, spoluvlastníčka pod B3 s výškou podielu 1/2-ica (na podiel pripadá výmera 428 m2), za dohodnutú cenu € 14.474,96.  

	pozemok EKN parc. č. 2162/2, orná pôda, zapísaný na LV č. 2380, o výmere 3632m2,

pozemok EKN parc. č. 2174, orná pôda, zápis na LV č. 2380, o výmere 550 m2, 
pozemok EKN parc. č. 2175, orná pôda, zápis na LV č. 2380, o výmere 594 m2,
pozemok EKN parc. č. 2176, orná pôda, zápis na LV č. 2380, o výmere  1582 m2, od:
	Binková Viola, rodená Jánošíková, spoluvlastníčka pod B1 s výškou podielu 1/3-ina (na podiel pripadá výmera 2.119,33 m2), za dohodnutú cenu € 71.675,85,
Mýttová Jana, MUDr., rodená Veličová, spoluvlastníčka pod B2 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 1059,66 m2), za dohodnutú cenu € 35.837,92,
Dorčík Dušan, spoluvlastník pod B3 s výškou podielu 1/3-ina (na podiel pripadá výmera 2.119,33 m2), za dohodnutú cenu € 71.675,85,
Hodásová Elena, rodená Veličová, spoluvlastníčka pod B4 s výškou podielu 1/6-ina (na podiel pripadá výmera 1059,66 m2), za dohodnutú cenu € 35.837,92.
 
	pozemok EKN parc. č. 2171, orná pôda, zapísaný na LV č. 1263, o výmere 3086 m2, od:
	Čechovič Jozef, spoluvlastník pod B33 s výškou podielu 1/40-ina (na podiel pripadá výmera 77,15 m²77,15 m², za dohodnutú cenu 2.609,21 €,
	Čehovič Peter; Čechovič Jozef, Ing. a Čechovič Ján všetci právni nástupcovia – zákonní dedičia (popri Márii Lalinskej, Ing. Juliánovi Lalinskom a Irenejovi Lalinskom) – po spoluvlastníčke pod B1,6,14,22 Lalinskej Alfonzii, rodenej Lalinskej, s výškou podielu spolu 72/720-ín (na podiel pripadá výmera 308,60 m2), za dohodnutú kúpnu cenu € 10.436,85

Plnenie: 
Väčšina kúpnych  zmlúv je už uzatvorená, pre veľký počet účastníkov nebolo možné doteraz uzatvoriť všetky zmluvy.

Uznesenie č. 46/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na zverenie majetku Mesta Žilina do správy Základnej škole, Rybné námestie 1, Žilin Mestské zastupiteľstvo v Žiline
zverenie majetku Mesta Žilina do správy Základnej škole, Rybné námestie 1, Žilina, IČO: 37 982 907, a to dlhodobého hmotného majetku v hodnote 17 428,47 €, drobného hmotného majetku v hodnote 58 766,69 €, nehmotného majetku v hodnote 1786,25 €, majetku vedeného v operatívno-technickej evidencii v hodnote 5924,28 €, t.j. majetok spolu v hodnote 83 905,69 €
Plnenie: Zmluva je vo finálnom štádiu realizácie, zabezpečujú sa podpisy zmluvných strán.

Uznesenie č. 47/2010  - schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na schválenie zámeru vybudovania hromadnej garáže s ihriskom na sídlisku Hájik  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
zámer vybudovania hromadnej garáže na sídlisku Hájik v lokalite medzi Petzvalovou a Baničovou ul. formou obchodnej verejnej súťaže
Plnenie: 
V plnení – primátor vyhlásil obchodnú verejnú súťaž, pričom oznam o nej bude v zmysle zákona, Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a uznesenia MsZ zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke mesta ako aj v dvoch regionálnych týždenníkoch. Predpokladaný koniec lehoty na podávanie návrhov je 1.7.2010, 6.7.2010 sa uskutoční otváranie návrhov.

Uznesenie č. 48/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 6163/16, zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, ul. Komenského – areál Stavebnej fakulty ŽU  pod existujúcou garážou č. s. 6473, a jeho odpredaj,  prof. Ing. Jánovi Benčatovi, PhD., bytom P.O. Hviezdoslava 977/19 Teplička nad Váhom za cenu  50,– €/m2
Plnenie: 
KZ 152/právne/2010 na celkovú cenu 900,– €  (zmluva na podpise u p. primátora) 

Uznesenie č. 49/2010
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 6429, zast.pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta pod existujúcou garážou ev.č. 1260, a jeho odpredaj,  Ing. Ignácovi  Macurovi,  bytom Hlinská 20, Žilina za cenu 50,– €/m2

  
Uznesenie č. 50/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to pozemku parc.č.KN-C 6410, zast. pl. o výmere 18 m2 v k. ú. Žilina, Rajecká cesta pod existujúcou garážou ev.č. 1250, a jeho odpredaj,  p. Jaroslave Bořutovej, bytom Jarná 8, Žilina za cenu 50,– €/m2
Plnenie:  KZ v štádiu precizovania

Uznesenie č. 51/2010 – schvaľuje  -  v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 455/12, orná pôda o výmere 4 m2 v zmysle GP 10947264-6/2009 v k. ú. Brodno,  a jeho odpredaj  ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov,  p. Pavlovi Lazarovi, bytom M.R. Štefánika 20, Žilina za cenu 30,– €/m2
KZ 171/právne/2010 na celkovú cenu 120,– € (zmluva na podpise u p. primátora) 

Uznesenie č. 52/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to parc.č.KN-C 1561/72, zast. pl. o výmere 16 m2 v k. ú. Trnové a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Ľudovítovi Hodásovi, bytom Trnové-Rakové 81/31, Žilina za cenu 50 €/m2
KZ 170/právne/2010 na celkovú cenu 800,–  € (zmluva na podpise u p. primátora) 

Uznesenie č. 53/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina, a to dielov „3 a 4“ z parc.č.KN-C 1234/1, zast. pl. o celkovej výmere 6 m2  v zmysle GP 116-2009 v k. ú. Žilina, ul. Fedora Ruppeldta, a ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov,  p. Margite Repkovej, bytom Fedora Ruppeldta č. 3 Žilina za cenu 50,– €/m2
KZ v štádiu precizovania

Uznesenie č. 54/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina,  a to garáže č. s. 4352, postavenej na pozemku parc.č.KN-C 2451/5, zast. pl. o výmere 22 m2 spolu s uvedeným pozemkom v k. ú. Žilina, ul. Moyzesova, a ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Pavlovi Rehákovi, bytom Juraja Závodského 125/72, Žilina za cenu 50,– €/m2 za pozemok a garáž za cenu určenú znaleckým posudkom.  Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku. 
KZ 179/právne/2010 na celkovú cenu 4 719,92 € (zmluva na podpise u p. primátora) 
(ZP na stavbu 3 420,–  €, fa za vypracovanie ZP 199,92 €, cena za pozemok  1 100,– €) 


Uznesenie č. 55/2010 – schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku Mesta Žilina a to častí  parc.č.KN-C 7742, ostat.pl. o výmere cca 169 m2,  parc.č.KN-C 7749, ostat.pl. o výmere cca  879 m2, parc.č.KN-C 7750, zast. pl. o výmere cca 99 m2, parc.č.KN-C 7748/6, zst. pl. o výmere cca 200 m2 , a ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, spoločnosti OMNITON Žilina s.r.o.,  IČO : 44 340 885, so sídlom Mariánske námestie 32 Žilina za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku,
zámenu častí pozemkov a to  parc.č.KN-C 7748/5, zast.pl. o výmere cca 50 m2  vo vlastníctve OMNITON Žilina s.r.o., IČO : 44 340 885, so sídlom Mariánske námestie 32 Žilina  s časťou parc.č.KN-C 7748/6, zast.pl. vo vlastníctve Mesta Žilina o výmere cca 50 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov,
	zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Žilina ako povinného z vecného bremena spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť v prospech spoločnosti OMNITON Žilina s.r.o., IČO: 44 340 885, so sídlom Mariánske námestie 32 Žilina,  ako oprávneného z vecného bremena  výstavbu parkoviska na časti parc. č. KN – C 7749, ostat.pl. o výmere cca 600 m2, pričom vybudované parkovisko zostane v bezodplatnom neobmedzenom užívaní Mesta Žilina a výstavbu nadstavby parkoviska  na časti parc. č.  KN – C 7750 , zast. pl. o výmere cca 2000 m2 bez obmedzenia funkcie parkoviska nad ktorým sa má nadstavba realizovať s výnimkou času realizácie stavby.
Presná výmera všetkých vyššie uvedených parciel, ktoré budú tvoriť predmet zmluvy na všetky tri právne úkony, bude definovaná geometrickým plánom.   
KZ sa pripravuje, v súčasnosti sa spracováva geometrický plán na odčlenenie uvedených nehnuteľností . 

Uznesenie č. 56/2010
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	prebytočnosť nehnuteľného majetku parc.č.KN-C 7664/3, zast. pl. o výmere 300 m2 v zmysle geometrického plánu 12/2009 v k. ú. Žilina, ul. Ľubľanská a jeho odpredaj, ako prípad hodný osobitného zreteľa, na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, p. Jozefovi Mravcovi, bytom Záhradná 444, Strečno za cenu určenú znaleckým posudkom. Celková cena bude zvýšená o hodnotu znaleckého posudku

 
Uznesenie č. 57/2010  - schvaľuje – v riešení
k Nakladaniu s majetkom mesta Žilina – Návrh na odpredaj, zámenu a zriadenie vecného bremena na nehnuteľnosti Mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
prebytočnosť nehnuteľného majetku, a to trafostanice typu KIOSK č. s. 8368  spolu s prípojkou NN a  pozemkom parc.č.KN-C 6144/12 v zmysle geometrického plánu č. 10947 264-14/2006,  zast. pl. o výmere 4 m2 v k. ú. Žilina, Bratislavská ul. a ich odpredaj ako prípad hodný osobitného zreteľa,  na ktorého schválenie je potrebná 3/5 väčšina prítomných poslancov, SSE-Stredoslovenská energetika-distribúcia a. s. so sídlom ul. Republiky 5, Žilina, IČO : 36 442 151 za cenu určenú znaleckým posudkom
KZ sa pripravuje, SSE  a. s. dňa 24.05.2010 priniesla vyhotovené znalecké posudky. 

Uznesenie č. 58/2010   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá 
	náčelníkovi Mestskej polície Žilina, aby zabezpečil od 20.04.2010-26.04.2010 kontrolu vjazdu nákladných vozidiel do pešej zóny a na najbližšom MsZ podal poslancom správu, koľko nákladných vozidiel vošlo do pešej zóny s povolením MsÚ, koľko vozidiel nemalo povolenie na vjazd do pešej zóny a druhy sankcií, ktorými boli vodiči za priestupky riešení


Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2010  - schvaľuje
k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina   Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2007 o podmienkach výberu pamätihodností mesta a ich zápisu do Zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina
VZN č. 6/2010 primátor mesta podpísal 27.04.2010, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 27.04.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom doručené v elektronickej podobe 27.04.2010.
Účinnosť nadobudlo 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta 12.05.2010.
V súčasnosti sú v súlade s § 6 ods. 10 zákona č. 369/1990 Zb. všetky VZN verejne prístupné v na Mestskom úrade v Žiline v Klientskom centre a na internetovej stránke mesta.

Všeobecné plnenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Dochádzka poslancov na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnená spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 22.04.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Hlasovanie poslancov na 29. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 22.04.2010 (zákon č. 211/2000 Z. z. ukladá do 3 dní).
Uznesenie z 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline primátor mesta podpísal 27.04.2010, pričom bolo zverejnené spôsobom v mieste obvyklým (úradná tabuľa + web na 15 dní) 27.04.2010 (zákon č. 369/1990 Z. z. ukladá do 10 dní). Poslancom v súlade s čl. 11 ods. 8 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Žiline doručené v elektronickej podobe 27.04.2010.
Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline prijaté v roku 2009, ktoré sú platné vzhľadom na určený termín plnenia alebo doposiaľ neboli splnené a uznesenia, ktoré pojednávajú o odpredaji majetku, ktorých platnosť trvá vzhľadom na platné Zásady hospodárenia s majetkovom mesta:


Uznesenie č. 45/2009 – v plnení
ku Koncepcii zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina Mestské zastupiteľstvo v Žiline
schvaľuje
	koncepciu zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a postup spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina, ktoré pozostávajú predovšetkým z nasledovných krokov:

	zníženie základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na minimálnu zákonom stanovenú výšku 25 000,-EUR

poskytnutie peňažného plnenia, ktoré pozostáva zo sumy, o ktorú bolo znížené základné imanie spoločnosti MsHK Žilina, a.s. jedinému akcionárovi - Mestu Žilina
prevod zimného štadióna vrátane súvisiacich nehnuteľností a hnuteľných vecí zo spoločnosti MsHK Žilina, a.s. na Mesto Žilina prostredníctvom kúpnej zmluvy, a to za kúpnu cenu rovnajúcu sa výške peňažného plnenia poskytnutého jedinému akcionárovi - Mestu Žilina pri znižovaní základného imania spoločnosti
vzájomné započítanie pohľadávky Mesta Žilina na vyplatenie peňažného plnenia zo zníženého základného imania voči spoločnosti MsHK Žilina, a.s. s pohľadávkou spoločnosti MsHK Žilina, a.s. voči Mestu Žilina na zaplatenie kúpnej ceny za prevádzané nehnuteľnosti
pristúpenie Mesta Žilina k záväzkom spoločnosti MsHK Žilina, a. s. z dôvodu zabezpečenia pohľadávok veriteľov pri znižovaní základného imania spoločnosti a pri prevode nehnuteľností na Mesto Žilina s cieľom vylúčiť podmienky, za ktorých môže prísť k vyhláseniu konkurzu na spoločnosť MsHK Žilina, a.s.
Plnenie: 
V plnení – v zmysle zákona je potrebné pred zápisom zníženia základného imania spoločnosti upovedomiť známych veriteľov spoločnosti ako aj neznámych zverejnením oznámenia v Obchodnom vestníku, a to 2x s odstupom 30 dní. Prvé oznámenie bolo uverejnené, na zverejnenie druhého sa čaká (redakcia Obchodného vestníka už žiadosť o zverejnenie obdržala).

