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NÁVRH     NA   UZNESENIE 

 

Uznesenie č. __/2016 

 

Mestské zastupiteľstvo  v Žiline 

 

I. Schvaľuje 

 

1. V uznesení č. 44/2016 k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

mesta Žilina na II. polrok 2016 v  časti I. bode 1. doplnenie názvu a kontrolovaného 

obdobia pri kontrole Žilinskej parkovacej spoločnosti, s. r. o. takto: 

Názov kontroly: Kontrola nakladania a hospodárenia s majetkom v rozsahu 

dotýkajúceho sa majetku mesta Žilina. 

Kontrolované obdobie: Rok 2015.  

 

2. Pôvodné znenie bodu č. 10  v schválenom Pláne kontrolnej činnosti hlavného 

kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2016 (Uznesenie č. 44/2016) nahradiť  

nasledovným znením: 

 

2.1.Vykonať kontrolu hospodárenia v oblasti auto prevádzky a údržby vozového 

parku  kontrolovaného subjektu za rok 2015 s dôrazom na výkon:  

a) kontroly prevádzky služobných osobných motorových vozidiel vrátane 

preverenia spotreby pohonných hmôt s dôrazom na zákonnosť, 

hospodárnosť, efektívnosť,  účinnosť a účelnosť pri používaní 

motorových vozidiel, 

b) kontroly  oprávnenosti a opodstatnenosti vykonaných jázd, 

c) kontroly vykonaných servisných prác s dôrazom na zákonnosť, 

hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť vykonaných opráv 

a drobných  nákupov pri prevádzke a údržbe vozového parku mesta, 

d) kontroly dodržania  hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri využívaní 

majetku mesta – všetky osobné motorové vozidlá v majetku mesta 

s dôrazom na motorové vozidlá značky Mercedes 01 a Mercedes 02, 

e) kontroly vozidiel Mercedes 01 a Mercedes 02 s dôrazom na hospodárnosť 

opráv uvedených automobilov (či mesto Žilina muselo vynaložiť 60 000 

eur na tieto opravy alebo mohlo konať hospodárnejšie v rámci svojho auto 

parku), s dôrazom na hospodárnosť, kvalitu a transparentnosť opráv 

uvedených automobilov (či mesto použilo na dané opravy autorizované 

servisy, či výber subjektov, ktoré autá opravovali bol transparentný a či 

jednotlivé položky opráv neboli predražené).  

 

2.2.Vykonať kontrolu vozidiel Mercedes 01 a Mercedes 02 podľa bodu 2.1. písm. a), 

b), c), d), e)  aj za rok  2014  a I. polrok 2016. 

 

2.3.Povinná osoba (kontrolovaný subjekt):  Mesto Žilina – Mestský úrad, Nám. Obetí 

komunizmu 1,  011 31  Žilina. 

 

2.4.S poukazom na § 25 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

umožniť účasť pri výkone kontroly zástupcov poslancov – p. Ing. Ľubomíra 

Bechného,  Ing. Miroslava Sokola, PaedDr. Ľudmilu Chodelkovú a Mgr. 



 

 

Branislava Delinčáka  po vzájomnej  dohode s hlavným kontrolórom mesta 

Žilina. 

 

2.5. Predložiť výsledky a závery tejto kontroly poslancom Mestského zastupiteľstva 

v Žiline do 30. novembra 2016. 

 

3. V pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2016 

schválenom uznesením č. 44/2016 vypustiť z plánu kontrolnej činnosti kontroly 

uvedené pod bodmi 2., 3., 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

V súlade s rokovacím poriadkom Mestského zastupiteľstva v Žiline a § 18f ods. 1 písm. h) 

zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov predkladám návrh na zmenu uznesenia č. 44/2016 prijatého Mestským 

zastupiteľstvom v Žiline dňa 16.05.2016. 

Predloženým návrhom sa konkretizuje názov kontroly a kontrolované obdobie, pôvodné znenie 

bodu č. 10 sa nahrádza novým znením a zároveň sa mení plán kontrolnej činnosti vypustením 

kontrol uvedených v pláne kontrolnej činnosti pod bodmi 2., 3., 4. 
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NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Č.  44/2016 

 

 
 Na 14. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktoré bolo konané dňa 16.05.2016, 

bolo prijaté uznesenie č. 44/2016 v časti I. takto: 

 
Uznesenie č. 44/2016 

k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2016 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

 

1. návrh zahrnúť do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. 

polrok 2016 kontrolu Žilinskej parkovacej spoločnosti, s. r. o. 

 

2. návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina na II. polrok 2016 

v znení schváleného doplňujúceho návrhu   

 

 

Z dôvodu, že takto prijaté uznesenie v časti I. bode 1.  neobsahovalo názov kontroly 

ako aj kontrolované obdobie, predloženým návrhom na zmenu uznesenia sa  konkretizuje 

názov kontroly ako aj kontrolované obdobie, v schválenom pláne kontrolnej činnosti 

hlavného kontrolóra mesta Žilina sa pôvodné znenie bodu č. 10 nahrádza novým znením 

a zároveň sa vypúšťajú z plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2016 kontroly uvedené pod 

bodmi 2., 3., 4.  


