Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici

Predkladá: Ing. Marián Sičák, hlavný kontrolór mesta

K bodu:

Správa o kontrole plnenia uznesení mestskej rady
a mestského zastupiteľstva

Materiál obsahuje: - návrh na uznesenie
- správu o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského
zastupiteľstva

V Považskej Bystrici 24.04.2014

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Považskej Bystrici na svojom zasadnutí konanom
24. apríla 2014 prerokovalo Správu o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a
mestského zastupiteľstva.
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení mestskej rady a mestského zastupiteľstva
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SPRÁVA O KONTROLE PLNENIA UZNESENÍ
MESTSKEJ RADY A MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
K 24.04.2014
Mestská rada na svojich zasadnutiach konaných v dňoch 03.02.2014 a
10.02.2014 prerokovala 10 správ, ku ktorým prijala 20 uznesení, z toho 15
s odporúčajúcim stanoviskom pre mestské zastupiteľstvo.
Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí konanom dňa 10.02.2014
prerokovalo 10 správ, ku ktorým prijalo 18 uznesení, z toho 2 uznesenia s ukladacou
časťou.
Ku dnešnému dňu boli v sledovaní nasledovné uznesenia
mestského zastupiteľstva
č. 7/2014
v bode D
Mestské zastupiteľstvo ukladá Mgr. Daniele Bubákovej, vedúcej odboru
organizačného, zaslať uznesenie mestského zastupiteľstva o voľbe prísediacich
Okresného súdu v Považskej Bystrici na funkčné obdobie 2014 – 2018,
predsedníčke Okresného súdu v Považskej Bystrici.
Termín: do konca februára 2014
Uznesenie bolo splnené. Dňa 12. februára 2014 bol zaslaný výpis uznesenia č.
7/2014 o voľbe prísediacich Okresného súdu v Považskej Bystrici na funkčné
obdobie 2014 – 2018, predsedníčke Okresného súdu v Považskej Bystrici.
K sledovaniu pre ďalšie obdobie zostávajú nasledovné uznesenia
mestského zastupiteľstva
č. 46/2005
v bode C
Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi MsÚ zabezpečiť realizáciu úloh
vyplývajúcich z predloženého materiálu.
Úlohy vyplývajúce z ďalšieho postupu pri výkone zriaďovateľských
kompetencií v oblasti základného školstva a školských zariadení sa plnia priebežne.
č. 86/2007
v bode D
Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi MsÚ uplatňovať zásady VZN
o rozvoji mesta Považská Bystrica v tepelnej energetike a Koncepciu rozvoja
tepelného hospodárstva mesta Považská Bystrica pri riešení predmetnej
problematiky v rámci mesta Považská Bystrica
Termín: trvale
č. 36/2008
v bode C
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Mestské zastupiteľstvo schválilo celoročné hospodárenie Mesta Považská
Bystrica, jeho bytového hospodárstva a nebytových priestorov a PX Centra Považská
Bystrica za rok 2007 s výhradami a prijatím nasledovných opatrení:
c) Dôsledne zabezpečovať výkon predbežnej finančnej kontroly v súlade so
zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole.
Termín: stály

Zodpovední: prednosta MsÚ a vedúci útvarov MsÚ

d) Dôsledne zabezpečovať finančnú disciplínu pri poskytovaní finančných
preddavkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy.
Termín: stály

Zodpovední: prednosta MsÚ a vedúci útvarov MsÚ

č. 38/2009
v bode B
Mestské zastupiteľstvo uložilo prednostovi mestského úradu, zabezpečiť, aby
pri zadávaní verejných zákaziek bol striktne dodržiavaný zákon č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platná Smernica
upravujúca postup verejného obstarávateľa Mesta Považská Bystrica pri verejnom
obstarávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z.
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj ďalšie
súvisiace právne predpisy.
Termín: trvalý
č. 5/2014
v bode D
Mestské zastupiteľstvo uložilo štatutárnemu orgánu, konateľovi oboch
obchodných spoločností Ing. Ľubomírovi Kubovičovi vykonať všetky potrebné úkony
súvisiace so zlúčením obchodných spoločností a zápisom zmien do obchodného
registra.
Termín: 1. 7. 2014
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