HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA
----------------------------------------SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ
FINANČNEJ KONTROLY č. 13/2012
plnenia uznesení MsZ prijatých v roku 2011

Kontrola bola vykonaná na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta
Banská Bystrica na II. polrok 2012 schváleného MsZ Banská Bystrica číslo 551/2012 z 26. júna
2012 a v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov v zmysle jeho paragrafov 18d a 18e, v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zákonov.
Účelom kontroly bolo preveriť, či uznesenia prijaté MsZ v roku 2011 sa plnia v ňom
určených termínoch, či vyhodnotenia plnenia uznesení vykonávané pracovníkmi MsÚ zodpovedajú
skutočnosti. Zároveň bolo preverované, ako bolo naložené s odporúčanými a žiadacími
uzneseniami, pokiaľ mali vplyv na ukladacie uznesenia.
Pri výkone kontroly kontrolná vychádzala predovšetkým z nasledovných právnych
predpisov:
– zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
– zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
– zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
Kontrola bola vykonaná na základe predložených dokladov a písomných dokumentov:
•
•
•
•
•
•
•

Uznesenia MsZ v Banskej Bystrici za rok 2011
Rámcový plán predkladania materiálov MsZ v Banskej Bystrici za I. polrok 2011
a II. polrok 2011
Materiál predložený na 7. zasadnutie MsZ v Banskej Bystrici dňa 20. 9. 2011 „Kontrola
plnenia uznesení MsZ za I. polrok 2011“
Uznesenie MsZ č. 213/2011 z 27. 9. 2011 k bodu „Kontrola plnenia uznesení MsZ
za I. polrok 2011“
Materiál predložený na 10. zasadnutie MsZ v Banskej Bystrici zo dňa 14. 2. 2012 „Kontrola
plnenia uznesení MsZ za II. polrok 2011“
Uznesenie MsZ č. 280/2012 z 21. 2. 2012 k bodu „Kontrola plnenia uznesení MsZ
za II. polrok 2011“.
Kompletné materiály na jednotlivé rokovania mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici

Mestský úrad v Banskej Bystrici ako výkonný orgán mestského zastupiteľstva s poukázaním
na ust. § 16 ods.2 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, podľa ktorého zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie MsZ,
predložil na 7. zasadnutie MsZ dňa 20.9.2011 a na 10. zasadnutie MsZ dňa 14.2.2012 písomné

materiály, obsahom ktorých bolo vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých Mestským
zastupiteľstvom Banská Bystrica v roku 2011.Vyhodnotenie bolo vypracované jednotlivými
nositeľmi úloh určených primátorom Mesta alebo prednostom MsÚ.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v ustanovení § 18d
– Rozsah kontrolnej činnosti okrem iného priamo ukladá hlavnému kontrolórovi vykonávať
kontrolu plnenia uznesení obecného (mestského) zastupiteľstva nezávisle od toho, či táto kontrola
bola vykonaná z inej úrovne.
V roku 2011 prijalo MsZ uznesenia pod poradovým číslom 4 až 322. V I. polroku to bolo
133 uznesení a v II. polroku to bolo 186 uznesení. Spolu bolo prijatých 319 uznesení. Z nich boli
4 uznesenia zrušené za rok 2011 a 2 uznesenia za rok 2010. Z počtu 319 uznesení, ktoré boli prijaté
v roku 2011 boli vyhodnotené ukladacie uznesenia v počte 85 uznesení za rok 2011. Okrem týchto
uznesení boli prijaté schvaľovacie uznesenia, ktoré sa týkali nakladania s majetkom mesta v počte
111 uznesení. Ostatné uznesenia boli charakteru berie na vedomie, volí, zriaďuje, konštatuje,
poveruje.
Kontrolou boli preverené:
- ukladacie uznesenia MsZ, ktoré neboli v čase vyhodnotenia za I. polrok 2011 na 7. zasadnutí MsZ
dňa 20.9.2011 a za II. polrok 2011 na 10. zasadnutí MsZ dňa 14.2.2012 splnené.
- odporúčaných uznesení
- schvaľovacie uznesenia
***

Záverečné konštatovanie:
Kontrolou boli preverené dostupné podklady, ktoré boli k dispozícii členom kontrolnej
skupiny. Kontrolná skupina nezistila pri preverovaní predmetu kontroly porušenie zákona, ktoré by
špecifikovala kontrolným zistením.
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.
.
Z výsledkom kontroly bol oboznámený primátor Mesta - štatutárny zástupca
kontrolovaného subjektu dňa 29.11.2012
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