Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č. 5/2011

Na základe poverenia č. 5/2011 zo dňa 21. júna 2011 na vykonanie následnej finančnej
kontroly vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica následnú
finančnú kontrolu postupov Mesta Banská Bystrica pri obstarávaní vybratého dlhodobého
hmotného majetku evidovaného na účte 042 k 31. decembru 2010 obstaraného v rokoch 2009
a 2010 v kontrolovanom subjekte MsÚ Banská Bystrica.
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d a 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s plánom
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2011, bod 2.1, ktorý
bol schválený uznesením MsZ č. 1038/2010 – MsZ dňa 15. novembra 2010.
Cieľom kontroly bolo preveriť, či postup zodpovedných zamestnancov kontrolovaného
subjektu pri obstarávaní vybratého dlhodobého hmotného majetku bol v rokoch 2009 a 2010
v súlade s platnou legislatívou, vnútornými predpismi a uzatvorenými zmluvami.
1. Základné informácie o predmete kontroly
Dlhodobý hmotný majetok má dlhodobý charakter, tzn. jeho doba použiteľnosti je dlhšia
ako 1 rok a v procese používania sa opotrebúva a má spravidla vyššiu hodnotu (1 700 € a viac).
Dlhodobý hmotný majetok sa obstaráva kúpou (dodávateľským spôsobom), vytvorením vlastnou
činnosťou, bezplatným nadobudnutím, darom, novozistením pri inventarizácii a na základe zmluvy
o kúpe prenajatej veci. Náklady vynaložené na obstaranie DHM sa účtujú na ťarchu účtu 042Obstaranie dlhodobého hmotného majetku. Účty obstarania DHM sú kalkulačnými účtami
a poskytujú informácie o cene, za ktorú sme dlhodobý majetok obstarali a ktorú musíme poznať
pred začatím používania DHM. Dokončený DHM sa pri prevzatí do užívania z účtu 042 preúčtuje
na ťarchu príslušného účtu v ÚS 02x, 03x.
Na účte 042 teda evidujeme majetok v procese obstarávania ešte pred jeho zaradením
do užívania, dlhodobým hmotným majetkom sa stávajú veci až zaradením do užívania.
Dokumentom
o funkčnej schopnosti dlhodobého majetku a splnení povinností stanovených
právnymi predpismi (napr. stavebnými, požiarnymi, hygienickými a pod.) je protokol o zaradení
dlhodobého majetku do užívania.
Do nákladov súvisiacich s obstaraním dlhodobého hmotného majetku sa zahrňujú najmä
náklady na prípravu a zabezpečenie výstavby (napr. odvod za odobratie pôdy poľnohospodárskej
výrobe a pod.), náklady na prieskumné, geologické, geodetické a projektové práce vrátane nákladov
na variantné projekty, umelecké diela tvoriace súčasť stavebných objektov, náklady na rekultiváciu,
technické zhodnotenie, dopravné, montážne práce a clo, zabezpečovacie a konzervačné práce alebo
udržovacie a dekonzervačné práce, ak sa zastavia práce pri obstarávaní dlhodobého hmotného
majetku, náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností a náhrady majetkovej ujmy,

