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Návrh na uznesenie


Mestské zastupiteľstvo  v Žiline


	berie na vedomie
	Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  Mesta Žilina za prvý polrok 2007








































Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina Ing. Jozefa Pálfyho   
                                                       za prvý polrok 2007  
 


V zmysle zákona 369/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa  zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, podľa  § 18f predkladám  Mestskému zastupiteľstvu v Žiline správu o kontrolnej činnosti za prvý polrok 2007.


V priebehu prvého polroka 2007 boli podľa schváleného plánu vykonané nasledovné kontroly:


1. Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žilina.

Pracovníci útvaru hlavného kontrolóra sa zúčastnili  mimoriadnych inventarizácií  požiarnych zbrojníc, DPMŽ s.r.o. a ŽILPO s.r.o .
Pri inventarizácii požiarnych zbrojníc a DPMŽ s.r.o. neboli zistené žiadne rozdiely medzi fyzickým a účtovným stavom.
Inventarizáciou ŽILPO s.r.o.  boli zistené nedostatky, na odstránenie ktorých boli prijaté príslušné opatrenia. Na odstránenie nedostatkov boli poverení pracovníci finančného a právneho oddelenia Mestského úradu v Žiline.

2. Kontrola hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov  EU v spolupráci so štátnymi orgánmi.

Na základe požadovaných kontrol, ktoré bolo  potrebné vykonať mimo schváleného plánu kontrol na prvý polrok 2007, ako aj dlhodobú práceneschopnosť hlavného kontrolóra, nebolo možné vykonať plánovanú kontrolu.


Mimo plánu boli vykonané nasledovné kontroly :

Kontrola pracovno-právnych vzťahov a odmeňovania zamestnancov, ekonomické vzťahy, nájomné zmluvy a hospodárenie s majetkom Mestskej krytej plavárne v Žiline v roku 2006.

 Na odstránenie zistených nedostatkov v pracovno-právnych vzťahov, odmeňovaní a nájomných zmluvách boli prijaté opatrenia, ich  plnenie zabezpečuje nové vedenie Mestskej krytej plavárne v Žiline a Mesto Žilina.

	Finančná kontrola opatrovateľskej služby pri MsÚ v Žiline za rok 2006


Kontrolované boli : mzdy, cestovné výdavky, materiál a dodávky, ostatné tovary a služby a doprava. 
Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky v nakladaní s finančnými prostriedkami.

	Kontrola vybavovanie žiadostí a podnetov od poslancov MZ a verejnosti za mesiac február a marec 2007.


Kontrolou bolo zistené, že na jednotlivých oddeleniach sa evidencia došlej a vybavenej pošty v zmysle systému ISS nevykonáva.  Taktiež bolo zistené, že nie všetky podania boli vybavené v zákonnej lehote. Správa z vykonanej kontroly bola odovzdaná prednostovi mestského úradu.

	Kontrola evidencie hrobových miest, úhrad finančných prostriedkov a ich využitie

za prepožičanie hrobových miest podľa jednotlivých cintorínov.

      Kontrola bola začatá v prvom polroku 2007 a bude ukončená v zmysle schváleného plánu 
      kontrol v druhom polroku 2007.  

3. Kontrola blokových pokút Mestskej polícii v Žiline  za rok 2006

Kontrolou bolo zistené, že mestská polícia za rok 2006 zinkasovala 5 515 100,00 Sk z toho:

blokových pokút zinkasovaných priamo na mieste                             5 370 100,00 Sk
exekučným konaním                                                                              145 000,00 Sk
Kontrolou pokutových blokov nebolo zistené porušenie predpisov.

4. Kontrola účelovosti poskytnutých darov mesta Žilina v roku 2006

V roku 2006 boli zakúpené vecné dary v hodnote 706 076,50 Sk, ktoré boli hradené z reprezentačného fondu.  Podľa zistených skutočností  boli prijaté opatrenia, ktorých plnenie zabezpečí finančné oddelenie / vypracovaním smernice o čerpaní  reprezent. fondu, vyúčtovanie vykonávať v zmysle zákona o účtovníctve a tovar objednávať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní/.

5. Kontrola dane za užívanie verejného priestranstva pre dočasné a trvalé parkovanie motorových vozidiel v zmysle VZN Mesta Žilina

Pri kontrole dane za užívanie verejného priestranstva  neboli zistené nedostatky.  Na    ostatné nedostatky / vodorovné dopravné značenie, zimná údržba parkovacích miest a evidencia vydaných parkovacích kariet/, ktoré boli zistené pri kontrole  boli prijaté opatrenia, ktoré dorieši majetko-právne oddelenie a oddelenie dopravy Mestského úradu v Žiline v spolupráci s parkovacou spoločnosťou.

6. Kontrola pokladničnej hotovosti Mestského úradu v Žiline
 
V prvom polroku 2007 bola vykonaná inventarizácia pokladničnej hotovosti na Mestskom úrade v Žiline v dňoch 12.04.2007 a 07.06.2007, pri ktorých neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely.

7.  Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

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


8.  Vybavovanie sťažností, žiadostí a petícií

Petície, sťažnosti a žiadosti boli priebežne riešené  v stanovených lehotách. V prvom polroku 2007 bolo vybavených :  37 sťažností z toho bolo 14 odstúpených na priame vybavenie vecne príslušným oddeleniam a 23 bolo vybavených priamo na útvare hlavného kontrolóra.   Ďalej 
7 žiadostí z toho boli 4 odstúpené na priame vybavenie vecne príslušným oddeleniam a 3 boli vybavené priamo na útvare hlavného kontrolóra a 2 petície. Podrobný rozpis je spracovaný v tabuľke, ktorá je prílohou tejto správy. Všetky sťažnosti, žiadosti a petície boli vybavené v zákonnej lehote.

9.  Vykonať kontrolu o ktorú požiada mestské zastupiteľstvo
                                                                                                                   
Mestské zastupiteľstvo v prvom polroku 2007 neuložilo hlavnému kontrolórovi vykonať ďalšiu kontrolu.
Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2007 bola podaná interpelácia, ktorá sa týka prehľadu rozhodnutí o výruboch stromov za rok 2005 a 2006. Odpoveď na interpeláciu bude predložená v zmysle dohody  s pani poslankyňou  Ing. Evou Országhovou  na októbrovom zasadnutí MZ.


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






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
