Uznesenie č. 52/2009 –  Schvaľuje - v plnení
k Projektu multifunkčného športového areálu na Karpatskej  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie:
Zmluvné dokumenty boli uzatvorené, na stavbu bolo vydané stavebné povolenie a následne sa začne s realizáciou.

Uznesenie č. 54/2009 – v plnení
ku Koncepcii rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení
Plnenie:
Úlohy súvisiace s naplnením uznesenia boli v štádiu riešenia, avšak sú závislé na  finančných záležitostiach, ktoré je potrebné systémovo riešiť – boli súčasťou  návrhu Rozpočtu na rok 2010. Toho času nie je možné túto záležitosť riešiť a dokončiť  - vzhľadom na situáciu v oblasti schvaľovania rozpočtu na rok 2010. 

Uznesenie č. 116/2009 - Schvaľuje
k Doplneniu tarify mestskej hromadnej dopravy v Žiline o predaj cestovných lístkov prostredníctvom SMS správy Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie:  
DPMŽ, s.r.o. uzatvorila zmluvu na realizáciu predaja cestovných lístkov prostredníctvom SMS správa so spoločnosťou A-SMS, s.r.o.  Spustenie realizácie predaja prostredníctvom SMS bolo zahájené 15. 02. 2010. Projekt je funkčný a  zaznamenávame  nárast dopytu o predmetnú službu u obyvateľstva. 

	


						
Uznesenie č. 131/2009
k Návrhu na prerokovanie  pozastavenia výkonu uznesenia č. 124/2009 primátorom mesta Žilina
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	v termíne do 30.06.2010 na web stránke mesta Žilina zabezpečiť zverejnenie došlých faktúr na spoločnosti s viac ako 50 % účasťou mesta: Žilina Real, s.r.o., Obytný súbor Krasňany, s.r.o., Govinvest I., s.r.o., Govinvest II., s.r.o., MsHK Žilina, a.s., Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. a Žilina invest, s.r.o. za obdobie 1.1.2007 – 30.11.2009 a následne každý ďalší mesiac pravidelné zverejnenie všetkých došlých faktúr za predchádzajúci Mesin

v termíne do 30.06.2010 zabezpečiť zverejnenie došlých faktúr na mesto Žilina na web stránke mesta Žilina za obdobie 01.01.2007 – 30.09.2007
v termíne do 30.06.2010 zverejnenie na web stránke mesta Žilina všetkých zmlúv (a ich dodatkov) Mesta Žilina za obdobie 01.01.2007 – 30.11.2009, z ktorých vyplýva povinnosť alebo sa realizovala povinnosť Mesta Žilina uhradiť finančné prostriedky zmluvnej strane nad objem 20 000 € ročne
vytvoriť návrh na „Realizáciu verejného obstarávania v meste Žilina elektronickou formou“ a predložiť ho na 1. rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline v roku 2010 
	ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu

	zverejňovať dokumenty uverejňované v zmysle uznesenia č. 131/2009 časť I bod 1, 2, 3  v zoskenovanej kompletnej podobe

	schvaľuje, že 

	pri čerpaní prostriedkov z rozpočtu viac ako 30 000 € sa uskutoční výberové konanie. Na tomto výberovom konaní sa zloženie komisie bude obsadzovať nasledovne:
	jeden zástupca z každej stálej komisie mestského zastupiteľstva

vedúci príslušného oddelenia alebo ním poverený pracovník
zástupca právneho oddelenia alebo ním poverený pracovník
Oznámenie o konaní výberového konania sa uverejní na webovej stránke mesta Žilina v dostatočnom predstihu

Informácie o príprave plnení bodov I. – termín trvá :
1.Spoločnosti s majetkovou účasťou mesta boli  upovedomené o blížiacom sa  termíne plnenia schváleného
   uznesenia  a upozornené na povinnosti vyplývajúce z uznesenia pre zodpovedných pracovníkov
2.Boli zahájené úkony smerujúce k naplneniu schváleného uznesenia
3.Prebieha príprava a výber dokumentov pre zahájenie procesu skenovania dokumentov a ich následného
   zverejnenia v zmysle schváleného uznesenia

Plnenie bodu I. 4.
Informácia o príprave zavedenia elektronického verejného obstarávania, vrátane elektronických aukcií v podmienkach Mesta Žilina bola predložená na I. zasadnutie MsZ v Žiline  dňa 15.02.2010.
Mesto Žilina po získaní a overení informácií a ponúk spoločností zaoberajúcimi sa elektronickou aukciou na trhu  sa rozhodlo vstúpiť do rokovania so spoločnosťou e – Biz Corp. s.r.o. Bratislava, ktorá ponúkla zavedenie elektronickej aukcie s bezplatnou trojmesačnou testovacou prevádzkou s motivačným spôsobom výpočtu odmeny za užívanie softvérového vybavenia na prevádzku elektronickej aukcie. Spustenie testovacej prevádzky je pripravené na 3.júna 2010  s možnosťou vyhodnotiť dosiahnuté úspory po troch mesiacoch a definitívne po podpise Zmluvy o poskytnutí  nenávratného príspevku  s MF SR na financovanie OPIS rozhodnúť o nadobudnutí tohto softvéru na zavedenie povinnej služby – verejné obstarávanie.

Plnenie bodu III.
Pri výberových konaniach v zmysle zadaného uznesenia OPaM postupuje v napĺňaní procedúry obstarávania v zmysle schváleného uznesenia. 

Uznesenie č. 140/2009
k Strategickému dokumentu Lokálna stratégia komplexného prístupu s názvom „Sociálna inklúzia marginalizovanej rómskej komunity v meste Žilina“ Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Plnenie:
Žiadosť o NFP pre LSKxP s názvom  „Sociálna inklúzia marginalizovaných rómskej komunity v meste Žilina“ bola preložená do  31. 01 2010 na Úrade splnomocnenca vlády SR pre Rómske komunity – v stanovenom termíne. 
Žiadosť o NFP pre LSKxP bola chválená – zverejnené na webe RO. 


Uznesenie č. 144/2009  Mestské zastupiteľstvo v Žiline
ukladá Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	v súvislosti s použitím finančných prostriedkov získaných zo spoločenskej hodnoty drevín v lokalite Považský Chlmec poveriť príslušný organizačný útvar Mestského úradu v Žiline spracovať do najbližšieho zasadnutia mestského zastupiteľstva štúdiu o náhradnej výsadbe v mestskej časti Považský Chlmec (miestny park, školská záhrada, ovocná alej pri Kysuci a miestny cintorín)

Plnenie:
Na zasadnutí MZ – 15. 02. 2009 bol preložený  materiál, ktorý  napĺňať odpočet plnenia úloh vyplývajúcich z  uznesenia č. 142 – 145/2009.  
Na základe stanoviska ODaKS zjednodušené dokumentácie – štúdie na dosadby zelene v navrhovaných lokalitách sa dopracovávajú a môžu byť predložené pred konaním MZ. Boli vypracované a prerokované s poslancom p. Pučekom a časti park a cintorín aj zrealizované. Škôlka a alej pri Kysuci bude zrealizovaná v jesennom období

Uznesenie č. 21/2009 – splnené 
k Návrhu na prevod výkonu správy parkoviska spolu s parkovacím zariadením pred budovou MsÚ
Zmluva o výkone správy podpísaná dňa 30. 04. 2009 s účinnosťou od 1. 5. 2009 

Uznesenie č. 22/2009 –  Prevod správy - splnené
k Návrhu na prevod výkonu správy budovy Horný Val
Zmluva o výkone správy 138/právne/2009  zo dňa 30.04.2009. 

Uznesenie č. 23/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina -  splnené
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev. č. 251/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 302,80 € (znalecký posudok na cenu 160 € + cena za znalecký posudok 142,80 €). 

Uznesenie č. 24/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina -  splnené
Kúpna zmluva 126/právne/2009 na 900 € (27 113,40 Sk) zo dňa 28.05.2009 

Uznesenie č. 25/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina -  splnené  
Kúpna zmluva 55/právne/2009 na 850 € (25 607,– Sk) zo dňa 20.04.2009 

Uznesenie č. 26/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 200/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 5 500 €. 

Uznesenie č. 27/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 53/právne/2009  na 4 725 € (142 345,35 Sk) zo dňa 02.04.2009

Uznesenie č. 28/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 29/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 172/právne/2009  na cenu 12 360,– €  zo dňa 30.06.2009.  

Uznesenie č. 30/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina –  splnené
Kúpna zmluva 73/právne/2010 zo dňa 02.03.2010 na celkovú kúpnu cenu 2 880,– €

Uznesenie č. 31/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 108/právne/2009 na 3 000 € (90 378,– Sk) zo dňa 11.05.2009 

Uznesenie č. 32/2009 - odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva ev. 120/2009 zo dňa 28.05.2009 na 2 012,07 €. Kúpna cena je splatná do 30 dní po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č. 33/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 34/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – zrušené uznesením 97/2009

Uznesenie č. 35/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina –  nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 36/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Zámenná a kúpna zmluva - finálna verzia pre správu katastra Žilina 

Uznesenie č. 37/2009 – k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva ev. 107/2009 zo dňa 28.05.2009.   Vypracovaný znalecký posudok na 10 300 €. Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku predstavuje čiastku 178,50 €. Spolu kúpna cena predstavuje čiastku 10 478,50 €  (315 675,29 Sk). 

Uznesenie č. 38/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 39/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina –  nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 40/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 41/2009 - k Návrhu na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – nenaplnilo sa
KZ neuzatvorená, uznesenie stratilo platnosť nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka 

Uznesenie č. 60/2009 – k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru ev. č. 238/2009 zo dňa 30.06.2009 (znalecký posudok na cenu 2 450 € + cena za znalecký posudok 148,75 €). 

Uznesenie č. 61/2009 -  Odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina - splnené
Kúpna zmluva 135/právne/2009 na 7 550 € (227 451,30 Sk) zo dňa 28.05.2009 

Uznesenie č. 62/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 199/právne/2009 na  1 750,-  €  zo dňa 30.06.2009. 

Uznesenie č. 63/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina - splnené
Kúpna zmluva 233/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 34 646,78 € (znalecký posudok na cenu 34 468,28 + cena za znalecký posudok 178,50 €).  
Spolu aj uznesenie 100/2009 zo dňa 29.06.2009. 

Uznesenie č. 64/2009 - kNávrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – nenaplnilo sa
Kúpna zmluva zatiaľ neuzatvorená – žiadatelia požiadali o zníženie kúpnej ceny – nesúhlas 
KZ nie je uzatvorená, uznesenie stratilo platnosť, nakoľko nedošlo k jeho naplneniu do jedného roka.

Uznesenie č. 65/2009 - Odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina - splnené
Kúpna zmluva 128/právne/2009 na 2 200,– € (66 277,20 Sk) zo dňa 28.05.2009 

Uznesenie č. 66/2009 - Odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 221/2009 zo dňa 28.05.2009 na 69 434,28 € (2 091 777,11 Sk) 
Kupujúci uhradí predávajúcemu kúpnu cenu do 6 mesiacov odo dňa zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
Kúpna zmluva 359/2009 zo dňa 28.05.2009 na 3 798.30 € (114 427,58 Sk) 
Kupujúci uhradí kúpnu cenu do 3 mesiacov odo dňa zápisu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Uznesenie č. 67/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
KZ v riešení – znalecký posudok dodaný 
KZ sa pripravuje - bolo potrebné vybaviť zrušenie záložného práva na uvedenú nehnuteľnosť v Tatra banke, a.s.

Uznesenie č. 68/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 319/právne/2009 na 5 360,– € zo dňa 30.06.2009. 

Uznesenie č. 69/2009 – k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší 
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 6/ zo dňa 24.10.2005 

Uznesenie č. 70/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 9/ zo dňa 24.10.2005 

Uznesenie č. 71/2009 – k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva č. 66/2005 bod 5/ zo dňa 24.10.2005 

Uznesenie č. 72/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 147/právne/2009 zo dňa 07.07.2009 na 3 685 € 

Uznesenie č. 73/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 245/právne/09 na celkovú kúpnu cenu 49 800 € zo dňa 28.08.2009 – návrh na vklad Správou katastra.  

Uznesenie č. 74/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina –  splnené
Kúpna zmluva 209/právne/2009 zo dňa 25.06.2009 na celkovú kúpnu cenu  21 150 € . 

Uznesenie č. 75/2009 - k Návrhu  na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Kúpna zmluva zatiaľ neuzatvorená – žiadateľ zatiaľ nepožiadal o uzatvorenie kúpnej zmluvy. 
Žiadateľ bol upozornený naším listom na ukončenie platnosti uznesenia. 

Uznesenie č. 76/2009 – splnené podmienky naplnenia aj čerpania – proces ukončený - splnené
k Návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky v meste Žilina

Uznesenie č. 92/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 237/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu  7 000  €.  