prípadne platby za ekologickú ujmu, úhradu nákladov účelne vynaložených na pripojenie
a zabezpečenie požadovaného príkonu alebo požadovanej dodávky plynu, tepla a vody, skúšky,
ktorými zhotoviteľ preukazuje riadne vykonanie diela.
Do obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku nemožno zahrnúť penále, pokuty,
poplatky, úroky z omeškania a peňažné náhrady škôd súvisiace s obstaraním dlhodobého hmotného
majetku, náklady na prípravu pracovníkov pre budované prevádzky a zariadenia, náklady na nákup
zásob pre obstarávaný dlhodobý hmotný majetok, náklady na biologickú rekultiváciu, náklady
súvisiace s prípravou a zabezpečením výstavby, ktoré vznikli po uvedení hmotného majetku
do užívania, náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku.
2. Postup pri výkone kontroly
Z obsahového zamerania kontroly vyplynul aj postup kontrolnej skupiny pri jej výkone.
Z jednotlivých inventúrnych súpisov podľa organizačného členenia kontrolná skupina spracovala
zoznam obstarávaného dlhodobého hmotného majetku v rokoch 2009 a 2010, ktorý bol
k 31. decembru 2010 vedený na účte 042, to jest nebol ešte zaradený do užívania. Išlo o nasledovný
majetok:
Prehľad DHM obstaraného v priebehu rokov 2009 a 2010 evidovaného
na účte na účet 042 k 31. decembru 2010:
Pozemok pre Severný obchvat I/66 – rok 2010
Koncept územného generelu dopravy IV. Etapa (Aurax, s.r.o.) - rok 2010
Výsledný návrh územného generelu dopravy (Aurax, s.r.o. - rok 2010
Dokument generelu zelene a starostl. o dreviny (Ekjojet, s.r.o.) - rok 2010
Ing. Arch. FA-D Kattoš Karol – rok 2009
Hydromeliorácie – odborné stanovisko – rok 2009
I. etapa územného generelu dopravy (Aurax, s.r.o.) - rok 2009
P+R generelu zelene a starostl. o dreviny (Ekojet, s.r.o.) - rok 2009
II. etapa územného generelu dopravy (Aurax, s.r.o.) - rok 2009
Projektová dokumentácia (Odbor soc. vecí) – rok 2010
Rekonštrukcia kanalizácie (Odbor soc. vecí) – rok 2010
KOMUCE Krivánska ul., PD rekonštrukcie – rok 2010
KOMUCE Krivánska ul., Rekonštrukcia objektu – rok 2010
KOMUCE Robotnícka 12, PD – rok 2010
KOMUCE Robotnícka 12, Prípravná PD – rok 2010
ZAaRES, vodovodná prípojka v areáli – rok 2010
ZAaRES, elektrická prípojka v areáli – rok 2010
ZAaRES, obstaranie pecí Krematórium – (celkom 25 253,54 €) rok 2010
Obnova pristorov Robotníckeho domu – PD – rok 2009
Prepojenie komunik. Astrova – cesta k NsP (Graniar), PD – rok 2009
Cyklotrasa ESC – Podlavice, PD – rok 2009
Spevnené plochy Starohorská ul., PD – rok 2009
Most Podlavice – rok 2009
Integrovaný projekt rozvoja, Sásová, PD – rok 2009
ZŠ Skuteckého ul., B. Bystrica, rekonštrukcia – rok 2009
Klub Iliaš, Banská Bystrica, PD – rok 2009
NB územie pre 4 lokality, PD – rok 2009
NB nižšieho štandardu Podlavice, PD – rok 2009
NB Ďumbierska, ul., PD – rok 2009
NB nižšieho štandardu Senica, PD – rok 2009
Turistický prístrešok 9 ks, PD – rok 2009

1 487,61 €
33 195,00 €
16 596,00 €
13 286,00 €
1 185,02 €
416,69 €
25 113,00 €
82 985,00 €
8 081,00 €
33 343,00 €
9 020,94 €
7 682,64 €
3 480,75 €
4 657,14 €
18 115,05 €
4 000,00 €
4 176,90 €
18 280,03 €
3 213,00 €
23 259,74 €
16 315,30 €
84 775,60 €
107 839,34 €
4 165,00 €
310 344,85 €
4 519,95 €
5 187,19 €
7 884,89 €
60 182,45 €
6 630,00 €
4 016,48 €

Prepojenie komunik. Astrova – cesta k NsP (Graniar) – rok 2010
Most Medený Hámor – rok 2010
VK Kapitulská SZP – rok 2010
Most Malachov, PD – rok 2010
Chodník pre peších, Šalgotariánska ul., PD – rok 2010
Most Podlavice – rok 2010
Integrovaný projekt rozvoja, Sásová, PD – rok 2010
ZŠ Skuteckého, PD – rok 2010
Rekonštrukcia Rudlovského potoka – rok 2010
NB Hlboká – M. Bella, PD – rok 2010
BHŠ Prestavba, PD – rok 2010
Chodník Podlavice, pozemok – rok 2010
Budova SAV, rekonštrukcia – rok 2010

