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NÁVRH NA UZNESENIE 
 
Uznesenie č.__/2011 
 
Mestské zastupiteľstvo v Žiline 
 

I. konštatuje,  že 
 
1. bola predložená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly 

účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia 
ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia 
sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne 
 

2. poslanci mestského zastupiteľstva boli oboznámení  s výsledkami kontroly ako aj 
o prijatých opatreniach  na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z kontroly  

 
II. berie na vedomie 

 
1. Správu NKÚ SR   o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu 

k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 
2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom 
(SORO) v regióne a prijaté opatrenia primátora mesta na odstránenie nedostatkov 
vyplývajúcich z protokolu a predloženej správy 

 
III. ukladá  

 
1. zabezpečiť splnenie prijatých opatrení primátora mesta na odstránenie nedostatkov 

z protokolu o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov vo vzťahu 
k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 
2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom 
(SORO) v regióne  podľa stanovenej zodpovednosti a  v uvedených termínoch  

 
 
 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 
Materiál Prerokovanie Správy NKÚ SR o výsledku kontroly účtovných a finančných výkazov 
vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 
2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) 
v regióne je predkladaná  na rokovanie Mestského zastupiteľstva na základe požiadavky  
predsedu Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá bola primátorovi Mesta Žilina doručená dňa 
13. júna 2011  listom č. Z-003630/2011/1140/JRA  zo  dňa  06. júna  2011,  čo je v súlade s § 
20a ods. 1 zákona č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR. 
 
Správa v súlade s požiadavkou predsedu Najvyššieho kontrolného úradu je predkladaná  na 
najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva po jej doručení – t.j. 27. 06. 2011 
 
Uznesenie MZ o výsledku prerokovania výslednej správy z kontroly bude  formou výpisu 
zaslané predsedovi NKÚ SR s cieľom informovať ho o naplnení vyššie uvedeného 
ustanovenia zákona o NKÚ SR.   
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