Uznesenie č. 93/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Bol vyhotovený geometrický plán a zadaná objednávka na spracovanie znaleckého posudku
KZ zatiaľ neuzatvorená. Návrh kúpnej zmluvy zaslaný k vyjadreniu na Žilinskú univerzitu. 

Uznesenie č. 94/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
K uzatvoreniu kúpnej zmluvy zrejme nedôjde z dôvodu nesúhlasu s kúpnou cenou. 
V súčasnosti požiadala žiadateľka na uvedený pozemok zriadenie vecného bremena 

Uznesenie č. 95/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 174/právne/2009 zo dňa 16.07.2009 na 53 145 €   

Uznesenie č. 96/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 242/právne/2009 na celkovú kúpnu cenu 3 929,45 € zo dňa 24.08.2009. V súčasnosti je kúpna zmluva na Správe katastra na zápis vkladu.  

Uznesenie č. 97/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – ruší 
uznesenie č. 34/2009

Uznesenie č. 98/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena 85/právne/2009 zo dňa 30.06.2009 na celkovú kúpnu cenu 6 350 €.  

Uznesenie č. 99/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Spoločnosť Garáže s.r.o. bola vyzvaná naším listom k uzatvoreniu KZ, nakoľko končí platnosť uznesenia. 

Uznesenie č. 100/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – splnené
Kúpna zmluva 233/právne/2009 zo dňa 3006.2009 na celkovú kúpnu cenu 34 646,78 € (znalecký posudok na cenu 34 468,28 + cena za znalecký posudok 178,50 €).  

Uznesenie č. 101/2009 - k Návrhu na odpredaj a kúpu nehnuteľností Mesta Žilina – v riešení
Samotná realizačná KZ zatiaľ uzatvorená nebola, nakoľko k tomuto kroku je potrebné schválenie žiadosti o NFP na realizáciu projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu formou aeróbnej fermentácie v meste Žilina  MsZ, pričom zmluva sa bude uzatvárať len v prípade schválenia uvedenej žiadosti o NFP príslušným riadiacim orgánom.

Uznesenie č. 110/2009 k Návrhu na odkúpenie nehnuteľností – splnené
Zmluva bola podpísaná primátorom mesta Žilina a predsedom ŽSK. 
V súčasnosti je už zapísaný vklad kúpnej zmluvy na Správe katastra Žilina. 

Uznesenie č. 111/2009  k Návrhu na odkúpenie nehnuteľností –  splnené
Kúpna zmluva č. 281/právne/2009 zo dňa 31.08.2009. V súčasnosti prebieha konanie o povolení vkladu na Správe katastra Žilina.   
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Poverenie č. 01/2010 – Správa č.  01/2010
Následní  finančná  kontrola a kontrola hospodárenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Kontrolovaný subjekt:  Základná škola, Lichardova 24, Žilina 010 01
Kontrolované obdobie: rok 2008
Zhrnutie kontrolných zistení:
Následná finančná kontrola v ZŠ bola zameraná na preskúmanie splnenia podmienok poskytovania verejných prostriedkov podľa platných VZPP, hospodárne čerpanie verejných 
prostriedkov pridelených rozpisom rozpočtu na rok 2008 a na posúdenie dodržovania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti čerpania verejných prostriedkov. NFK  bola vykonaná v dňoch od 29.01.2010 do 23.02.2010, keď na základe výsledku kontrolovaných skutočností boli klasifikované celkom 7 kontrolných zistení, ktorých  neboli postupy v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi pri ich porovnaní so skutočnosťou v kontrolovanom subjektu.

K bodu:  C.1.    Dodávateľské  faktúry
1/. Tým, že pri uvedených DF  chýbali  objednávky došlo k porušeniu  § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, týmto organizácia neviedla účtovníctvo preukázateľne, správne a zrozumiteľne. Taktiež  porušili svoju vlastnú smernicu o spôsobe a vedenia účtovnej dokumentácie, pričom zodpovední zamestnanci nedoložili objednávky, ktoré ozrejmujú opodstatnenosť fakturovanej  skutočnosti.
K bodu:  D.1.    Pokladňa a pokladničné doklady
 1./ Organizácia  nezabezpečila trvalosť  účtovných dokladov, tým došlo k porušeniu ustanovenia § 8  ods. 1 a 6  zákona NR SR č.    431/2002 Z.z. o účtovníctve, keď účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne  a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
K bodu: E.1.   Zmluvné vzťahy 
1./  Pri tvorbe zmluvných dojednaní a následnom uvádzaní Zmluvných strán  došlo k neakceptovaniu § 2 písm. g) zákona NR SR č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy  na obce a na vyššie územné celky, čo malo za následok zmätočnú aplikáciu,  tým došlo k porušeniu  čl. 3 ods. 1 Zásad hospodárenia s majetku mesta Žilina.
2./   ZŠ porušila ustanovenie § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“): „Účastníci sú povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov“.
3./ Tým, že pri uvedených zmluvách neboli dodržané zmluvné podmienky, nebol dodržaný správny výpočet cien,  nebolo zo strany ZŠ dodržané ustanovenie § 3 ods. 1,  § 8 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve Z.z., týmto organizácia neviedla účtovníctvo preukázateľne, správne a zrozumiteľne.  
4./  ZŠ porušila článok 10 ods. 1, Zásad hospodárenia s majetkom mesta Žilina platné pre rok 2008 v zmysle ktorého pri nakladaní a  hospodárení s pohľadávkami a majetkovými právami je povinnosťou toho, kto s pohľadávkami a právami hospodári, aby všetky povinnosti dlžníka boli včas a riadne splnené, prípadne, aby sa pohľadávka  včas uplatnila na príslušných orgánoch.
5./ Kontrolovaný subjekt vzhľadom na zistené  nedostatky nezabezpečil princíp efektívnosti, hospodárnosti  a účinnosti nakladania s finančnými prostriedkami  nebol  v plnom rozsahu zabezpečený  účinný systém vnútornej kontroly tak, aby bol v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z.z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.



Poverenie č. 02/2010 – Správa č.  02/2010
Následní  finančná  kontrola a kontrola hospodárenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina
Kontrolovaný subjekt:  Základná škola s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina 010 08
Kontrolované obdobie: rok 2009
Zhrnutie kontrolných zistení
Následná finančná kontrola v ZŠ bola zameraná na preskúmanie splnenia podmienok poskytovania verejných prostriedkov podľa platných VZPP, hospodárne čerpanie verejných 
prostriedkov pridelených rozpisom rozpočtu na rok 2009 a na posúdenie dodržovania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti čerpania verejných prostriedkov. NFK  bola vykonaná v dňoch od 24.02.2010 do 15.03.2010, keď na základe výsledku kontrolovaných skutočností bolo klasifikovaných celkom 3 kontrolných zistení pri, ktorých  neboli postupy v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi pri ich porovnaní so skutočnosťou v kontrolovanom subjektu.
K bodu:  A.1.Zriaďovacia listina - charakteristika, poslanie a zriadenie organizácie
1/. Tým, že v zriaďovacej listine chýbal  presne vymedzený  vecný a  finančný majetok,  ktorý škola spravuje nebolo dodržané ustanovenie § 22 ods. 2 pís. i) zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
K bodu:  C.1.   Dodávateľské  faktúry
K bodu:  C.2.   Verejné obstarávanie
1/. Tým, že pri uvedených DF  chýbali objednávky, protokoly,  došlo k porušeniu  § 8 ods. 1 a § 10ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve Z.z., týmto organizácia neviedla účtovníctvo preukázateľne, správne a zrozumiteľne. Taktiež neboli doložené   stavebné denníky, ktoré kontrola požadovala k porovnaniu, či všetky činnosti boli vykonávané  v zmysle zmluvy, v ktorej bol stanovený rozsah činností a materiál, taktiež na všetkých  faktúrach chýbala pečiatka stavebného dozoru, ktorý je spoluzodpovedný za dodržanie zmluvných podmienok. V zmysle stavebného zákona § 46 b, a § 45, ktorý je povinný pri tejto činnosti chrániť verejné záujmy. 
K bodu: F.1.   Predbežná finančná kontrola
1./ Tým, že kontrolovaný subjekt vzhľadom na zistené  nedostatky nezabezpečil princíp efektívnosti, hospodárnosti  a účinnosti nakladania s finančnými prostriedkami  nebol  v plnom rozsahu zabezpečený  účinný systém vnútornej kontroly tak, aby bol v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. 1 a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z.z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.


Poverenie č. 03/2010 – Správa č.  03/2010
Následní  finančná  kontrola a kontrola hospodárenia v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina 
Kontrolovaný subjekt: Základná škola Karpatská 1, Žilina 010 08
Kontrolované obdobie: rok 2009
Zhrnutie kontrolných zistení
Následná finančná kontrola v ZŠ bola zameraná na preskúmanie splnenia podmienok poskytovania verejných prostriedkov podľa platných VZPP, hospodárne čerpanie verejných 
prostriedkov pridelených rozpisom rozpočtu na rok 2009 a na posúdenie dodržovania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti čerpania verejných prostriedkov. NFK  bola vykonaná v dňoch od 16.03.2010 do 26.04.2010, keď na základe výsledku kontrolovaných skutočností bolo klasifikovaných celkom 6 kontrolných zistení pri, ktorých  neboli postupy v súlade so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi pri ich porovnaní so skutočnosťou v kontrolovanom subjektu.
K bodu  B.4.  Tvorba a čerpanie  (SF)
1./ Organizácia nevykonávala odvody v určenom termíne, tým  nedodržiava lehoty ustanovené v § 6 ods. 2  zákona NR SR č.152/1994 Z. z. - o sociálnom fonde.
K bodu  C.   Čerpanie verejných finančných  prostriedkov
1./ Tým, že pri uvedených DF chýbala  úplná účtovná dokumentácia  objednávky a jej všetky náležitosti,  došlo k porušeniu  § 8 ods. 1 a § 10ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 o účtovníctve Z.z., týmto organizácia neviedla účtovníctvo preukázateľne, správne a zrozumiteľne. Taktiež porušili svoju  smernicu o obehu účtovných dokladov, kde  v bodoch II., III. zodpovední zamestnanci sú povinní zabezpečiť jednoznačne a spoľahlivo požadované náležitosti. 
K bodu  D.   Kontrola  pokladne,  pokladničných  dokladov  a  správnosti 
                       vykonávania  pokladničných  operácií
1./ Nesprávnym vedením náležitostí účtovných dokladov – pokladničných dokladov a evidencii príjmu za ŠKD v čiastke 11 842,71 €, tým  dochádza k   časovému nesúladu medzi príjmom, ktorý nebol zaevidovaný v pokladničnej knihe  a následne jeho  odvedenie na príjmový účet,  došlo k porušeniu ustanovenia § 8 ods. 1, 3, 6 a  § 10 ods. 1, 2, a  § 11 ods.1, 2, 3, zákona č.  NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
K bodu E.1.   Zmluvné vzťahy
1./ Nesprávnym vedením náležitostí účtovných dokladov –  pokladničných dokladov a evidencii príjmu za prenájom v čiastke 37,20 €  dochádza k  časovému nesúladu medzi príjmom, ktorý nebol zaevidovaný v pokladničnej knihe  a následne jeho  odvedenie na príjmový účet, tým  došlo k porušeniu ustanovenia § 8 ods. 1, 3, 6 a  § 10 ods. 1, 2, a  § 11 ods.1, 2, 3, zákona č.  NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
K bodu   F.1.   Auto- prevádzka  a jej hospodárenie
1./ Takto vedená evidencia jázd je  nepresná, tým  dochádza  k porušeniu § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Taktiež došlo k porušeniu svojej vlastnej smernice v  čl. 2 ods. 4 písm. b),c), d), e). 
K bodu G.1.   Predbežná finančná kontrola
1./ Kontrolovaný subjekt vzhľadom na zistené  nedostatky nezabezpečil princíp efektívnosti, hospodárnosti  a účinnosti nakladania s finančnými prostriedkami  nebol  v plnom rozsahu zabezpečený  účinný systém vnútornej kontroly tak, aby bol v súlade s ustanoveniami § 2 ods. 2 písm. h), § 6 ods. , § 8 pís. c) a § 9 ods. 2 až ods. 5 zákona NR SR č. 502/2002 Z.z. – o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Poverenie č. 04/2010 – Správa č.  04/2010
Vykonanie metodickej kontroly
Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve – inventarizácia majetku k 31. 12. 2009 v kontexte na Príkaz prednostu č. 1/2009 na odstránenie nedostatkov zistených útvarom hlavného kontrolóra pri kontrole inventarizácie majetku a záväzkov k 31. 12. 2008
Kontrolované obdobie: rok 2009
V štádiu prípravy konečnej  správy a jej prípravy na prerokovanie
Poverenie č. 05/2010 -  Záznam č. 05/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 09/2008 (miestne komunikácie)
Kontrolované obdobie: rok 2008 -2009
Cieľom vykonania kontroly bolo preveriť plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe kontroly vykonanej v roku 2008 v oblasti Kontroly dodržiavania Smernice prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v meste Žilina platná od 01.03.2008 v nadväznosti na dodržiavanie Nariadenia mesta Žilina o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina č. 6/1992 v znení doplnkov a zmien a použitia finančných prostriedkov v rámci údržby mestských komunikácií v nadväznosti na dodržiavanie zmluvných podmienok určených medzi zmluvnými partnermi a ustanovení zákona o finančnej kontrole č. 502/2001 Z. z.
Predmetom pravidelnej následnej kontroly bola:

Analýza stavu následne po ukončení kontroly – Správa č. 9/2008
Z vykonanej kontroly dodržiavania Smernice prednostu MsÚ o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v meste Žilina platná od 01.03.2008 v nadväznosti na dodržiavanie Nariadenia mesta Žilina o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina č. 6/1992 v znení doplnkov a zmien a použitia finančných prostriedkov v rámci údržby mestských komunikácií v nadväznosti na dodržiavanie zmluvných podmienok určených medzi zmluvnými partnermi a ustanovení zákona o finančnej kontrole č. 502/2001 Z. z. bola vypracovaná Správa č. 9/2008. 
Kontrolovaný subjekt prijal na odstránenie nedostatkov celkom 8 opatrení, ktoré boli zamerané na oblasti:
	Dodržiavania pracovných postupov pre zamestnancov MsÚ pri zabezpečovaní a kontrole prác, ktorými mesto zabezpečuje výkon komunálnych služieb.

