HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ
FINANČNEJ KONTROLE č. 7/2011
plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku zistených
pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2010

*****
Správu o vykonanej následnej finančnej kontrole predkladám Mestskému zastupiteľstvu
Mesta Banská Bystrica s odvolaním sa na ust. § 18f, ods. l písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
s nasledovným výsledkom :
Následná finančná kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Mesta Banská Bystrica na II. polrok 2011 odsúhlaseného Mestským zastupiteľstvom
Mesta Banská Bystrica dňa 21. júna 2011 uznesením č.13/2011-MsZ.
Cieľom a zámerom výkonu kontroly bolo overiť, či skutočný stav plnenia opatrení prijatých
na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku
zodpovedá stavu uvádzanému v správe o plnení opatrení predloženej hlavnému kontrolórovi mesta
v priebehu roka 2010.
Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti:
Mestské zastupiteľstvo Mesta Banská Bystrica uzneseniami č. 706 z 15.decembra 2009
a č. 877 z 29. júna 2010 schválilo hlavnému kontrolórovi na rok 2010 plán kontrolnej činnosti,
na základe ktorého bolo následne vykonaných celkom 10 následných finančných kontrol.
Výkon kontrolných akcií bol uskutočnený v zmysle zákonných kompetencií hlavného
kontrolóra stanovených v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
(ďalej zákon o obecnom zriadení) a ich priebeh bol v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti, ktoré
stanovuje zákon č. 502/2001 Zz. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o finančnej kontrole).
Zo 7 vykonaných kontrol boli vypracované správy o výsledku následnej finančnej kontroly
s povinnosťou prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a 3 kontroly
boli ukončené záznamom, nakoľko ich výsledok nepreukázal porušenie všeobecne záväzných
právnych predpisov.
Prehľad
o vykonaných kontrolách v roku 2010

P.č.

Názov kontroly

Kontrolovaný
subjekt

Následná finančná kontrola nakladania MsÚ Banská Bystrica
-Materská škola, Školská
1. s príjmami a výdavkami vo vybratej
jedáleň pri MŠ, prof. Sáru
materskej škole a školskej jedálni

Počet
Výsledok kontrolných
kontroly
zistení

Počet opatrení
prijaté/splnené

Kontrola
prerokovaná
v MsZ

správa

5

5/5

uznesením
č. 775/2010
z 13.4.2010

2.

Následná
finančná
kontrola
nakladania
so záväzkami Mesta Banská Bystrica v roku 2009
zameraná na dodržiavanie platnej externej MsÚ Banská Bystrica
a internej legislatívy v procese od evidencie
záväzkov až po ich úradu

správa

3

3/3

uznesením
č. 816/2010
z 25.5.2010

3.

Následná finančná kontrola dodržiavania
zmluvných
záväzkov
vyplývajúcich
z nájomných zmlúv uzatvorených Mestom
Banská Bystrica ako prenajímateľom s tretími MsÚ Banská Bystrica
osobami na prenájom nehnuteľného majetku vo
vlastníctve Mesta Banská Bystrica účinných
v roku 2009

správa

2

2/2

uznesením
č. 876/2010
z 29.6.2010

4.

Následná finančná kontrola hospodárenia
spoločnosti MBB a.s. zameraná na predaj
MBB, a.s. Banská Bystrica
a prenájom majetku spoločnosti zaradený do
aktív spoločnosti v rokoch 2007 až 2009

záznam

-

-

uznesením
č. 974/2010
z 1.10.2010

5.

Kontrola plnenia prijatých uznesení MsZ Banská
MsÚ Banská Bystrica
Bystrica za rok 2009

správa

1

3/3

uznesením
č. 1035/2010
z 15.11.2010

6.

Kontrola stavu a úrovne vybavovania petícií
v podmienkach samosprávy Mesta Banská
MsÚ Banská Bystrica
Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve
za roky 2008 až 2009

záznam

-

-

uznesením
č. 975/2010
z 1.10.2010

7.

Kontrola postupov obstarávateľa Mesto Banská
Bystrica v procesoch verejného obstarávania so
zameraním sa na elektronické verejné
MsÚ Banská Bystrica
obstarávanie v roku 2009 a na odstránenie
nedostatkov zistených pri predchádzajúcich
kontrolách procesov verejného obstarávania

správa

1

1/1

uznesením
č. 1036/2010
z 15.11.2010

8.

Kontrola
plnenia
opatrení
prijatých
na odstránenie nedostatkov zistených pri
MsÚ Banská Bystrica
kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom
Mesta Banská Bystrica
v roku 2009

záznam

-

-

uznesením
č. 1037/2010
z 15.11.2010

9.