–
–
–
–
–

55 159,84 €
6 902,00 €
31 865,54 €
6 904,38 €
6 199,90 €
476 860,71 €
4 165,00 €
27 240,52 €
307 707,57 €
11 662,00 €
29 500,00 €
12 000,00 €
104 665,16 €

Vlastnej kontrole bolo podrobených na základe konzultovaného výberu 5 zákaziek, a to:
Prepojovacia MK Astrová Graniar – Cesta k nemocnici FDR, Banská Bystrica
Vypracovanie prípravnej, projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu na stavbu:
„Spevnené plochy Starohorská ulica, Banská Bystrica“
Nájomné byty Ďumbierska ulica, Banská Bystrica
Prestavba objektu Severná 5, Banská Bystrica na nájomné byty
Vyhotovenie „Generelu zelene“ a „Dokumentu starostlivosti o dreviny“ pre mesto Banská
Bystrica.

Kontrolná skupina preverila obstarávanie vybratého dlhodobého majetku v celom
doterajšom procese jeho obstarávania, to jest od vyhlásenia vlastného verejného obstarávania,
cez výber zhotoviteľa, až po samotnú realizáciu (zhotovenie), keďže sa jedná o dlhodobý hmotný
majetok nadobúdaný kontrolovaným subjektom dodávateľským spôsobom.
Pri kontrole procesu verejného obstarávania sa kontrolná skupina zamerala najmä
na preverenie dodržania § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého zákazku
nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť sa
použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona, na preverenie opodstatnenosti zvoleného
postupu verejného obstarávania aj vo väzbe na predpokladanú hodnotu zákazky, na kontrolu súladu
predmetu zmluvy a ceny úspešného uchádzača s predmetom zákazky v súťaži a ponukovou cenou
uchádzača, na súlad zmluvy o dielo zo súťaže s podpísanou zmluvou o dielo a na splnenie
ustanovenia § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vypracovaním správy o zákazke.
Pri kontrole priebehu prípravy a realizácie vysúťažených zákaziek sa kontrola zamerala na
plnenie termínov vykonania diela, na spôsob fakturácie a vykonanie úhrad vyplývajúcich
z realizácie diela, na preverenie fakturovaných naviac prác a dodávok, dodatkov k ZoD s dokladmi
preukazujúcimi ich opodstatnenosť (zápisy v stavebnom denníku, zápisy z kontrolných dní a pod.),
na prípadné zmeny oproti pôvodnému predmetu zákazky. U jednotlivých kontrolovaných zákaziek
boli kontrolnou skupinou zistené nasledovné skutočnosti:
2.1 Prepojovacia MK Astrová Graniar – Cesta k nemocnici FDR, Banská Bystrica (na
účte 042 k 31. decembru 2010 zaúčtovaná suma 78 419,58 €).
Predmetom zákazky bolo: „Zameranie, geologický prieskum, vypracovanie projektovej
dokumentácie, inžinierska činnosť a výkon autorského dohľadu na stavbu: „Prepojovacia MK
Astrová Graniar – Cesta k nemocnici FDR, Banská Bystrica“. Ako úspešný uchádzač bola na
realizáciu predmetu zákazky vybratá spoločnosť Cb-projekt, consulting, s.r.o. s cenou 68 444,28 €
s DPH. Kontrolou bolo zistené:

Kontrolné zistenie č. 1:
Počas realizácie predmetnej zákazky došlo v priebehu roka 2010 k podpisu dodatku č. 1
a č. 2 k predmetnej ZoD. Podpis dodatku k ZoD, rovnako ako podpis vlastnej ZoD, je finančná
operácia, ktorej realizácia je podmienená vykonaním predbežnej finančnej kontroly, ktorá overí
prípustnosť tejto operácie z hľadiska jej vecnosti (technickej stránky), z hľadiska rozpočtu ako aj
z pohľadu verejného obstarávania. Doklad preukazujúci vykonanie predbežnej finančnej kontroly
pred podpisom dodatku č. 1 k ZoD (platí aj pre dodatok č. 2) nebol kontrolnej skupine predložený,
ani iným spôsobom vykonanie predbežnej finančnej kontroly nebolo preukázané, čím došlo
k porušeniu príslušných ustanovení § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolné zistenie č. 2:
Podpisom dodatku č. 1 k ZoD č. 598/2009/ORI-IN došlo k zmene predmetu zákazky ako aj
k zmene ceny za vykonanie diela. Kontrolnej skupine nebol predložený žiadny doklad, ako
napríklad zápis z kontrolného dňa, požiadavka investora, prípadne zhotoviteľa, alebo iný doklad
preukazujúci potrebu zmeny predmetu zákazky. Kontrolná skupina mohla konštatovať len fakt
podpísania dodatku k ZoD, čím došlo ku zmene podmienok oproti podmienkam uvedeným
v procese verejného obstarávania bez ich adekvátneho zdôvodnenia. Vecne došlo k presunu
realizácie časti realizačného projektu (80%) z roku 2011 do roku 2010 v rámci spracovania projektu
pre stavebné povolenie, potreba vykonania naviac prác nad rámec pôvodného predmetu diela
nebola kontrolnej skupine vzhľadom na absenciu zdôvodnenia zmien zrejmá. Zároveň došlo
k zmene ceny diela celkom na 59 996,20 € bez DPH. (Hodnota 60 000,- € je hranicou medzi
podprahovou a podlimitnou zákazkou podľa limitov v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a je zároveň aj rozhodujúca pre voľbu postupu verejného obstarávania). Zhotoviteľ
diela v roku 2010 zároveň vykonal na objednávku objednávateľa naviac práce na predmete zákazky
v sume 8 400,- € bez DPH.
Kontrolná skupina konštatuje, že zmenou predmetu zákazky bez adekvátneho zdôvodnenia
a následnej úpravy ceny zákazky vyššie popísaným spôsobom došlo k porušeniu zákona o verejnom
obstarávaní, konkrétne ustanovení § 5 a § 9 zákona v procese realizácie zákazky, a to aj v tej
súvislosti, že v archivovanej dokumentácii z postupu verejného obstarávania nie je založený doklad
o stanovení predpokladanej ceny zákazky.
2.2 Vypracovanie prípravnej, projektovej dokumentácie a výkon autorského dohľadu
na stavbu: „Spevnené plochy Starohorská ulica, Banská Bystrica“ (na účte 042 k 31.
decembru 2010 zaúčtovaná suma 84 775,60 €).
Predmetom zákazky bolo vypracovanie prípravnej, projektovej dokumentácie a výkon
autorského dozoru pre stavbu „Spevnené plochy Starohorská ulica, Banská Bystrica“. Ako úspešný
uchádzač bola vyhodnotená spoločnosť IPOS, s.r.o. Banská Bystrica s cenou 90 542,34 € s DPH.
Kontrolnou skupinou nebolo konštatované porušenie platnej legislatívy.
2.3 Nájomné byty Ďumbierska ulica, Banská Bystrica (na účte 042 k 31. decembru
2010 zaúčtovaná suma 60 182,45 €)
Predmetom zákazky bolo vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie a výkon
autorského dozoru pre stavbu „Nájomné byty Ďumbierska ulica, Banská Bystrica“. Ako úspešný
uchádzač bola vyhodnotená spoločnosť IDOS PROJEKT, s.r.o. Banská Bystrica s ponúknutou
cenou 68 884,34 € vrátane DPH. Kontrolnou skupinou nebolo konštatované porušenie platnej
legislatívy.