Kontroly vykonávaných komunálnych služieb a optimálneho využitia aktivačných prác a ich skĺbenie s činnosťami zabezpečovanými obchodnými spoločnosťami.
Riadenia procesu mesačného rozpisu prác s jednotlivými spoločnosťami.
Predkladania denných hlásení o vykonávaných prácach a následne spracovanie podkladov pre mesačnú fakturáciu.

2.Vykonanie kontroly plnenia opatrení vyplývajúcich zo Správy č. 9/2008
Opatrenie č. 1
Mesačne vyhodnocovať na úrovni vedúceho odboru dodržiavanie smernice prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní kontroly a financovania komunálnych služieb v meste Žilina a plnenie rozpisov prác pre príslušné obdobie.
Na odbore dopravy a komunálnych služieb MsÚ sa uskutočňujú pracovné porady každý pondelok so všetkými pracovníkmi odboru, ktorí vykonávajú kontrolu komunálnych služieb. Dodržiavanie Smernice prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní kontroly a financovanie komunálnych služieb v meste Žilina a plnenie rozpisov prác na príslušné obdobie sa vyhodnocuje  vo verbálnej rovine pravidelne mesačne s dôrazom na náležité dodržiavanie predmetnej smernice. Ku dňu kontroly plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly sa zápisy z uskutočňovaných porád nevypracovávajú. Kontrola odporúča vyhotovovať zápisy z porád dôvodu preukázateľnosti realizácie konkrétnych pracovných úloh a v prípade kontrolnej činnosti ako podpora pri kontrolných zisteniach.
Opatrenie č. 1 - splnené
    
Opatrenie č. 2
Vykonávať dennú detailnú kontrolu vykonávaných prác z predchádzajúceho dňa so zameraním aj na vykonávané práce v príslušný deň. Zistený stav zaznamenať k zápisu odsúhlasenia prác.
Vykonávateľ komunálnych služieb v zmysle „Zmluvy o poskytovaní služieb“ zasiela pravidelné týždenné hlásenie zodpovednému pracovníkovi na odbor dopravy a komunálnych služieb, ktorý príslušné hlásenie potvrdí a s prípadnými vykonanými zmenami zašle späť firme, ktorá služby zabezpečuje. Zmluvné firmy pravidelne mesačne zasielajú vecné aj finančné plnenie poskytovaných služieb, ktoré opätovne odbor dopravy a komunálnych služieb schváli alebo upraví. Od roku 2008 na základe prijatého hlásenia zodpovedný pracovník ODaKS potvrdí prijatie hlásenia o vykonávaných prácach  a následne zasiela potvrdenie o vykonaných službách zmluvnej firme. Od roku 2010 Potvrdenie o vykonaných prácach je vyznačené priamo na Preberacom protokole komunálnych služieb mesta Žilina. Hlásenie o vykonaných prácach firma prikladá k príslušnej faktúre, ktorú zasiela na odbor ekonomický. Kontrola vykonávaných prác sa denne kontroluje a zaznamenáva sa v zápise odsúhlasených prác. Kontrolný orgán vyhodnotil, že zodpovedný pracovník ODaKS plánovanie, zabezpečenie a kontrolu vykonávaných komunálnych služieb vykonáva v súlade so Smernicou prednostu MsÚ o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v meste Žilina -  Článkom 2 Realizácia komunálnych služieb.
Opatrenie  č. 2 - splnené 

Opatrenie č. 3
Pri prácach účtovaných v hodinovej sadzbe denne kontrolovať počty pracovníkov a odpracované hodiny s previazaním na množstvo vykonanej práce.

Zodpovedný pracovník ODaKS podľa odsúhlasených týždenných plánov – stanovené časti mesta, ktoré sa idú čistiť, denne fyzicky kontroluje na tvare miesta počty pracovníkov, pri ktorých sú práce účtované v hodinovej sadzbe.
Opatrenie č. 3 – splnené

Opatrenie č. 4
Prerokovať so zmluvnými spoločnosťami zistenia v zmysle predmetnej správy.
Odbor dopravy a komunálnych služieb MsÚ v Žiline prerokoval so zmluvnými spoločnosťami.
Kontrolné zistenia – Správa č. 9/2008 na Mestskom úrade  v Žiline, zmluvné strany prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov (viď Zápis z rokovania).
Opatrenie č. 4 – splnené

Opatrenie č. 5
Na čistenie mesta – vozoviek, pripraviť technické podklady k vyhláseniu verejnej súťaže.
Na zabezpečenie čistoty mestských komunikácií a verejných priestranstiev bola vyhlásená verejná súťaž v zmysle platných právnych predpisov. Úspešným uchádzačom vo verejnej súťaži sa stala spoločnosť Ing. Michal Kopera AGÁT, a.s. Bratislavská č. 45, 010 01  Žilina
Opatrenie č. 5 – splnené

Opatrenie č. 6
Harmonogramy čistenia mesta – výmery vozoviek a chodníkov upresniť v nadväznosti na vypracovaný pasport miestnych komunikácií.
Harmonogramy komunálnych služieb  sú podľa jednotlivých činností
Žilinskou Univerzitou v Žiline bol vypracovaný projekt pasport miestnych komunikácii  - doplňovanie a úprava základných údajov o nepremenných parametroch sledovaných ulíc a ciest. V rámci pasportizácie sa pracovalo s databázou vytvorených ulíc systému miestnych komunikácií mesta. Vytvorená databáza obsahuje všetky základné informácie o ceste/mestskej komunikácii o jej jednotlivých úsekoch, hlavne lokalizácii, tzn. začiatok a koniec MK, dĺžka úseku a jeho poradové číslo, šírka pruhu, druh a šírku krajnice/chodníka. I. etapa pasportizácie bola vykonaná v II. polroku 2007 a II. etapa pasportizácie bola dokončená k 30.06.2008. Harmonogramy komunálnych služieb boli vypracované v súlade s pasportizáciou miestnych komunikácii.
Opatrenie č. 6 – splnené

Opatrenie č. 7
Prehodnotiť so zmluvnou spoločnosťou položku dozberu nečistôt v Centrálnej mestskej zóne, hlavne pokiaľ sa jedná o výšku účtovanej služby.
Spoločnosť T+T, a.s. Žilina prehodnotila položku dozberu centrálnej mestskej zóny, novou kalkuláciou výšky učtovanej služby – viď. kalkulačný list zo dňa 15.01.2009.
Opatrenie č. 7 – splnené

Opatrenie č. 8
Prehodnotiť so zmluvnou spoločnosťou položku „Správa miestnych komunikácií v Žiline“ (Rozsah poskytovaných služieb a výšku fakturácie)
So zmluvnou spoločnosťou Žilinské komunikácie a.s. Žilina bola prehodnotená a prerokovaná  položka „Správa miestnych komunikácií v Žiline“ – Rozsah poskytovaných služieb a výška fakturácie (na základe schválených kalkulácií). Rozsah poskytovaných služieb bol písomne oznámený na odbor právny a majetkový. Rozsah poskytovaných služieb je konkrétne rozpísaný na viaceré oblasti:
Opatrenie č. 8 – splnené

Doplnené opatrenia:
	Zodpovednosť za nedostatky zistené vykonanou kontrolou – Správa č. 9/2008 boli prekonzultované zo zodpovednými pracovníkmi ODaKS – s cieľom odstrániť zistené nedostatky. Pohovor bol vykonaný dňa 27.01.2009 s upozornení na dôsledné dodržiavanie pracovných úloh pri zabezpečovaní príslušnej agendy ODaKS.

Existujúce zmluvy a dohody k vykonávaniu komunálnych služieb boli prekontrolované, skompletizované a doplnené do centrálnej evidencie zmlúv .
Dobropis za zvislé dopravné značenie bol poukázaný na účet Mesta Žilina dňa 30.12.2009 faktúrou č. 2008/467 (viď. príloha).

Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole

Celkový počet 
Splnené
opatrenie
Nesplnené
opatrenie
Čiastočne
splnené
Nedá sa
vyhodnotiť
Vyhodnotenie podľa Správy
kontrolovaného subjektu

8

8

-

-

-
Vyhodnotenie
kontrolného orgánu

8

8

-

-

-



Kontrolou bolo zistené – Výrok:
Kontrola preverila  plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe následnej finančnej kontroly vykonanej v roku 2008 – Správa č. 9/2008 – „Kontrola dodržiavania Smernice prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych služieb v meste Žilina platná od 01.03.2008 v nadväznosti na dodržiavanie Nariadenia mesta Žilina o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácii odpadu na území mesta Žilina č. 6/1992 v znení doplnkov a zmien a použitia finančných prostriedkov v rámci údržby mestských komunikácií v nadväznosti na dodržiavanie zmluvných podmienok určených medzi zmluvnými partnermi a ustanovení zákona o finančnej kontrole č. 502/2001 Z. z.“.
Pravidelnou následnou kontrolou bolo preverené plnenie konkrétnych opatrení z vecného aj časového hľadiska u zodpovedných pracovníkov ODaKS. Celkom bolo skontrolovaných 8 opatrení, tieto boli splnené a plnia sa priebežne.
Kontrola hodnotí, že výsledok plnenia opatrení zodpovedá stavu plnenia opatrení. Prijaté opatrenia boli preukázateľne zdokladované, kontrola  mala potrebný rozsah údajov, ktoré potvrdili nápravu kontrolných zistení – Správa č. 9/2008. Výsledok kontrolnej činnosti bol využitý na skvalitnenie pracovných postupov a zabraňuje opakovaniu negatívnych javov v procese realizovania komunálnych služieb.
Kontrolou oblastí, na ktoré boli opatrenia zamerané neboli zistené žiadne nedostatky, odbor dopravy a komunálnych služieb venoval náležitú pozornosť odstráneniu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole, čo je výsledkom účinnosti prijatých opatrení. Prijaté a splnené opatrenia prispeli ku skvalitneniu v procese realizácie komunálnych služieb na Odbore dopravy a komunálnych služieb MsÚ.
V kontrolovaných oblastiach kontrolovaného subjektu boli všetky opatrenia na odstránenie nedostatkov splnené – bez kontrolných zistení.

Poverenie č. 06/2010 
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 10/2008 (správa cintorínov)
Kontrolované obdobie: rok 2008 -2009
Preverovanie plnenia opatrení  prebieha


Poverenie č. 07/2010 
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 11/2008 (Daň za psa)
Kontrolované obdobie: rok 2008 -2009
Zodpovedná pracovníčka nastúpila na PN – predpoklad ukončenia kontroly 7-8/2010


Poverenie č. 08/2010 -  Záznam č. 08/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 16/2008 (cestovné náhrady)
Kontrolované obdobie: rok 2008 -2009
Účelom vykonanej kontroly bolo preveriť plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe kontroly vykonanej v roku 2009 v oblasti Kontroly čerpania rozpočtu na cestovné náhrady vrátane zoznamu účastníkov, účelu a počtu pracovných ciest uskutočnených v I. polroku 2008 v súlade s platnými právnymi predpismi, upravujúcimi problematiku cestovných náhrad – Zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, opatrení, rozpočtových pravidiel a interných predpisov.
Predmetom pravidelnej následnej kontroly bola:
Analýza stavu následne po ukončení kontroly – Správa č. 16/2008:
Z vykonanej kontroly čerpania rozpočtu na cestovné náhrady, vrátane zoznamu účastníkov, účelu a počtu pracovných ciest uskutočnených v I. polroku 2008 v súlade s platnými právnymi predpismi, upravujúcimi problematiku cestovných náhrad – Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z .z. v znení neskorších predpisov, ako aj vnútornými predpismi MsÚ v Žiline bola vypracovaná Správa č. 16/2008, s obsahom správy bola oboznámená dňa 27.02.2009 vedúca ekonomického odboru Ing. Alžbeta Popluhárová. 
Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou a písomná správa o plnení opatrení  boli predložené v termíne uloženom v Zápisnici z prerokovaní Správy č. 16/2008. Kontrolovaný subjekt prijal na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj vnútornými predpismi MsÚ v Žiline celkom 2 opatrenia.
Odporúčania kontrolného orgánu vzhľadom na zistené nedostatky boli zamerané na oblasti:
	Centrálna evidencia cestovných príkazov – tuzemské a zahraničné.