Následná finančná kontrola výkonu predbežnej MsÚ Banská Bystrica
finančnej kontroly vo vybratej preddavkovej Sociálna agentúra
organizácie Mesta Banská Bystrica za rok 2009

správa

5

5/5

uznesením
č. 43/2011
z 29.3.2011

Následná finančná kontrola dodržiavania
10. interných predpisov Mesta Banská Bystrica vo MsÚ Banská Bystrica
väzbe na stav a úroveň vymáhania pohľadávok

správa

8

8/8

uznesením
č. 44/2011
z 29.3.2011

č. 3, Banská Bystrica

Vedúcim zamestnancom kontrolovaných subjektov bola ukladaná zákonná povinnosť
- na základe opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou a príčin ich vzniku
predkladať hlavnému kontrolórovi Mesta písomnú informáciu o ich splnení, plnení v stanovených
termínoch, čo im bolo následne uložené aj príslušnými uzneseniami mestského zastupiteľstva.
Vykonanou kontrolou úplnosti, správnosti a preukazateľnosti predložených správ o plnení

prijatých opatrení a ich analýzy bolo zistené, že kontrolované subjekty prijaté opatrenia
splnili a následne plnia. Uvedená skutočnosť zodpovedala skontrolovanému stavu plnenia opatrení,
ktoré predkladali hlavnému kontrolórovi mesta v písomných správach, napr.

•

splnením opatrení prijatých na základe výsledku následnej finančnej kontroly č. l
kontrolovaný subjekt zabezpečil dôslednú identifikáciu výberu rodičovských príspevkov
a príspevkov za stravu, vrátane ich správneho odvádzania na účet Mesta Banská Bystrica
a správne rozdeľovanie prijatých príspevkov na stravné a réžiu. Vyhotovil Prevádzkový
poriadok ŠJ, ktorý bol predložený na schválenie Regionálnemu úradu verejného
zdravotníctva Banská Bystrica, ktorý v danej veci naďalej koná v zmysle osobitných
právnych predpisov. Priebeh a postup vykonanej inventarizácie MŠ a ŠJ za rok 2010 bol
kontrolovaný referentkou pre ekonomickú činnosť MŠ školského úradu MsÚ

•

vykonanou následnou finančnou kontrolou č.7 a plnením prijatých opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov bola dosiahnutá náprava k naplneniu dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných predpisov pri verejnom obstarávaní, keď
nahliadnutím do spisovej dokumentácie týkajúcej sa vypísanej verejnej súťaže v roku
2011- podlimitná zákazka, predmetom ktorej bol „Výkon elektronickej aukcie na kľúč
pre potreby Mesta Banská Bystrica“ bolo preukázané plnenie zákonnej povinnosti
vykonávať predbežnú finančnú kontrolu v nadväznosti na ust. § 9 zákona č. 502/2001 Z. z.

•

z vyhodnotenia a analýzy plnenia opatrení prijatých na základe vykonanej následnej
finančnej kontroly č. 9 vyplynulo, že kontrolovaný subjekt predložil adekvátne opatrenia,
ktoré predložil na ich zapracovanie do Smernice VP 7/2010 Obeh účtovných dokladov,
pravidlá a postupy finančného riadenia. Vzhľadom na zistené nedostatky určil
zodpovedných zamestnancov za zistené nedostatky a predložil primátorovi mesta návrh
na zníženie osobného príplatku, s ktorým primátor súhlasil.

•

splnením prijatých opatrení na základe výsledku následnej finančnej kontroly č. 10.došlo
k zjednaniu nápravy, keď kontrolovaný subjekt určil konkrétnych zamestnancov
zodpovedných za sledovanie zmluvných vzťahov a fakturačných vzťahov,
za odsúhlasovanie pohľadávok a záväzkov medzi jednotlivými zamestnancami a prijal novú
internú smernicu VP 11/2011 Zásady tvorby, použitia, účtovania a vykazovania opravných
položiek

•

po vykonaní následnej finančnej kontroly č. 2, č. 3, č. 5 kontrolované subjekty prijímali
opatrenia, ktorým podliehalo ich priebežné plnenie v dôslednom a striktnom dodržiavaní
platných právnych predpisov a interných predpisov a na splnenie a plnenie prijatých
opatrení boli stanovené konkrétne termíny ich plnenia ako - trvale, pravidelne mesačne.
Uvedená skutočnosť bude overovaná ďalšími následnými finančnými kontrolami, ktoré
budú zahrnuté do plánu práce hlavného kontrolóra v nasledujúcom období.

•

výkon následných finančných kontrol č. 4 , č. 6 a č. 8 nepreukázal porušenie všeobecne
záväzných právnych
predpisov a interných predpisov a z toho dôvodu nebola
kontrolovaným subjektom uložená zákonná povinnosť prijímať opatrenia na zjednanie
nápravy.

Záverečné zhodnotenie kontroly :

Predmetnou kontrolou bolo preukázané, že kontrolované subjekty k plneniu zákonných
povinností prijímať adekvátne opatrenia na odstraňovanie nedostatkov zistených kontrolnými
akciami hlavného kontrolóra mesta a ich následného splnenia a plnenia pristupovali dôsledne
a zodpovedne.
Výsledok kontroly plnenia opatrení zodpovedal stavu splnenia a plnenia opatrení uvedených
v správach kontrolovaných subjektov. Kontrolou oblastí, na ktoré boli opatrenia zamerané neboli
zistené nedostatky, čo je výsledkom účinnosti prijatých opatrení.
Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky v porušovaní
všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov, kontrolná skupina s odvolaním
sa na ust. § 21 ods. l zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení
neskorších predpisov vypracovala záznam o výsledku následnej finančnej kontroly.
Banská Bystrica 18.10.2011

Ing. Juraj Odor
hlavný kontrolór mesta

