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NÁVRH   NA   UZNESENIE
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
Ukladá
Vykonať kontrolu hospodárenia v rozpočtových organizáciách CVČ  Spektrum Žilina a CVČ  Žirafa Žilina, s cieľom vyhodnotiť  a porovnať opodstatnenosť nárokov a zachovanie  rovnosti pri rozpise rozpočtu a zohľadnení kontrahovaných zmluvných vzťahov a následného použitia zdrojov s poukazom  na hospodárnosť, účelnosť, účinnosť a efektívnosť  poskytnutých zdrojov v priebehu roku 2011 


Upravuje Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  na 1. polrok 2012: 

Doplniť 
bod 4. Ostatné kontroly o bod  
4. 4.  Kontroly   vykonané   z podnetu   primátora   na   základe  dôvodného podozrenia  z  nehospodárneho   alebo   protiprávneho   konania po konzultácii s hlavnou kontrolórkou,   pričom  o zadaní kontroly  bude   MZ   informované   na najbližšom   rokovaní   MZ s návrhom na posun schválených úloh a úpravu Plánu kontrolnej činnosti

vypustiť
Kontroly uvedené nižšie z Plánu   kontrolnej činností   hlavného kontrolóra na I. polrok 2012 a ich výkon posunúť na obdobie II. polroku 2012

Kontrolu  2.3.  Následná kontrola  spoločností so 100 % účasťou majetku mesta – kontrola dodržiavania § 129 Obchodného zákonníka v nadväznosti na § 125 ods. 1 písm. b) a ich zverejnenie v súlade s § 21 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

	Kontrolu 2.5. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a zostavenie účtovnej závierky v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta – Materská  škola, Gemerská 1772, 010 08 Žilina



DOVODOVÁ     SPRÁVA
Dôvodom je upraviť plán kontrolnej činnosti o kontrolu, ktorá sa javí ako spoločenská objednávka objektívneho vyhodnotenia situácie pri rozpise  a použití finančných prostriedkov z dôvodu potreby vykonať nezávislý prieskum a preverenie skutočností pre správne a objektívne posúdenie a následné správne rozhodnutie pri nárokoch financovania aktivít v centrách voľného času. Vzhľadom na skutočnosť, že preverenie bude vykonávané v dvoch pomerne veľkých subjektoch, je predložený návrh aj na posun výkonu plánovaných kontrol  na následné obdobie, tak ako je uvedené  vyššie. 

Doplnenie bodu pre možné operatívne zadanie úlohy vykonania kontroly v odôvodnených prípadoch zo strany primátora po konzultácii s hlavnou kontrolórkou, ktorá na základe  zadania predloží informáciu do MZ aj s návrhom na úpravu plánu kontrolnej činnosti.