Proces likvidácie a vyplatenia cestovných náhrad.
Vypracovať metodiku, resp. smernicu pre stanovenie jednoznačných postupov a pravidiel, spôsob zúčtovania cestovných príkazov.
Odstrániť nedostatky v oblasti formálnej správnosti pri vypĺňaní a vyúčtovaní cestovného príkazu.
Vykonanie kontroly plnenia opatrení vyplývajúcich zo Správy č.16/2008
Kontrola preverila skutočný stav  plnenia opatrení na nápravu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole  náhodným výberom cestovných príkazov.
Kontrolované doklady (cestovné príkazy): T/9/2010, T/37/2009, T/74/2009, T/61/2009, Z/18/2009

Opatrenie č. 1
Odporúčania na zistené nedostatky boli v komplexnosti riešené vypracovaním Smernice primátora mesta Žilina č. 2/2009 o poskytovaní cestovných náhrad pri pracovných cestách zamestnancom mesta Žilina. Smernica nadobudla účinnosť 1. júla 2009. Predmetná smernica určuje spôsob vysielania zamestnancov mesta Žilina a ďalších fyzických osôb na pracovnú cestu, práva a povinnosti zamestnancov aj zamestnávateľa pri vysielaní zamestnanca na pracovnú cestu a spôsob preukázania tohto nároku v podmienkach mesta Žilina. Smernica bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a internými predpismi mesta Žilina. Smernica stanovuje postupy pri poskytovaní náhrad pri pracovnej ceste, stravnom, náhrady za používanie motorových vozidiel pri pracovných cestách, smernica definuje postupy pri tuzemskej pracovnej ceste a zahraničnej pracovnej ceste, vyúčtovanie pracovnej cesty.

Kontrolou bolo zistené – Výrok:
	Kontrola preverila plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe následnej finančnej kontroly vykonanej v roku 2008-2009 – Správa č. 16/2008 – „Kontrola čerpania rozpočtu na cestovné náhrady, vrátane zoznamu účastníkov, účelu a počtu pracovných ciest uskutočnených v I. polroku 2008 v súlade s platnými právnymi predpismi, upravujúcimi problematiku cestovných náhrad – Zákon o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj vnútornými predpismi MsÚ v Žiline“.
	Pravidelnou následnou kontrolou bolo preverené plnenie konkrétnych opatrení z vecného a časového hľadiska výberovým spôsobom u zodpovedného pracovníka za vyúčtovanie cestovných príkazov na ekonomickom odbore. Celkom boli prijaté 2 opatrenia, tieto boli splnení a plnia sa priebežne.
	Kontrola vyhodnotila, že výsledok plnenia opatrení zodpovedá skutočnému stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole. Kontrolovaný subjekt prostredníctvom prijatej Smernice primátora č. 2/2009 v celosti odstránil nedostatky zistené pri kontrole cestovných náhrad zamestnancov mesta Žilina.
	Kontrolou oblasti, na ktorú bolo opatrenie zamerané neboli zistené nedostatky, odbor ekonomický venoval primeranú pozornosť odstráneniu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole, čo sa potvrdilo výsledkom účinnosti prijatého opatrenia. Smernica primátora č. 2/2009 prispela ku skvalitneniu systému procedúry poskytovania cestovných náhrad pri pracovných cestách zamestnancov mesta Žilina, taktiež sa zvýšila zreteľnosť tuzemských, zahraničných a súhrnných cestovných príkazov. Úroveň vedenia a spracovávania cestovných príkazov dosiahla požadovanú úroveň.
Prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov kontrolovaný subjekt  splnil bez zistených nedostatkov.


Poverenie č. 09/2010 -  Záznam č. 09/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 19/2008 (Daň za ubytovanie)
Kontrolované obdobie: rok 2008 -2009
Cieľom vykonanej kontroly bolo preveriť plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe kontroly vykonanej v roku 2009 v oblasti Kontroly dodržiavania zákona č. 582/2001 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálne platné VZN o dani za ubytovanie.
Predmetom pravidelnej následnej kontroly bola:
Analýza stavu následne po ukončení kontroly:
Z vykonanej kontroly dodržiavania zákona č. 582/2001 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálne platné VZN o dani za ubytovanie bola vypracovaná Správa č. 19/2008. S obsahom správy boli oboznámení Ing. Viliam Mikuláš – prednosta, Ing. Vladimír Baránek – vedúci odboru dopravy a komunálnych služieb MsÚ, Mgr. Martina Klamárová – zástupca správcu dane, Ing. Alžbeta Popluhárová – vedúca ekonomického odboru. 
Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou boli predložené v lehote do 15 dní od prerokovania Správy č. 19/2008. Termín prijatia opatrení bol dodržaný, opatrenia boli prijaté 09.09.2009. Útvar hlavného kontrolóra vo svojom Stanovisku k navrhnutým opatreniam dňa 10.09.2009  navrhol dopracovať jednotlivé opatrenia.  Odbor dopravy a komunálnych služieb MsÚ dopracované opatrenia a vyjadrenie k „Stanovisku ...“ doručil na ÚHK dňa 05.10.2009. Kontrolovaný subjekt prijal na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole dodržiavania zákona č. 582/2001 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálne platné VZN o dani za ubytovanie celkom 11 opatrení.
Opatrenia boli prijaté na základe odporúčania kontrolného orgánu a boli zamerané na:
	Spracovanie nového VZN upravujúceho Daň za ubytovanie, ako súčasť VZN spracovať prílohy – Registračný list, Hlásenie, Oznámenie o pridelení registračného čísla, VS, KS.

Oblasť zavedenia systému do procesu prideľovania registračných čísiel s cieľom mať prehľadnú evidenciu spisovej dokumentácie aktívnych a pasívnych platiteľov dane za ubytovanie.
Oblasť zavedenia systému vyrozumievania platiteľov dane za ubytovanie štandardným spôsobom  pri prideľovaní základných identifikačných znakov (VS, KS, ŠS).
Vykonávanie  kontrolnej činnosti zameraných na dodržiavanie podmienok rozhodujúcich pre evidenciu, vyberanie dane.
Využitia správnych deliktov, uplatňovania sankcií pri oneskorených úhradách daňových povinností.
Dodržiavanie Smernice prednostu – vymáhanie pohľadávok.
Zabezpečenia procesov kontroly u daňového poplatníka ARTHUR, s.r.o
Kontrolovaný subjekt lehoty uložené v zápisnici splnil.
2.Vykonanie kontroly plnenia opatrení vyplývajúcich zo Správy č. 19/2008.
Opatrenie č. 1
Vypracovanie nového VZN o dani za ubytovanie v súlade s právnymi predpismi  a ako súčasť VZN vypracovať prílohy – registračný list, hlásenie.
Termín: 31.12.2009
Všeobecne záväzné nariadenie č. 23/2009 o dani za ubytovanie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2009 a účinnosť nadobudlo od 01.01.2010. Nové VZN upravuje sadzbu dane, pravidlá a postup platiteľa dane pri oznamovacej povinnosti a ďalších povinnostiach platiteľa dane za ubytovanie. Správca miestnej dane – daň za ubytovanie vypracoval nový registračný list a hlásenie, tieto z dôvodu prípadnej zmeny priebežného dopĺňania aktuálnych údajov potrebných  k registrácii daňových poplatníkov a hláseniu o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí netvoria prílohu VZN č. 23/2009.
Opatrenie č. 1 -  splnené

Opatrenie č. 2
Zaviesť nový systém prideľovania registračného čísla platiteľov dane za ubytovanie.
Termín: 31.12.2009
Nový systém prideľovania registračného čísla platiteľov dane za ubytovanie bol zavedený od decembra 2009. Systém prideľovania registračného čísla platiteľov dane spočíva v tom, že za chronologicky vzostupné číslo ubytovacích zariadení je uvádzané číslo – poradie prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia. Kontrola prideľovania registračných čísiel bola vykonaná náhodným výberom 
Opatrenie č. 2 - splnené

Opatrenie č. 3
Štandardným spôsobom vyrozumieť platiteľov dane o prideľovaní registračného čísla, VS, KS. Termín: 31.12.2009 a priebežne
Odbor dopravy a komunálnych služieb MsÚ v Žiline každému platiteľovi dane za ubytovanie samostatným  listom(priradené číslo záznamu v ISS) oznámi registračné číslo ubytovacieho zariadenia, variabilný symbol, konštantný symbol a číslo účtu správcu dane. Taktiež oznámi termín predkladania povinných  hlásení a termín zasielania platieb dane za ubytovanie. Prílohou tohto listu je kópia registračného listu.
Opatrenie č. 3 - splnené
 
Opatrenie č. 4
Zabezpečiť dokončenie procesov kontroly u platiteľa dane ARTHUR, s.r.o a zahájiť vymáhanie pohľadávky v zmysle Smernice prednostu MsÚ. Priebežne vykonávať miestne zisťovanie na dani za ubytovanie ako i odsúhlasovanie pohľadávok na dani za ubytovanie.
Termín: 30.06.2010
Pri riešení daňového subjektu – platiteľ dane ARTHUR s.r.o bol dňa 12.10.2009 zaslaný podnet na prešetrenie odvádzania daní platiteľa dane na Daňový úrad v Čadci, z dôvodu sídla subjektu: Dedovka 9, Oščadnica. Daňový úrad Čadca postúpil dňa 07.12.2009 podnet na prešetrenie Daňovému úradu Žilina, pretože daňový subjekt ARTHUR, s.r.o zmenil sídlo na Kragujevská 9/389, 010 01  Žilina. Daňový úrad skončil šetrenie subjektu ARTHUR, s.r.o a stanovisko bolo zaslané. Dňa 07.04.2010 bol vyhlásený konkurz na majetok daňového subjektu ARTHUR, s.r.o, z uvedeného dôvodu boli pohľadávky na dani za ubytovanie postúpené na odbor právny a majetkový.
Opatrenie č. 4 – splnené

Opatrenie č. 5
Zabezpečiť školenie zodpovedného pracovníka zamerané na zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov.
Termín: 30.06.2010
Zo strany vedúceho Odboru dopravy a komunálnych služieb MsÚ v Žiline Ing. Baránka bola uplatnená požiadavka na vzdelávanie pre Ing. Klamárovú. Na seminári  - Dane a poplatky miest a obcí  sa dňa 13.05.2010 zúčastní Ing. Klamárová ako správca dane za ubytovanie. Predmetom seminára bude zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavby, zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní.
Opatrenie č. 5 - splnené

Opatrenie č. 6 
Informovať o výsledku kontroly zamestnancov odboru s cieľom zvýšiť odborný prístup k príslušnej agende aj ostatných pracovníkov.
Termín: 15.10.2009
Na základe písomného stanoviska „Správa o plnení opatrení....“ dňa 12.10.2009 boli na porade Odboru dopravy a komunálnych služieb MsÚ v Žiline informovaní o výsledku kontroly dani za ubytovanie – Ing. Moravčíková, p. Oravcová, Ing. Glovniaková, Ing. Sládková, p. Augustínová, Ing. Kavecký, p. Tichý, Mgr. Klamárová, Ing. Šulganová (zápis z porady zo dňa 12.10.2009).
Opatrenie č. 6 - splnené

Opatrenie č. 7
Vykonať pohovor so zodpovednou pracovníčkou s cieľom odstrániť všetky nedostatky – zistenia a skvalitnenia pridelenej agendy.  Termín: 30.09.2009
Na základe písomného stanoviska „Správa o plnení opatrení...“ vedúci odboru Ing. Baránek vykonal pohovor so zodpovednou pracovníčkou Mgr. Klamárovou  s cieľom odstrániť všetky zistené nedostatky. Pohovor bol vykonaný dňa 28.09.2009 (Záznam z prerokovania opatrení k výsledku kontroly ÚHK č. 19/2008 zo dňa 28.09.2009).
Opatrenie č. 7 – splnené

Opatrenie č. 8
Vysporiadať sa s problémami z minulosti ohľadom určenia správnosti výšky pohľadávky na Dani za ubytovanie do konca roku 2008 a zaviesť systém vysúhlasovania pohľadávok na mesačnej báze s odborom ekonomickým.
Termín: 30.10.2009
V roku 2009 pri inventarizácii pohľadávok na dani za ubytovanie k 31.12.2008 bola podaná žiadosť o odpis z predpisu na dani za ubytovanie vo výške 81.744,- Sk. Tento rozdiel vznikol v rokoch 2005 až 2007 jednak z dôvodu duplicitného zaúčtovania predpisu, z nezaúčtovania dodatočných a opravných pohľadávok v predpisoch a neevidovanie dane za ubytovanie v module Miestne poplatky v ISS. Keďže v týchto inventarizačných rozdieloch neboli zohľadnené úhrady dvoch platiteľov dane (slovenský plynárenský priemysel, a.s. a Stredná odborná škola stavebná), ktorí uhradili daň za ubytovanie za mesiac december 2008 v decembri spolu vo výške 252,26€, bola podaná žiadosť o opravu inventarizačných rozdielov a následne odsúhlasená výška pohľadávok na dani za ubytovanie k 31.12.2009.
Odsúhlasovanie pohľadávok na dani za ubytovanie sa vykonáva na základe zborníka vlastného hospodárenia a výstupov z ISS – Modul miestne poplatky na mesačnej báze s odborom ekonomickým – oddelenie účtovníctva.
Opatrenie č. 8 – splnené

Opatrenie č. 9
Zaviesť systém pre vynútenie dodržiavania Oznamovacej lehoty, lehoty na zaplatenie, Odvedenie dane a spracovať Plán kontrolnej činnosti u evidovaných subjektov na príslušný kalendárny rok, prípadne stanoviť kritéria pre určenie subjektu, v ktorom bude vykonávané miestne zisťovanie.  Termín: 30.10.2009
V systéme pre vynútenie dodržiavania Oznamovacej lehoty, lehoty na zaplatenie, Odvedenie dane sa postupuje v zmysle VZN č. 23/2009 o dani za ubytovanie. Pri neplnení povinností vyplývajúcich z uvedeného VZN, platitelia dane sú upozornení na svoje povinnosti výzvou. Ak ani tak platitelia dane nedodržiavajú lehoty stanovené vo VZN, postupuje sa spolu s odborom právnym a  majetkovým v priestupkovom konaní.
Odbor dopravy a komunálnych služieb vypracoval Plán kontrolnej činnosti na rok 2010, v ktorom si stanovil na I. polrok 2010 kontrolu – Lady ASTORIA, s. r. o, Národná 1, Žilina a v II. polroku 2010 – HANSOL Žilina, s .r. o, M.R. Štefánika 849, Žilina 
Opatrenie č. 9 - splnené

