Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
____________________

Správa o výsledku kontroly
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská
Bystrica na rok 2007 a poverenia č. 2/2007 zo dňa 10.1.2007 vykonali zamestnanci
útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica v čase od 10.1.2007
do 15.3.2007
kontrolu dôvodnosti pokynov vydaných k odtiahnutiu osobných motorových
vozidiel v Meste Banská Bystrica v zmysle uznesenia MsZ č. 638/2006-MsZ
z 30.11.2006
Cieľom kontroly bolo: preveriť, dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov a interných predpisov pri vydávaní pokynov na odtiahnutie motorových
vozidiel v meste Banská Bystrica príslušníkmi Mestskej polície Mesta Banská
Bystrica ( ďalej len MsP ).
Kontrolou bolo zistené:
Podľa § 40 ods. 1 a ods. 4 písm. a), b) a c) zákona č. 315/1996 Z. z. primátor Mesta

Banská Bystrica písomne poveril Mestskú políciu Banská Bystrica zabezpečovaním
výkonu rozhodovania o odstránení vozidiel. Týmto dokumentom, v súlade
s ustanoveniami § 13 ods. 4 písm. b) a ods. 5 zákona o obecnom zriadení boli
poverení príslušníci mestskej polície rozhodovať o odstraňovaní vozidiel na
pozemných komunikáciách na území mesta, ktorých je správcom Mesto Banská
Bystrica.
Oprávnenie rozhodovať o odstránení vozidiel na území Mesta Banská Bystrica
vyplývalo pre príslušníkov MsP aj z ustanovenia čl.7 ods. 6 Všeobecne záväzného
nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 172/2006 o mestskej polícii schváleného MsZ
uznesením č. 585/2006-MsZ dňa 26.09.2006 s účinnosťou od 01.11.2006, podľa
ktorého „Príslušníci MsP sú poverení rozhodovaním o odstraňovaní motorových
vozidiel v zmysle § 40 ods.1, 4 a 5 zákona č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov, z pozemných komunikácií na území
mesta Banská Bystrica, ktorých správcom je Mesto Banská Bystrica. Podrobnosti
v prípade odstraňovania motorových vozidiel určí samostatná smernica Mesta
Banská Bystrica.“

Odstraňovanie vozidiel na základe rozhodnutí príslušníkov metskej polície
zabezpečovala súkromná firma podľa príkaznej zmluvy s účinnosťou od 24.7.2006.
Príkazná zmluva obsahovala pre príkazcu, ktorým je Mesto Banská Bystrica,
povinnosť :
- pred odtiahnutím vozidla vypracovať „Protokol o odstránení vozidla,“
- viesť evidenciu odtiahnutých vozidiel na základe protokolov o odstránení vozidla,
- v súčinnosti s príkazníkom (odťahovacia súkromná firma) pred odtiahnutím
každého vozidla
vyhotoviť videozáznam so slovným komentárom,
- na základe oznámenia príkazníka písomne vyzvať prevádzkovateľa vozidla
k vyzdvihnutiu
vozidla, ak sa k vozidlu nikto neprihlási do troch dní od jeho odtiahnutia.
Povinnosti vyplývajúce z predmetnej príkaznej zmluvy kontrolovaný subjekt
zabezpečoval, čo bolo preukázané knihou odtiahnutých motorových vozidiel vedenou
mestskou políciou k evidovaniu odtiahnutých motorových vozidiel na území mesta
na základe pokynu príslušníka MsP za rok 2006, evidenciou písomností
a dokumentácie súvisiacej s vykonanými odťahmi motorových vozidiel na pokyn
príslušníkov MsP na území mesta Banská Bystrica v roku 2006 a foto dokumentáciou
odtiahnutých vozidiel na pokyn príslušníkov MsP za rok 2006.
Za obdobie od 15.08.2006 do 22.12.2006 bolo v knihe
motorových vozidiel zaevidovaných celkom 575 odťahov, z toho :
v auguste
21
v septembri
118
v októbri
187
v novembri
139
v decembri
110

odtiahnutých

Kontrolná skupina z predloženej evidencie písomností a dokumentácie
súvisiacej s vykonanými odťahmi motorových vozidiel na pokyn príslušníkov MsP
na území mesta Banská Bystrica v roku 2006 nezistila u kontrolovaného subjektu
porušenie zákona, všeobecne záväzného či interného právneho predpisu.

* * *
Záznam o výsledku kontroly bol prerokovaný so štatutárnym orgánom a vedúcimi
zamestnancami kontrolovaného subjektu.
Materiál o výsledku kontroly bol
zastupiteľstva v Banskej Bystrici.
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