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NÁVRH NA UZNESENIE č. ..... / 2017
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

Vyzýva a žiada

1. zástupcu zriaďovateľa - primátora mesta Žilina, vyvodiť osobnú zodpovednosť
za pochybenia spomenuté vo výslednej správe hlavného kontrolóra mesta Žilina,
týkajúcej sa CVČ v Žiline, ako aj návrh konkrétnych opatrení zo strany zriaďovateľa na
zabezpečenie odstránenia dlhodobo pretrvávajúcich nedostatkov v CVČ Kuzmányho
105, Žilina a o konkrétnych postupoch písomne informovať všetkých poslancov MZ
v Žiline v termíne do 30 dní po prijatí uznesenia.
II.

Vyzýva

1. Radu školy pri CVČ Kuzmányho 105, Žilina, aby konala v súlade s § 24 ods. 5
zákona č. 596/2003 Z. z. - predložila návrh na odvolanie z funkcie dočasne zastupujúcu
riaditeľku CVČ v Žiline s náležitým odôvodnením s poukazom na závery kontroly HK,
trvala na legitímnom postupe organizovania výberového konania pre vymenovanie
riaditeľa, ktorý bude zárukou korektného konania v CVČ Žilina a zároveň informovala o
svojich postupoch všetkých poslancov MZ.
III.

Vyzýva

1. zástupcu zriaďovateľa - primátora mesta Žilina – Igora Chomu, aby zabezpečil
vytvorenie všetkých legitímnych podmienok pre riadne vykonanie výberového konania
na riaditeľa CVČ Kuzmányho 105, Žilina v čo najskoršom možnom termíne, nakoľko
katastrofálny stav v zmysle záverov kontroly HK mestské zastupiteľstvo v Žiline chápe
ako vážny nedostatok zo strany zriaďovateľa, ktorý pri dlhoročnom vedomí o
pochybeniach v CVČ v Žiline doteraz nekonal, na základe čoho tento prípad v súčasnej
dobe riešia orgány činné v trestnom konaní, čo môže byť v konečnom dôsledku
kvalifikované ako zanedbanie povinností pri správe cudzieho majetku, od čoho sa
poslanci dištancujú. Poslanci na tento nepriaznivý stav v CVČ, Kuzmányho 105, Žilina
už dlhodobo poukazujú, avšak bez odozvy vedenia Mesta Žilina ako aj samotného
primátora mesta.
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Na základe Správy o výsledku kontrol a Návrhu správy č. 03/2017, Dodatok č. 1
k Návrhu správy č. 03/2017 a Správa č. 03/2017 je zrejmé, že organizácia CVČ
Kuzmányho 105, 010 01 Žilina sa dopustila závažných pochybení, kedy dochádzalo
k hrubému porušovaniu všeobecne záväzných právnych predpisov SR, pričom
predmetom preverovania bolo obdobie roku 2016 a je dôvodná obava, že nepriaznivý
stav tam pretrváva.
Poslanci majú právo na konkrétne riešenia vedenia mesta v CVČ Kuzmányho
105, Žilina a už odmietajú nečinne sa pozerať na katastrofálny stav.