Opatrenie č. 10
Dokončiť kontrolu série blokov vydaných a archivovaných od platiteľa dane zo strany správcu dane, prípadne preveriť tieto skutočnosti u platiteľa dane.  Termín:30.10.2009
Odbor dopravy a komunálnych služieb dokončil dňa 30.10.2009 kontrolu série blokov vydaných správcom dane pre Žilinskú univerzitu v Žiline, ktorá v októbri 2009 vrátila všetky príjmové pokladničné bloky vrátane stornovaných dokladov za obdobie rokov 2005 – 2008, ktoré sú archivované na odbore dopravy a komunálnych služieb. Všetky chýbajúce doklady v jednotlivých mesiacoch boli stornované a nachádzajú sa medzi vrátenými príjmovými pokladničnými blokmi. 
Opatrenie č. 10 – splnené
Opatrenie č. 11
Dôsledné dodržiavanie informačného systému ISS – zo strany pracovníka a zo strany vedúceho odboru sa využívanie systému ISS preverovať na základe žiadaných výstupov.
Termín: 30.10.2009
Informačný systém ISS zodpovedná pracovníčka sa využíva v plnej rozsahu rovnako Modul písomnosti a Modul miestne poplatky. Predpis pohľadávok a vysúhlasovanie pohľadávok na mesačnej báze sa preveruje na základe výstupov z ISS.
Opatrenie č. 11 – splnené



Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole

Celkový počet 
Splnené
opatrenie
Nesplnené
opatrenie
Čiastočne
splnené
Nedá sa
vyhodnotiť
Vyhodnotenie podľa Správy
kontrolovaného subjektu

11

11

-

-

-
Vyhodnotenie
kontrolného orgánu

11

11

-

-

-

Kontrolou bolo zistené  - Výrok:
	Kontrola preverila plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe následnej finančnej kontroly vykonanej v roku 2009 – Správa č. 19/2008 - „Kontrola dodržiavania zákona č. 582/2001 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavby v znení neskorších predpisov v nadväznosti na aktuálne platné VZN o dani za ubytovanie“.
	Pravidelnou následnou kontrolou bolo preverené plnenie konkrétnych opatrení z vecného a časového hľadiska výberovým spôsobom u správcu dane z registratúry poplatníkov dane za ubytovanie. Celkom bolo kontrolovaným subjektom prijatých 11 opatrení, tieto boli aj splnené a plnia sa priebežne.
	Kontrola vyhodnotila, že výsledok plnenia opatrení zodpovedá stavu plnenia opatrení  uvedenom v Správe kontrolovaného subjektu o plnení prijatých opatrení. Kontrolovaný subjekt prostredníctvom prijatých opatrení vykonal všetky úkony, ktorými zistené nedostatky odstránil. V náležitej miere využíva ustanovenia VZN č. 23/2009.
	Kontrolou oblastí, na ktoré boli opatrenia zamerané neboli zistené nedostatky, odbor dopravy a komunálny služieb venoval náležitú pozornosť odstráneniu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole, čo je výsledkom účinnosti prijatých opatrení. Prijaté a splnené opatrenia prispeli ku skvalitneniu systému procedúry v procese správy miestnej dane – evidencia a registrácia poplatníkov dane za ubytovanie, taktiež sa zvýšila úroveň vedenia a spracovávanie predmetnej agendy na Odbore dopravy a komunálnych služieb MsÚ v Žiline.
V kontrolovaných oblastiach kontrolovaného subjektu boli všetky prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov splnené – bez kontrolných zistení.


Poverenie č. 10/2010 -  Záznam č. 10/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 03/2009 (JRDvHN)
Kontrolované obdobie: rok 2009
Cieľom vykonanej kontroly bolo preveriť plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe kontroly vykonanej v roku 2009  v oblasti kontroly výdavkov na jednorazové dávky v hmotnej núdzi poskytnuté v roku 2008.
Predmetom pravidelnej následnej kontroly bola:
Analýza stavu následne po ukončení kontroly:
Z vykonanej  kontroly výdavkov na jednorazové dávky v hmotnej núdzi poskytnuté v roku 2008. Správa o výsledku kontroly bola  s kontrolovaným subjektom prerokovaná dňa 21.04.2009. 
Kontrolovaný subjekt prijal na odstránenie nedostatkov celkom12 opatrení, ktoré boli zamerané na oblasti:
	Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (4 opatrenia - príloha č.  )

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi (6 opatrení – príloha č. )
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení (2 opatrenia – príloha č. )
Návrh opatrení na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku boli kontrolnému orgánu doručené dňa 27.05.2009. Kontrolný orgán dňa 15.06.2009 zaslal kontrolovanému subjektu stanovisko k navrhnutým opatreniam k výsledku kontroly s odporučením  pre dopracovanie navrhnutých opatrení:
	prepracovať Zásady pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi vo forme všeobecne záväzného predpisu,

určiť zodpovednosť za vzniknuté pochybenia a vyvodiť z nich dôsledky
navrhnúť riešenie na vysporiadanie sa s neoprávnene poskytnutou jednorazovou dávkou: spisový materiál č. 33/OSaB/2008 – priznaná JDHN 8.000,- Sk .
Predmetné stanovisko bolo kontrolovaným subjektom prevzaté dňa 25.06.2009.
Dňa 01.06.2009 došlo k zmene personálneho obsadenia funkcie vedúca odboru sociálneho a bytového MsÚ.
Vykonanie kontroly plnenia opatrení:
Kontrola preverila skutočný stav plnenia opatrení a zistila nasledovný stav:
	Zásady pre poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky sociálnej pomoci boli vypracované v mesiaci august 2009 a nadobudli účinnosť 04.08.2009, vypracovanie predmetných „Zásad..“ po určenej lehote je zdôvodnené a akceptované zo strany kontrolného orgánu vykonanou personálnou zmenou obsadenia funkcie vedúcej odboru sociálneho a bytového, pretože bolo potrebné kvalifikovane prepracovať predmetné „Zásady...“ tak, aby boli v súlade s právnymi predpismi a nastavené na podmienky Mesta Žilina.

Na základe stanoviska vedúcej odboru JUDr. Jarmily Beszédesovej vo veci návrhu riešenia určenia zodpovednosti za vzniknuté pochybenia a vyvodenie dôsledkov,  bola zodpovedná pracovníčka na porade vedúcej odboru dňa 25.06.2009 upozornená na dôsledné dodržiavanie právnych predpisov v súvislosti s plnením pracovných úloh pri zabezpečovaní agendy JDHN.
Splnenie úlohy vysporiadania sa s neoprávnene poskytnutou dávkou vo výške 8.000,- Sk bolo zabezpečené vrátením sumy 265,55€ (8.000,- Sk) späť na účet mestského úradu Žilina. Neoprávnene vyplatenú jednorazovú dávku hmotnej núdzi vrátil späť príjemca p. Peter Bednár dňa 21.10.2009 (príjmový pokladničný doklad č. 1-16929/2009 zo dňa 21.10.2009).
Kontrola stavu plnenia opatrení bola vyhodnotená z náhodne vybraných spisov.
	Oblasť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní:
Pri priznávaní dávky JDHN sa postupuje v zmysle platných  „Zásad“.

Opatrenie č. 1 - splnené
Pri vydaných rozhodnutiach sa dodržiava zákon o ochrane osobných údajov – uvádza sa len dátum narodenia.
Opatrenie č. 2 - splnené
Každé vydané rozhodnutie sa doručuje poštou do vlastných rúk žiadateľa JDHN, alebo osobne  prostredníctvom „Zápisnice o vzdaní sa práva odvolania“.
Opatrenie č. 3 - splnené
Každá žiadosť je zaevidovaná v centrálnej evidencii úradu a má pridelené číslo ISS a číslo z odboru sociálneho a bytového z evidencie JDHN.
Opatrenie č. 4 – splnené


	Oblasť zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Vypracovanie „Zásad poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jednorazovej dávky v sociálnej núdzi“ kontrolovaný subjekt splnil v súlade s platnými právnymi predpismi, predmetné zásady nadobudli účinnosť od 04.08.2009.

Opatrenie č. 1 - splnené
Prijímanie žiadosti o poskytovanie JDHN  a ich príprava na schválenie je v súlade s platnými „Zásadami“.
Opatrenie č. 2 - splnené
Predloženie príslušných dokladov potrebných k posúdeniu nároku na JDHN je v súlade so „Zásadami“.
Opatrenie č. 3 - splnené
Rozpočtová klasifikácia v spolupráci s ekonomickým odborom  bola analyticky rozčlenená, a to:  finančný príspevok na stravovanie dôchodcov, zariadenie jedálne pre dôchodcov, jednorazová dávka v hmotnej núdzi, jednorazová dávka v sociálnej núdzi.
Opatrenie č. 4 - splnené
Každá žiadosť o JDHN je odporučená komisiou zdravotnou, sociálnou a bytovou, čo je dokladované príslušnou zápisnicou ku konkrétnemu prípadu pred vydaním príslušného rozhodnutia.
Opatrenie č. 5 - splnené
Dodržiavanie miestnej príslušnosti sa sleduje v zmysle platných právnych predpisov.
Opatrenie č. 6 –splnené

Oblasť zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole:
Pri žiadosti o JDHN, ktorá je postúpená pre kladné vybavenie,  je každá pripravovaná finančná operácia  overená predbežnou finančnou kontrolou v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení.
Opatrenie č. 1 - splnené
Výplata priznanej JDHN je realizovaná prostredníctvom platobných poukazov cez pokladňu MsÚ.
Opatrenie č. 2 - splnené
Kontrolou bolo zistené – Výrok:
Kontrola  preverila  plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe následnej finančnej kontroly vykonanej v roku 2009 – Správa č. 03/2009 – „Kontrola výdavkov na jedno razové dávky v hmotnej núdzi poskytnuté v roku 2008“. 
Pravidelnou následnou kontrolou bolo preverené plnenie konkrétnych opatrení z vecného aj časového hľadiska výberovým spôsobom z evidencie jedno razových dávok hmotnej núdze. Celkom bolo kontrolovaným subjektom  prijatých 12 opatrení, tieto boli aj splnené a plnia sa priebežne. Kontrola vyhodnotila, že výsledok plnenia opatrení zodpovedá stavu plnenia opatrení uvedenom v Správe kontrolovaného subjektu o plnení prijatých opatrení. Kontrolovaný subjekt v plnom rozsahu zabezpečil splnenie prijatých opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou jedno razových dávok v hmotnej núdzi za rok 2008.  Kontrolou oblastí, na ktoré boli opatrenia zamerané neboli zistené nedostatky, odbor sociálny a bytový venoval dostatočnú pozornosť odstráneniu nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole, čo je výsledkom účinnosti prijatých opatrení. Prijaté a splnené opatrenia  prispeli ku skvalitneniu  systému procedúry v procese prípravy, posudzovania,  schvaľovania a výplaty jednorazovej dávky v hmotnej núdzi na Odbore sociálnom a bytovom MsÚ.
V kontrolovaných oblastiach kontrolovaného subjektu boli všetky prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov splnené – bez kontrolných zistení.
Poverenie č. 11/2010 -  Správa  č. 11/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 05/2009 (zákon o slobodnom prístupe k informáciám )
Kontrolované obdobie: rok 2009
Cieľom vykonania kontroly bolo preveriť plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe kontroly vykonanej v roku 2009 v oblasti Kontroly vybavovania žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Predmetom pravidelnej následnej kontroly bola:
Analýza stavu následne po ukončení kontroly:
Z vykonanej kontroly vybavovania žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  bola vypracovaná Správa č. 05/2009. Správa o výsledku kontroly bola s kontrolovaným subjektom prerokovaná dňa 29.05.2009. S obsahom správy boli oboznámení Ing. Viliam Mikuláš – prednosta, Mgr. Martin Barčík – koordinátor referátu pre styk s verejnosťou a RNDr. Gabriela Hrabovcová – zodpovedná pracovníčka za agendu vybavovania žiadostí o slobodnom prístupe k informáciám. 
Opatrenia na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou boli predložené v lehote do 30 dní od prerokovania Správy č. 05/2009. Termín prijatia opatrení bol dodržaný, opatrenia boli prijaté dňa 29.06.2009. Kontrolovaný subjekt prijal na odstránenie nedostatkov pri vybavovaní žiadostí v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám celkom 5 opatrení. 
Opatrenia boli prijaté na základe odporúčania kontrolného orgánu a boli zamerané na:
	Aktualizáciu Smernice primátora o sprístupňovaní informácie na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v zmysle platnej právnej úpravy.
	Vedenie evidencie, vybavovania a archivácie spisovej agendy v zmysle základných štandardov administratívnej praxe.