2.4 Prestavba objektu Severná 5, Banská Bystrica na nájomné byty (na účte 042
k 31. decembru 2010 zaúčtovaná suma 104 665,16 €)
V roku 2009 bola Mestom Banská Bystrica vyhlásená verejná súťaž na výber zhotoviteľa
stavebných prác na stavbu „Prestavba objektu Severná 5, Banská Bystrica na nájomné byty“.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na 2 202 108 € bez DPH (podlimitná zákazka).
Podklady do súťaže si prevzalo 13 uchádzačov, ponuky vo verejnej súťaži predložilo 5 uchádzačov.
Jediným kritériom pre výber uchádzača bola najnižšia cena. Komisia vyhodnotila ako úspešnú
ponuku predloženú spoločnosťou Team, s.r.o., Banská Bystrica s ponúknutou cenou vrátane DPH
vo výške 1 411 622,82 €. S úspešným uchádzačom uzavrelo Mesto Banská Bystrica dňa
16. novembra 2009 zmluvu o dielo na realizáciu vyššie uvedenej stavby. Termín zahájenia prác bol
stanovený na 5 dní od písomnej výzvy objednávateľa s termínom realizácie 480 kalendárnych dní.
Podľa predložených podkladov v kontrolovanom období zmluvný zhotoviteľ na započatie realizácie
stavebných prác vyzvaný nebol.
Na účte „042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku“ je pod položkou Budova SAV,
rekonštrukcia – rok 2010 zaúčtovaná suma 104 665,16 €. Podľa podkladov investičného oddelenia
išlo o faktúry vystavená dodávateľom MBB a.s., Banská Bystrica za náklady spojené so
zabezpečením prípravy rekonštrukcie objektu SAV na Severnej ulici v Banskej Bystrici. Bolo tak
vykonané v súlade s nájomnou zmluvou č. 71/2008/EM-SMM z roku 2008, na základe ktorej mal
pôvodne nájomca na vlastné náklady pripraviť rekonštrukciu objektu na nájomné byty, zrealizovať
túto rekonštrukcii a následne aj s vyúčtovaním odovzdať zrekonštruovaný objekt prenajímateľovi.
Dodatkom k nájomnej zmluve v roku 2009 bola z účelu nájmu vylúčená úloha nájomcu zrealizovať
rekonštrukciu objektu a následne aj s vyúčtovaním odovzdať zrekonštruovaný objekt
prenajímateľovi. Zároveň bol doplnený bod s textom, ktorý umožňoval nájomcovi vyfakturovať
prenajímateľovi všetky náklady vynaložené nájomcom na obstaranie projektovej dokumentácie a
získanie stavebného povolenia na rekonštrukciu budovy a vytvorenie bytových jednotiek.
Kontrolné zistenie č. 3:
Kontrolovaný subjekt pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie a zabezpečovaní
stavebného povolenia na rekonštrukciu objektu vo svojom vlastníctve postupoval v rozpore
s ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Služby v hodnote 104 665,16 € s DPH (v zmysle limitov
zákona o verejnom obstarávaní sa jednalo o podlimitnú zákazku) zabezpečil priamo od spoločnosti
MBB a.s., Banská Bystrica bez verejného obstarávania.
Podpísaním dodatku č. 1 k nájomnej zmluve č. 71/2008/EM-SMM a zrušením možnosti
realizovať rekonštrukciu objektu SAV na nájomné byty prostredníctvom spoločnosti MBB a.s.,
Banská Bystrica, ako aj vyhlásením verejnej súťaže na výber zhotoviteľa stavebných prác na stavbe
„Prestavba objektu Severná 5, Banská Bystrica na nájomné byty“, sa kontrolovaný subjekt výrazne
posunul k následnému dodržaniu zákonnosti pri realizácii tejto rekonštrukcie.
2.5 Vyhotovenie „Generelu zelene“ a „Dokumentu starostlivosti o dreviny“ pre mesto
Banská Bystrica (na účte 042 k 31. decembru 2010 zaúčtovaná suma 96 271,- €)
Predmetom zákazky bolo vypracovanie dokumentu starostlivosti o dreviny v zmysle
uznesenia č. 610/2006 – MsZ. Ako úspešný uchádzač z verejnej súťaže bola vyhodnotená
spoločnosť EKOJET s.r.o., Bratislava s cenovou ponukou 96 271,- € vrátane DPH. Kontrolná
skupina konštatovala:

