Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU KONTROLY
č. 23/2018
(v zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov).
Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 10. 12. 2018
(poverenie č. 23/2018) začali dňa 10. 12. 2018 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra kontrolu
č. 23/2018 - kontrolu zákonnosti postupu Mesta Banská Bystrica pri verejnom obstarávaní
projektovej dokumentácie pre revitalizáciu a obnovu Mestského parku.
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na
2. polrok 2018, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 1128/2018 - MsZ zo dňa
26. 06. 2018 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Kontrola bola vykonaná na základe podnetu Úradu pre verejné obstarávanie.
Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, odbor rozvojových aktivít, oddelenie
verejného obstarávania a nákupu. Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané listovou zásielkou
kontrolovanému subjektu dňa 10. 12. 2018.
Cieľom kontroly bolo preveriť zákonnosť postupu Mesta Banská Bystrica pri verejnom
obstarávaní projektovej dokumentácie pre revitalizáciu a obnovu Mestského parku.
Kontrolná skupina v rámci predmetu kontroly preverovala:
-

zákonný postup procesu verejného obstarávania projektovej dokumentácie,
vykonávanie základnej finančnej kontroly v procese verejného obstarávania.

Kontrolná skupina konštatuje, že zákonnosť postupu Mesta Banská Bystrica pri verejnom
obstarávaní projektovej dokumentácie pre revitalizáciu a obnovu Mestského parku bola dodržaná.
Kontrolná skupina odporúča aktualizáciu smernice č. VP 04/2017 v znení neskorších
dodatkov v nadväznosti na znenie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (pojem „predbežná finančná kontrola“ uvádzaný v Prílohe č. 1
k vyššie uvedenej smernici nie je v súlade s platnou legislatívou).
Z vykonanej kontroly kontrolná skupina vyhotovila v súlade s § 22 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 11. 01. 2019 správu
z kontroly č. 23/2018 a jej zaslaním kontrolovanému subjektu dňa 14. 01. 2019 kontrolu ukončila.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku kontroly
č. 23/2018.

V Banskej Bystrici 16. 01. 2019

.......................................
Ing. Ján Šabo
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

