1




















z 15. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 20.02.2012


Uznesenie č. 9/2012
k Návrhu na vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	vyplatenie odmeny hlavnej kontrolórke mesta Ing. Elene Šutekovej vo výške 500 € za kvalitné vykonávanie pracovných činností v roku 2011 v najbližšom výplatnom termíne


Uznesenie č. 10/2012
k Informatívnej správe o stave plnenia uznesení MZ v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o stave plnenia uznesení MZ v Žiline

            
Uznesenie č. 11/2012
k Informatívnej správe o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. a 2. polrok 2011 a 1. polroka 2012

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o výsledku kontrol vykonaných v zmysle Plánu kontrolnej činnosti HK na 1. a  2. polrok 2011 a 1. polroka 2012



Uznesenie č. 12/2012
k Správe o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Žilina za rok 2011



Uznesenie č. 13/2012
k Návrhu na zmenu v pláne kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na 1. polrok 2012

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




Uznesenie č. 14/2012
k Prerokovaniu správy NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v obchodných spoločnostiach subjektov územnej samosprávy Žilinského kraja v Dopravnom podniku mesta Žiliny, s.r.o.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	bola predložená a následne prerokovaná Správa NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obchodných spoločnostiach subjektov územnej samosprávy Žilinského kraja – v Dopravnom podniku mesta Žiliny, s.r.o.


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


	berie na vedomie


	Správu NKÚ SR o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obchodných spoločnostiach subjektov územnej samosprávy Žilinského kraja – v Dopravnom podniku mesta Žiliny s.r.o.  a prijaté opatrenia konateľa spoločnosti a zriaďovateľa – objednávateľa – mesta Žilina na odstránenie nedostatkov vyplývajúcich z protokolu


	ukladá


	zabezpečiť splnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z protokolu o výsledku kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v obchodných spoločnostiach subjektov územnej samosprávy Žilinského kraja – v Dopravnom podniku mesta Žiliny, s.r.o.


Uznesenie č. 15/2012
k Územnému plánu mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Územný plán mesta Žilina



Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012
k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje



	Návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach poskytovania dotácií právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území mesta Žilina

  

V Žiline, 27.02.2012




						        Ing. Igor Choma
							     primátor mesta Žilina