Zabezpečenie efektívnejšieho výkonu zodpovedného pracovníka pri vybavovaní spisovej dokumentácie z pohľadu obsahu poskytovaných informácií.
Sprístupňovanie a zverejňovanie informácií v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám s maximálnym využitím informačno-komunikačných technológií.
Vyvodenie zodpovednosti za porušovanie zákona.
Kontrolovaný subjekt mal v lehote do 60 dní od prerokovania Správy č. 05/2009 predložiť kontrolnému orgánu Správu o plnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených vykonanou kontrolou. Dňa 27.07.2009 Mgr. Martin Barčík – koordinátor referátu komunikácie s verejnosťou písomne požiadal o predĺženie lehoty o ďalších 60 dní na predloženie „Správy o plnení opatrení...“, z dôvodu, že prijaté opatrenia  na odstránenie zistených nedostatkov sú dlhodobejšieho charakteru.  Kontrolný orgán predmetnú žiadosť akceptoval. Písomná správa  o plnení opatrení bola kontrolnému orgánu predložená dňa 30.09.2009.
2. Vykonanie kontroly plnenia opatrení vyplývajúcich zo Správy č. 05/2009:
Kontrola preverila skutočný stav plnenia opatrení pri náhodne vybraných spisoch – žiadosti o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom  prístupe k informáciám a zistila nasledovný stav:
Odobraté doklady – spisová dokumentácia:
Rok 2009 - Čísla spisov: od čísla 103/2009  po číslo 112/2009, okrem čísla 110/2009
Rok 2010 - Čísla spisov: od čísla  54/2010  po číslo 81/2010, okrem čísiel 78, 71, 62, 56/2010
Kontrolné zistenia:
Rok 2009
Kontrolou spisovej dokumentácie boli zistené nasledovné skutočnosti:
V roku 2009 referát komunikácie s verejnosťou nepracoval v systéme ISS, i keď niektoré spisy, napr.: spis č.  ÚP – SI- 104/2009 je evidovaný v systéme ISS. Vyžiadanie informácií, písomných materiálov nie je evidované ani v internej evidencii vyšlej pošty. Systém vedenia  spisovej agendy v roku 2009 fungoval v nezmenenej podobe ako v roku 2008. Po vykonanej kontrole nedošlo k významnej a žiadnej zásadnej zmene v systéme vedenia spisovej agendy. Prijaté opatrenia na systém vedenia evidencie a archivácie agendy  v roku 2009 v zmysle základných štandardov administratívnej praxe nebol splnený.

Rok 2010
Kontrolou spisovej dokumentácie boli zistené nasledovné skutočnosti:
	Žiadosť nie je zaevidovaná v systéme ISS

ÚP-SI-80/2010, ÚP-SI-72/2010,ÚP-SI-64/2010, ÚP-SI-57/2010
Nie je vytvorený spisový obal zo systému ISS, ani pri prvotnom zaevidovaní, ani pri ukončení spisu
ÚP-SI-81/2010, ÚP-SI-75/2010, ÚP-SI-74/2010, ÚP-SI-69/2010, ÚP-SI-66/2010, ÚP-SI-65/2010, ÚP-SI-59/2010, ÚP-SI-57/2010, ÚP-SI-54/2010
Pri telefonickej, e-mailom žiadosti nie je žiadosť zaevidovaná podľa prílohy aktuálnej smernice, nie je písomný doklad, ktorý zachytáva aká bola odpoveď a kedy.
ÚP-SI-55/2010,ÚP-SI-58/2010 ,ÚP-SI-81/2010
	Písomné oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti nie je v spisovej dokumentácii doložené

ÚP-SI-74/2010, ÚP-SI-63/2010, 
	V spisovej dokumentácii nie je doložená odpoveď na žiadosť

ÚP-SI-64/2010, ÚP-SI-58/2010
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Č.s.: ÚP-SI-60/2010
Prijatá žiadosť bola postúpená na priame vybavenie odboru organizačnému a vnútornej správy. Oznámenie, že bola žiadosť postúpená na priame vybavenie príslušnému odboru bolo zaslané na adresu, kde  bol adresát neznámy, z uvedeného dôvodu sa písomnosť vrátila späť. V žiadosti bola uvedená aj iná adresa. Zodpovedný pracovník nevyužil možnosť opakovaného doručenia adresátovi. V spisovej zložke nie je založená odpoveď na žiadosť.
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	Č.s.: ÚP-SI-58/2010
Žiadosť prijatá mailom je adresovaná podľa obsahu odboru sociálnemu a bytovému MsÚ, ak bola postúpená v zmysle info zákona, nie je evidovaná záznamom v ISS, nie je vyplnená žiadosť o telefonickom prijatí žiadosti v zmysle Smernice primátora č. 4/2009(prílohy), nie je písomný doklad o písomnej odpovedi.
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	Č.s.: ÚP-SI-55/2010
Žiadosť podľa prvotného dokladu z centrálnej evidencie je prijatá poštou – chýba písomná žiadosť, ak sa stala chyba, že bola žiadosť prijatá mailom, nie je vyplnená žiadosť o prijatí žiadosti v zmysle Smernice primátora č. 4/2009(prílohy). Chýba písomná žiadosť o vyžiadanie informácie  z odboru majetku a právneho – záznam z ISS, odpoveď na žiadosť

Referát komunikácie s verejnosťou systém vedenia evidencie a vybavovania žiadostí začal evidovať v systéme ISS od roku 2010. Preverením stavu Opatrenia k bodu 2 bolo zistené, predmetné opatrenie sa plní čiastočne z dôvodu, že zodpovedná osoba prijatú žiadosť zaeviduje v systéme ISS, ale ďalej nepostupuje v  zmysle „Registratúrneho poriadku Mestského úradu v Žiline pre  správu registratúry automatizovaným spôsobom“ podľa ustanovenia Čl. 8 ods. 4 – „Pri založení spisu sa vytlačí spisový obal a jednotlivé záznamy patriace k tomuto spisu sa založia do spisového obalu. Každý spisový obal je označený číslom spisu, vecou ktorej sa týka, registratúrnou značkou a lehotou uloženia. Za toto označenie zodpovedá spracovateľ“. Kontrola preverením spisovej dokumentácie vyhodnotila, že spisové obaly vo väčšine prípadoch nie sú zavedené ani pri zakladaní spisovej dokumentácie, ani pri vybavení a uzatvorení spisu. Zodpovedná osoba – spracovateľ týmto spôsobom vedenia evidencie zakladá skutočnosť, že sa neriadi  „Registratúrnym poriadkom...“ Čl. 8 ods. 11 – Za vyváranie spisov, zaraďovanie registratúrnych záznamov do spisov, označovanie a uzatváranie spisov je zodpovedný spracovateľ“. 
V správe o vyhodnotení opatrenia  k bodu 2 sa konštatuje, že sa zaviedlo písomné vyžiadavanie informácií z iných odborov, z dôvodu, že referát komunikácie nemá tieto k dispozícii. Kontrola konštatuje, že v tomto prípade, kedy bolo nutné potrebnú informáciu vyžiadať z iného odboru písomné dožiadanie potrebné k vybaveniu žiadosti nie je evidované v ISS a nie je vytvorený registratúrny záznam. Týmto spôsobom dochádza k porušeniu „Registratúrneho poriadku...“ ČL. 8 ods. 5 – V písomnom styku sa registratúrny záznam identifikuje číslom konania. Číslo konania sa skladá z čísla spisu, roku vytvorenia spisu, evidenčného čísla registratúrneho záznamu, roku registratúrneho záznamu, skratky organizačného útvaru a skratky spracovateľa“.
Podľa „Správy o vyhodnotení plnenia...“ evidencia žiadostí, ktoré sú zaradené do ISS je jednoznačná a neeviduje sa žiadne podanie mimo systému. Kontrola z odobratej spisovej dokumentácie v štyroch prípadoch prijatých žiadostí nenašla evidenciu v ISS systéme.
Kontrolný orgán zistil skutočnosti, ktoré poukazujú na nedostatky pri plnení prijatých opatrení:
	z odobratých dokumentov v štyroch prípadoch neboli žiadosti zaevidované v ISS,

nedodržanie lehoty vybavenia žiadosti, inštitút „ospravedlnenia sa“ pri nedodržaní lehoty zákon  o slobodnom prístupe k informácii nepozná, kontrola dáva do pozornosti, že nedodržanie lehoty vybavenia zakladá skutočnosť „fiktívneho rozhodnutia“,
zodpovedný pracovník pri zaslaní informácie nie vždy využíva v náležitej miere primeranú obsahovú náplň odpovede.
Opatrenie č. 1
V zmysle Opatrenia č. 1 bola vypracovaná nová Smernica primátora č. 4/2009, ktorou sa upravuje postup zamestnancov Mesta Žilina pri sprístupňovaní informácií na žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Smernica nadobudla účinnosť a platnosť od dátumu podpisu primátora Mesta Žilina, t.j. od 02.11.2009. Dĺžka vypracovania predmetnej Smernice primátora bola ovplyvnená pripomienkovým konaním na úrovni vedúcich zamestnancov jednotlivých odborov MsÚ.
Opatrenie č. 1 – splnené

Opatrenie č. 2
Opatrenie č. 2 bolo zamerané na systém vedenia evidencie, vybavovanie a archivácii agendy v zmysle základných štandardov, na lehoty vybavovania žiadostí. Predmetné opatrenie ukladá mesačnú sumarizáciu žiadostí a odpovedí, ako aj dátum prijatia a odoslania žiadosti, príp. predĺženie lehoty vybavenia.
Systém vedenia evidencie a vybavovania žiadosti je opísaný v kontrolných zisteniach za rok 2009 a rok 2010, v ktorých kontrolný orgán poukazuje na konkrétne nedostatky. V rámci mesačnej sumarizácie žiadostí kontrolovaný subjekt predložil mesačnú sumarizáciu za mesiace január 2009, február 2009,  august 2009, september 2009, október 2009, november 2009. V mesačnej sumarizácii nie je údaj o odpovedi, dátume vybavenie, príp. predĺženia lehoty.
Opatrenie č. 2 – čiastočne splnené
Opatrenie č. 3
V bode 3 je vyhodnotený výkon pracovníka pri vybavovaní spisovej dokumentácie z pohľadu poskytovaných informácií, ktorý sa mal dosiahnuť intenzívnejšou  internou komunikáciou (v rámci referátu ale aj medzi odbormi), rozširovaním a dobudovaním informačných databáz (s dôrazom na elektronickú podobu), striktnejším rozlíšením informácie(či požadovaná žiadosť z pohľadu obsahu spĺňa parametre inforzákona alebo sa týka bežnej agendy) a s maximalizáciou zverejňovania informácii na www.zilina.sk .
V odobratej spisovej dokumentácii sa nenachádzali  žiadne písomné dožiadania od žiadateľa na doplnenie informácie, na základe ktorých by kontrolný orgán mohol vyhodnotiť účinnosť prijatého opatrenia, kontrolovaným subjektom neboli doložené aktuálne výsledky, ktoré by zaisťovali vypovedaciu hodnotu prijatého opatrenia. Kontrolovaný subjekt  v Správe o vyhodnotení plnenia opatrení sám hodnotí, že vzhľadom   pre veľký počet prijatých žiadostí, z časových dôvodov, ako aj plnenia úloh súvisiacich s ostatnou prácou referátu komunikácie s verejnosťou  prijaté opatrenie nemohol v plnom rozsahu naplniť. V nadväznosti na predchádzajúce úroveň internej komunikácie a maximalizácia zverejňovania informácií na www.zilina.sk nedosiahla zvýšenú  úroveň v súlade s prijatým opatrením. V záverečnom hodnotení kontrolovaný subjekt prijaté opatrenie bude priebežne zlepšovať, napr. získaním potrebných zručností, uvedením do plnej funkčnosti elektronickú knihu.
Opatrenie č. 3 – čiastočne splnené

Opatrenie č. 4
V bode 4 je vyhodnotené opatrenie , ktoré sa týka publikovania informácií na webe, zverejňovanie žiadostí,  zabezpečenie nového vzhľadu web stránky. Referát komunikácie s verejnosťou v rámci zabezpečených stránok Mesta Žilina zverejňuje Poskytovanie informácií prostredníctvom súboru „Slobodný prístup k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám“. Žiadateľ o poskytnutie informácie má k dispozícii aktuálnu Smernicu o slobodnom prístupe k informáciám, formulár žiadosti o poskytnutie informácie – v elektronickej podobe(tvorí prílohu platnej smernice). 
Mesto Žilina umožnilo prostredníctvom elektronickej podateľne zaslať „Formulár“ o poskytnutie informácie. Mesto Žilina sprístupňuje „Zoznam žiadostí o poskytnutie  informácií“ – predmet žiadosti, lehoty a odpovede.
Kontrolné zistenie: 
chýba číslo faxu na ktorý sa môže poslať žiadosť,
zoznam žiadostí o poskytnutie informácie ku dňu 27.04.2010 nie je aktualizované, posledná aktualizácia je k 30.06.2009
povinne zverejňované informácie – stránka nie je k dispozícii
Správa o vyhodnotení opatrenia č. 4 nemá dostatočnú vypovedaciu hodnotu  vzhľadom na spätnú väzbu k Návrhu opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou Hlavného kontrolóra mesta Žilina. Kontrola preverila skutočný stav plnenia opatrení s porovnaním vyhodnotenia plnenia opatrení a vyhodnotila, že skutočný stav plnenia opatrení v niektorých momentoch nezodpovedá skutočnosti, resp. niektoré navrhnuté opatrenia sa v praxi zatiaľ nerealizujú.
Na zabezpečených stránkach  mesta Žilina  nie  sú  priebežne a aktuálne zverejňované povinné údaje, informácie o vybavených žiadostiach.
Opatrenie č. 4 – čiastočne splnené 

