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NÁVRH     NA   UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline

Berie na vedomie:

	Informáciu, že nebolo možné od nástupu hlavného kontrolóra mesta do funkcie splniť zákonné podmienky pri Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 z časového hľadiska a predložiť tento návrh na rokovanie mestského zastupiteľstva.
	Informáciu, že i napriek tejto skutočnosti kontroly na I. polrok 2013 budú zahájené a tieto budú zahrnuté do Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, ktorý predloží hlavný kontrolór mesta na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. 






DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s §  18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  hlavný kontrolór mesta predkladá mestskému zastupiteľstvu Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2013. Návrh má byť v zákonnej lehote – t. j. 15 dní pred prerokovaním v mestskom zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. V podmienkach Mesta Žilina to je úradná tabuľa.
Nakoľko hlavný kontrolór mesta nepredložil na rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2012 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 a v mesiaci november 2012 sa vzdal svojej funkcie a novozvolený hlavný kontrolór mesta nastúpil do funkcie dňa 14.01.2013, vznikol tu stav, keď nie je schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013, na základe ktorého, by bolo možné kontroly vykonávať. Na vykrytie tohto nesúladu predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie, ktorým bude možné tento stav dočasne vyriešiť.   













Zahájenie vykonávania kontrol
v I.  polroku 2013


Podľa §  18f ods. 1 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  hlavný kontrolór predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred jeho prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým. V podmienkach Mesta Žilina to je úradná tabuľa. Posledný predložený návrh plánu kontrolnej činnosti II. polrok 2012 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Žiline dňa 18.06.2012
Nakoľko hlavný kontrolór mesta nepredložil na rokovanie mestského zastupiteľstva v roku 2012 Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 a v mesiaci november 2012 sa vzdal svojej funkcie a novozvolený hlavný kontrolór mesta nastúpil do funkcie dňa 14.01.2013, vznikol tu stav, keď nie je schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 na základe, ktorého by bolo možné kontroly vykonávať. Na vykrytie tohto nesúladu predkladám mestskému zastupiteľstvu návrh na uznesenie, ktorým bude možné začať kontroly v roku 2013 vykonávať. Zahájené kontroly budú zaradené hlavným kontrolórom mesta do Návrhu plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2013 a predložené na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
   

V Žiline, dňa 17.01.2013
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