MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva v Žiline

Číslo materiálu: _____/2013

K bodu programu

NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Č. 19/2013

Materiál obsahuje:

Materiál prerokovaný:

1. Návrh na uznesenie.
2. Dôvodová správa.
3. Materiál – Návrh na zmenu uznesenia č. 19/2013.

Mestská rada 15.04.2013

Predkladá:
Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta
Zodpovedný za vypracovanie:
Ing. Peter Miko
hlavný kontrolór mesta

Žilina, apríl 2013

NÁVRH

NA UZNESENIE

Uznesenie č. __/2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

Ruší
1. V uznesení č. 19/2013 k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Žilina na I. polrok 2013 časť I. v celom rozsahu.

II.

Zaväzuje
1. Hlavného kontrolóra Mesta Žilina zaradiť do Návrhu plánu kontrolnej činnosti
na I. polrok 2014 kontrolu dodržania účelu použitia finančných prostriedkov
poskytnutých Mestu Žilina na základe zmluvy a jej dodatku ako návratnej
finančnej výpomoci vo výške 529 408 000 Sk súvisiacou s výstavbou Obytného
súboru Krasňany.
2. Konateľa Obytného súboru Krasňany, s. r. o. a príslušné odbory Mestského úradu
v Žiline pripraviť doklady súvisiace s výstavbou Obytného súboru Krasňany.

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. 19/2013 prijatého Mestským
zastupiteľstvom v Žiline dňa 18.03.2013.
Predloženým návrhom sa konkretizuje názov kontroly a zároveň sa vytvára časový priestor na
prípravu dokladov súvisiacich s touto kontrolou.

NÁVRH NA ZMENU UZNESENIA Č. 19/2013
Na 28. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline konaného dňa 18.03.2013 bolo
prijaté uznesenie č. 19/2013 v časti I. takto.
Uznesenie č. 19/2013
k Návrhu plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina na I. polrok 2013
Mestské zastupiteľstvo v Žiline
I.

dopĺňa
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013 o vykonanie
nasledovnej kontroly:
1. Kontrola účelu a efektívnosti vynaloženia financií, ktoré si mesto prostredníctvom
zmlúv (a ich dodatkov z rokov 2004 a 2005) s Ministerstvom hospodárstva SR
požičalo a ktoré musí v najbližších rokoch vrátiť. Ide o návratné pôžičky vo výške
135 miliónov a 529 miliónov – najmä na Výstavbu obytného súboru Krasňany.
Pri kontrole sa zamerať najmä na nasledovné:
- na čo konkrétne sa použili financie z týchto pôžičiek (položky, faktúry
a sumy)
- zistiť, či financie boli použité účelne a efektívne
- zistiť, či financie boli použité v zmysle platných zmlúv
- zistiť na základe súdnoznaleckého posudku: konkrétne za akú finančnú sumu
sa postavil Obytný súbor Krasňany, aká bola jeho cena po dokončení výstavby
a aká je jeho cena teraz
- za akú reálnu sumu (v eurách) môže Mesto Žilina v súčasnosti predať Obytný
súbor Krasňany

Z dôvodu, že takto prijaté uznesenie v časti I. bolo nepresné a v posledných dvoch
odrážkach prakticky nevykonateľné, predloženým návrhom na zmenu uznesenia sa
konkretizuje názov kontroly a vytvorenia časového priestoru na prípravu dokladov súvisiacich
s kontrolou.

1 Návrh na zmenu uznesenia č. 19/2013