Opatrenie č. 5
Opatrenie bodu 5 bolo zamerané na vyvodenie zodpovednosti za porušovanie zákona zodpovednej osoby. Výsledky kontroly na plnenie úloh spojených so zákonom č. 211/2000 Z z. o slobodnom prístupe k informáciám  boli prerokované na úrovni priameho nadriadeného aj zástupcu prednostu, pohovorom a sankciami v druhom polroku 2009. Práca zodpovedného zamestnanca je neustále kontrolovaná. Prijatými opatreniami sa podarilo splniť mierne zlepšenie výkonu kvality agendy vybavovania žiadostí.
Opatrenie č. 5 – splnené

Opatrenia prijaté na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole

Celkový počet 
Splnené
opatrenie
Nesplnené
opatrenie
Čiastočne
splnené
Nie je možné vyhodnotiť
Vyhodnotenie podľa Správy
kontrolovaného subjektu

5

4

-

1

-
Vyhodnotenie
kontrolného orgánu

5

2

-

3

-

Kontrolou bolo zistené – výrok:
Kontrola preverila plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov prijatých na základe následnej finančnej kontroly vykonanej v roku 2009 – Správa č. 5/2009 – „Kontrola vybavovania žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k informáciám“.
Pravidelnou následnou kontrolou bolo preverené plnenie konkrétnych opatrení vyplývajúcich zo Správy č. 5/2009 výberovým spôsobom z evidencie žiadostí o slobodnom  prístupe k informáciám na referáte komunikácie s verejnosťou. Preverením stavu plnenia opatrení bolo zistené, že z 5-tich prijatých opatrení boli skutočne splnené 2 opatrenia- opatrenie č. 1 a č. 5, ďalšie tri opatrenia č.2,3,4 boli splnené čiastočne. Kontrolou  zistený stav oproti stavu z predchádzajúcej kontroly možno vyhodnotiť, že kontrolovaný subjekt prijaté opatrenia plnil so snahou zlepšiť úroveň vybavovania žiadostí v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám i napriek skutočnosti, že všetky opatrenia neboli splnené tak ako boli navrhnuté. Kontrolovanému subjektu kontrolný orgán odporúča dôslednejšie dodržiavať „Registratúrny poriadok Mestského úradu v Žiline pre správu registratúry automatizovaným spôsobom“ so zameraním sa na ČL. 8 – Spisy a Čl. 10 – Tvorba registratúrneho záznamu, aby sa dosiahla požadovaná úroveň plnenia prijatých opatrení.
V kontrolovaných oblastiach kontrolovaného subjektu bolo prijatých 5 opatrení, z toho boli splnené 2 opatrenia, čiastočne splnené 3 opatrenia. 


Poverenie č. 12/2010 -  Záznamy pod  č. 12/2010
Vykonanie  pravidelnej následnej kontroly
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole v zmysle Správy č. 11, 12 /2009  - Základné školy 
Kontrolované obdobie: rok 2009

Základná škola Jarná 20, 010 01  Žilina
Následná finančná kontrola bola vykonaná v dňoch od 06.10.2009  do 02.11.2009 na základe poverenia  K-11/2009, vydaného hlavným kontrolórom mesta Žilina.
 Na základe zistených nedostatkov prijal riaditeľ  ZŠ -  Mgr. Ján Kotman 8 opatreni k odstráneniu nedostatkov zistených NFK formou zápisnice, ktorá bola predmetom bodu C.1,C.2,D.3,E.1 z prerokovania s riaditeľom školy dňa 22.12.2009. Opatrenia boli písomne doručené na ÚHK mesta Žilina  dňa 26.01.2010 (v termíne).  Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov NFK predložila Miroslava Bednárová,  tajomníčka  ZŠ – Jarná 20, 010 01 Žilina písomne dňa 12.02.2010 (v termíne).
Na základe poverenia č.12/2010 vydaného hlavným kontrolórom mesta Žilina  zo dňa 12.04.2010, vykonala zamestnankyňa  Mgr. A. Možuchová ÚHK mesta Žilina  následnú kontrolu plnenia prijatých opatrení s nasledovným výsledkom:
Opatrenia k bodu C.1. Dodávateľské faktúry:  
1). Zálohové faktúry –  dodržiavať účtovné osnovy a postupy účtovania.
     Zodpovedný : riaditeľ, tajomníčka		Termín : sústavne
Plnenie:  kontrola preverila náhodným výberom tieto dodávetľské faktúry. 
PF-09/2010  22.01.2010  v čiastke  35,93 €  účtovný predpis    314/222, 501/314  bez zistenia
DF- 46/2010 16.03.2010  v čiastke 166,98 €   účtovný predpis 501/321, 321/222  bez zistenia
PF-47/2010  11.03.2010 v čiastke  324,00 € účtovný predpis    314/222, 501/314  bez zistenia
2).Objednávky – vystavovať  pravidelne k objednávanému tovaru a vykonávať predbežnú finančnú kontrolu.         Zodpovedný : riaditeľ, tajomníčka		Termín : sústavne
Plnenie: Kontrolou objednávok  bolo zistené, že na dodávku prác, služieb ako aj nákup tovaru vystavuje poverený zamestnanec M.Bednárová na základe písomnej alebo ústnej  žiadosti riaditeľa, ktoré majú  stanovené  náležitosti.
Objednávky písomne potvrdzuje riaditeľ školy. Vyhotovujú sa v 3 vydaniach. Originál a jedna kópia sa zasiela dodávateľovi, ktorý objednávku spätne priloží k faktúre  a jedna kópia slúži pre centrálnu evidenciu.
3). Doplnenie vnútornej kontroly o finančnej kontrole – predbežná finančná kontrola a vnútorný audit v smernici.      Zodpovedný : riaditeľ, tajomníčka		Termín : sústavne
Plnenie:
		Organizácia má vypracovanú internú  smernicu č.1, ktorá  upravuje jednotný postup, základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania predbežnej, priebežnej a následnej finančnej kontroly pri uplatňovaní finančného riadenia zabezpečujúceho dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti  a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a iných činnostiach v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stanovuje zodpovednosť vedúcich zamestnancov a zamestnancov.
Súčasťou tejto smernice sú podpisové vzory. Vykonávanie PFK na DF je zabezpečené v plnom rozsahu.
Opatrenia k bodu C.1.  boli splnené.

Opatrenia k bodu C.2. Odberateľské faktúry: 
1). Odberateľské faktúry – škola nevystavuje OF, príjmy za nájom sú účtované len  na základe „Zmluvných vzťahov“  doložené sú preukázateľnými účtovnými dokladmi v zmysle  zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve.
Zodpovedný : riaditeľ, tajomníčka		Termín : sústavne
Plnenie: Kontrolou bolo zistené, že organizácia nevystavuje odberateľské faktúry, tým sa nevykonáva ani PFK.
Opatrenie k bodu C.2.  bolo splnené.

Opatrenia k bodu D.1. Cestovné náhrady: 
1.) Účtovanie cestovných príkazov, vykonávať PFK pred uskutočnením pracovnej cesty a po jej ukončení správne vyúčtovať s priložením účtovných dokladov podľa zákona NR SR 431/2002 Z. z.§ 8 ods. 1, 2   
Plnenie: Kontrola preverila jeden  CP-01/2010 zo dňa 04.03.2010 účtovný doklad bol  vyhotovený zodpovedným  zamestnancom. V zmysle ustanovenia § 8, §10  zákona NR SR č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve  účtovná jednotka dodržala účtovné postupy, úplnosť, preukázateľnosť a trvalosť účtovných dokladov.
Opatrenie k bodu D.1.  bolo splnené

Opatrenie k bodu E.1.   Zmluvné vzťahy
 1). Pri uzatváraní nájomných zmlúv dbať na to, aby spĺňali všetky náležitosti účtovných    dokladov v zmysle platnej legislatívy a uvádzať taktiež  pokuty a sankcie, ktoré vyplývajú zo zákona.
	Zodpovedný : riaditeľ, tajomníčka		Termín : sústavne
2). Zavedený register platných zmlúv, ktoré sú označené pridelenými poradovými číslami
	Zodpovedný : riaditeľ, tajomníčka		Termín : sústavne
Plnenie:Organizácia vedie centrálnu evidenciu zmlúv, ktorá je vedená u riaditeľa školy, ktoré zároveň schvaľuje a podpisuje, taktiež zodpovedá  za obsahovú a formálnu správnosť príslušnej zmluvy. Všetky  zmluvy  a obsahové náležitosti preverí aby boli v zmysle platnej legislatívy zástupca riaditeľa školy Mgr.Ján Frčka, ktorý zaroveň vykonáva aj predbežnú finančnú kontrolu. 
Opatrenie k bodu E.1.  bolo splnené.


Základná škola s MŠ Zádubnie 196, Žilina
Následná finančná kontrola bola vykonaná v dňoch od 02.12.2009  do 09.12.2009 na základe poverenia  K-12/2009, vydaného hlavným kontrolórom mesta Žilina.
Na základe zistených nedostatkov prijala riaditeľka  ZŠ s MŠ Mgr. Anna Feilerová k odstráneniu nedostatkov zistených NFK formou zápisnice, ktorá bola predmetom bodu C.1, D.1., D.2., D.3., E.1.,  z prerokovania s riaditeľkou  školy dňa 21.12.2009. Opatrenia boli písomne doručené na ÚHK mesta Žilina  dňa 27.01.2010 (v termíne).  Správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov NFK predložila Mgr. A. Feilerová,  riaditeľka ZŠ s MŠ písomne dňa 25.2.2010 (v termíne).
 Na základe poverenia č.12/2010 vydaného hlavným kontrolórom mesta Žilina  zo dňa 12.04.2010, vykonala zamestnankyňa  Mgr. A. Možuchová ÚHK mesta Žilina  následnú kontrolu plnenia prijatých opatrení s nasledovným výsledkom:

Opatrenia k bodu C.1. Dodávateľské faktúry  
V mesiaci január sme vypracovali „Register platných zmlúv“ a dodatkov, ktoré sú podkladom pre zrozumiteľné a preukázateľné účtovníctvo.                                 Z: riad. školy
Pri pravidelne opakovaných platbách uvádzame odvolanie na zmluvu (číslo zmluvy/rok).
K faktúram, pri ktorých nie sú zmluvy, sú doložené objednávky.                   Z: riad. školy
Plnenie:  Organizácia vedie evidenciu „Register platných zmlúv“ za rok 2010. Kontrola preverila, či sú naúčtované a  doložené  všetky  prvotné účtovné doklady  DF (objednávky, zmluvy, dodacie listy bola vykonávaná PFK). Kontrola preverila náhodným výberom tieto dodávateľské faktúry bez zistených nedostatkov.
Opatrenie k bodu C.1.  bolo splnené.

Opatrenia k bodu D.1. Pokladničné doklady 
Pri vypisovaní dokladov: PPD a VPD dbáme na správnosť vyplňovania, hlavne podpis príjemcu a podpis schválenia. Všetky pokladničné doklady sme v mesiaci január a február skopírovali a priložili do účtovných dokladov.                                               Z: p. Švecová
Pri odvode finančnej hotovosti na bankový účet v mesiaci január sme na pokladničný doklad uviedli meno konkrétneho zamestnanca, ktorý hotovosť odvádzal do banky. Výberové a vkladové lístky sme priložili do pokladne.
Finančná kontrola dokladov sa vykonáva v deň vyplatenia z pokladne.           Z: p. Švecová
Plnenie: Kontrolou pokladničných dokladov   bolo zistené, že nechýbal účtovací predpis, boli  doplnené podpisy príjemcu, podpis schválenia,  kópie  paragónov, PFK bola vykonávaná  včas  pred uskutočnením finančnej operácie. – bez zistenia
Opatrenie k bodu D.1.  bolo splnené.

Opatrenia k bodu D.2. Inventarizácia peňažných prostriedkov
V priebehu mesiaca január ( 19.1.2010) sme vykonali inventúru pokladne a zároveň sa vypracoval inventarizačný zápis, ktorý bude súčasťou pokladničnej knihy.
                                                                                                   Z: riad. školy, pokladník
Plnenie: Kontrolou  bolo zistené, že  organizácia v čase kontroly  mala vypracovaný 1 x  inventarizačný zápis  z vykonania inventarizácie pokladničnej hotovosti.
Inventarizácia pokladničnej hotovosti  bola vykonaná 19.01.2010    35,82 € bez zistenia
Opatrenie k bodu D.2. sa plní  priebežne.


Opatrenia k bodu D. 3. Cestovné náhrady
V priebehu mesiaca január a február  sme nemohli urobiť nápravu nedostatkov, ktoré sa vzťahujú bodu D.3.  (cestovné náhrady ).
Pri vyslaní zamestnanca na pracovnú cestu sa v budúcnosti budeme riadiť Smernicou o cestovných náhradách ZŠ s MŠ Zádubnie , ktorú sme dodatočne vypracovali.
Plnenie: Organizácia v čase kontroly neevidovala žiadne cestovné príkazy. Kontrole bola predložená vnútorná smernica č. 004/2010  o cestovných náhradách  s účinnosťou od 15.02.2010. 
Opatrenie k bodu D.3.   sa plní  čiastočne.


E.1.    Zmluvné vzťahy
V roku 2010 škola neprenajíma žiadne priestory. V prípade podpísania novej nájomnej zmluvy sa budeme riadiť platnou legislatívou. 
Plnenie:  V súčasnosti ZŠ s MŠ neprenajíma žiadne priestory, lebo  v miestnosti, ktorá bola na to určená je zriadená herňa pre deti z MŠ.
Opatrenie k bodu E.1. nebolo možné vyhodnotiť.



V Žiline  31. 05. 2010 					Ing. Elena Šuteková
							       hlavná kontrolórka mesta