Kontrolné zistenie č. 4:
Kontrolovaný subjekt v predmetnom verejnom obstarávaní uzatvoril zmluvu o dielo
č. 339/2009/RV-RM s úspešným uchádzačom EKOJET s.r.o., Bratislava, v ktorej dohodol zmluvnú
pokutu za omeškanie sa s plnením predmetu diela nižšiu o 31,94 € denne ako požadoval
v
súťažných podkladoch a ako bola predložená v súťažnej ponuke úspešného uchádzača a v rozpore s
týmito podkladmi a ponukou obmedzil jej výšku maximálne do hodnoty 10% ceny diela. Rovnako
v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou obmedzil na hodnotu 10% ceny diela výšku zmluvnej
pokuty za omeškanie sa s odstraňovaní prípadných vád diela. Porušil tým príslušné ustanovenia
zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom
znení, a to najmä ustanovenia § 45, ods (1).
3. Ostatné zistenia
Kontrolná skupina ďalej konštatovala:
Podľa § 21 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného
obstarávania a uchováva ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Pojem všetky doklady
a dokumenty teda zahŕňa každý doklad a dokument, ktorý v súvislosti s verejným obstarávaním bol
použitý. Nie je striktne stanovené konkrétnym definovaním, ktoré dokumenty a doklady musia byť
archivované, a ktorých sa takáto povinnosť netýka, zákon hovorí všeobecne o všetkých dokladoch
a dokumentoch.
Aký postup verejného obstarávania použije verejný obstarávateľ v tom ktorom prípade,
záleží v podstatnej miere aj od výšky predpokladanej hodnoty zákazky vo väzbe na finančné limity
v zmysle § 4 zákona o verejnom obstarávaní. V § 5 zákona o verejnom obstarávaní sú podrobne
stanovené pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky. Tento § v ods. (12) ďalej uvádza, že
zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom vyhnúť
sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní. Je teda zrejmé, že
spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákazky a doklad o tomto určení je jedným
z najdôležitejších dokladov v procese verejného obstarávania a verejný obstarávateľ je povinný
takýto doklad archivovať spolu s ostatnou dokumentáciu z použitého postupu verejného
obstarávania príslušný čas v zmysle zákona. Kontrolná skupina konštatuje, že takéto doklady sa
v archivovanej dokumentácii z použitých postupov verejného obstarávania u preverovaných
zákaziek nenachádzali.
Kontrolné zistenie č. 5:
Absenciou dokladov o spôsobe stanovenia predpokladanej ceny zákazky v archivovaných
dokladoch k jednotlivým postupom verejného obstarávania došlo k nedodržaniu príslušných
ustanovení § 21 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Kontrolné zistenie č. 6:
V archivovanej dokumentácii z verejného obstarávania pri zákazkách uvedených v tejto
správe pod bodmi 2.2.2, 2.2.3 a 2.2.5 nebol založený doklad, ktorý by preukázal vykonanie
predbežnej finančnej kontroly k použitému postupu verejného obstarávania, čím došlo k porušeniu
ustanovení § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení.

Z vykonanej následnej finančnej kontroly kontrolný orgán vypracoval dňa 22. septembra
2011 správu o jej výsledku, ktorú dňa 25. októbra 2011 prejednal s primátorom Mesta Banská
Bystrica. Z prejednania bola spísaná zápisnica a boli v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení dohodnuté termíny na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
a príčin ich vzniku a na vyhodnotenia plnenia týchto opatrení. Podpisom zápisnice bola následná
finančná kontrola ukončená, o jej výsledku je MsZ predkladaná táto správa v zmysle príslušných
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

