Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

S PR Á VA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č. 2/2014

(v zmysle § 18f, bod (1), písmeno d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov).

Na základe poverenia č. 2/2014 zo dňa 25. februára 2014 na vykonanie následnej finančnej kontroly
vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica v čase od 3. marca 2014 do 15. júla
2014 následnú finančnú kontrolu stavu a úrovne vymáhania pohľadávok (vrátane ich zúčtovania
a evidencie) v roku 2013 v MsÚ (mimo daňových pohľadávok).
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d a 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, 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 predpisov v zmysle plánu kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2014.

✔
✔
✔

Cieľom následnej finančnej kontroly bolo:
preveriť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi
predpismi a internými predpismi Mesta Banská Bystrica
overiť, ako kontrolovaný subjekt postupoval pri vymáhaní pohľadávok, či využíval všetky právne
prostriedky vrátane včasného uplatňovania svojich práv vo veci vymáhania pohľadávok
overiť stav v oblasti hospodárenia a nakladania s pohľadávkami, ktoré kontrolovaný subjekt evidoval
v účtovníctve a inventarizoval ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2013.

*1. Základné informácie o predmete a zameraní kontroly
Pohľadávku možno definovať ako nárok právnickej a fyzickej osoby na peňažné alebo vecné plnenie
od inej právnickej alebo fyzickej osoby.

✔
✔

Pohľadávky účtovnej jednotky sa z časového hľadiska členia na:
krátkodobé pohľadávky, ktoré sú splatné do jedného roka
dlhodobé pohľadávky, ktoré majú dobu splatnosti dlhšiu ako jeden rok.

Mesto Banská Bystrica evidovalo vo svojom účtovníctve k 31.12.2013 pohľadávky vo výške
5 966 240,01 € v nasledovnom členení:

názov účtu

315 ostatné pohľadávky

bezprostredne
predchádzajúce účtovné
obdobie
stav k 31.12.2012
(v eurách)

bežné účtovné obdobie
stav k 31.12.2013
(v eurách)

+ nárast/ - pokles

1 297 757,01

1 120 071,64

-177 685,37

1 297 757,01

1 120 071,64

-177 685,37

311 odberatelia

764,26

196,25

-568,01

314 poskytnuté prevádzkové
preddavky

257,40

684,32

426,92

288 743,58

440 749,02

152 005,44

1 929 974,76

2 622 068,95

692 094,19
722 922,77

x

dlhodobé pohľadávky spolu

315 ostatné pohľadávky
318 pohľadávky z nedaňových príjmov
z z obchodného styku
toho
ostatné -poplatky za KO a ATV

300 013,41

1 022 936,18

1 629 961,35

1 599 132,77

-30 828,58

319 pohľadávky z daňových príjmov

1 538 857,15

1 716 698,54

177 841,39

335 pohľadávky voči zamestnancom

4 768,75

3 812,08

-956,67

19 013,04

0,00

-19 013,04

319,00

0,00

-319,00

223 218,29

10 652,04

-212 566,25

40 053,18

51 307,17

11 253,99

341 daň z príjmov
343 daň z pridanej hodnoty
372 transfery a ostatné zúčtovanie so
subjektami mimo verejnej správy
378 iné pohľadávky
x

krátkodobé pohľadávky spolu

4 045 969,41

4 846 168,37

800 198,96

xx

pohľadávky spolu

5 343 726,42

5 966 240,01

622 513,59

xxx opravná položka k
pohľadávkam

1 920 942,86

1 957 223,64

36 280,78

Oproti roku 2012 došlo v roku 2013 k celkovému nárastu pohľadávok o 622 513,59 €. Pri
prejednávaní správy z predmetnej následnej finančnej kontroly kontrolovaný subjekt požiadal doplniť text,
že hlavným dôvodom zvýšenia pohľadávok oproti predchádzajúcemu roku bola pohľadávka za odpredaj
bývalej ZŠ Okružná spoločnosti Narniabb s.r.o. vo výške 701 950 € splatná podľa dodatku ku kúpnej zmluve
k 31. januáru 2014. O uvedenú sumu je potrebné ponížiť aj pohľadávky po lehote splatnosti.
Vzhľadom na množstvo a rôzne tituly pohľadávok Mesta Banská Bystrica sa pri kontrole vedenia
pohľadávok v účtovníctve kontrolná skupina zamerala na pohľadávky z obchodného styku (účtované na účte
318 2 1 nedaňové).
(účet 318 2 1 nedaňové)

k 31.12.2013

pohľadávky z toho

1 022 936,18

po lehote splatnosti

908 308,08

*2. Výkon kontroly a kontrolné zistenia
Pri kontrole vedenia pohľadávok v účtovníctve a ich inventarizácie kontrolná skupina konštatovala
nedostatky, resp. určité problémy pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam po lehote splatnosti viac ako
360 dní (nie u všetkých týchto pohľadávok boli opravné položky vytvorené), resp. v súlade s princípmi
akruálneho účtovníctva nie všetky pohľadávky boli zanesené v účtovníctve do aktív ( absentovalo účtovanie
predpisu pohľadávok týkajúcich sa príspevku (poplatku) zákonného zástupcu dieťaťa za pobyt dieťaťa
v jednotlivých materských školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Banská Bystrica).
Pri kontrole nakladania s pohľadávkami, resp. ich vymáhania kontrolná skupina konštatovala, že
kontrolovaný subjekt Mesto Banská Bystrica mal vypracované interné predpisy pre nakladania

s pohľadávkami, a to
zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Banská Bystrica v znení neskorších dodatkov
smernicu o postupe vymáhania pohľadávok Mesta Banská Bystrica,
na princípoch ktorých svoje postupy pri zabezpečovaní vymáhania pohľadávok a zvyšovania ich likvidity
v prevažnej miere zabezpečoval. Z hľadiska vecného záberu internej legislatívy kontrolná skupina
skonštatovala, že táto legislatíva nerieši postup pri trvalom upustení od vymáhania pohľadávky v sume nad
10 000,- €.
✔
✔

Jednotlivé smernice o postupe vymáhania pohľadávok Mesta Banská Bystrica platné
v kontrolovanom období upravovali postup Mesta Banská Bystrica ako veriteľa pri vymáhaní finančných
pohľadávok vzniknutých z jeho činnosti (napr. zo zmlúv, rozhodnutí a pod.), okrem daňových pohľadávok.
Účelom smerníc bolo zabezpečiť, aby sa minimalizovali neuhradené pohľadávky po lehote splatnosti, aby
nedošlo k ich premlčaniu a zároveň upraviť postup jednotlivých organizačných útvarov mesta pri
uplatňovaní a vymáhaní pohľadávok.
Kontrolná skupina preverila postup zodpovedných pracovníkov MsÚ pri vymáhaní, resp. pri
nakladaní s pohľadávkami voči nasledovným devätnástim dlžníkom:
1. Dom svätej Alžbety, krízové stredisko pre deti a osamelých rodičov, n.o (7 931,49 €)
2. Dlžník Edita Albrechtová – EDRA (331,94 €)
3. Dlžník Ing. Ľubomír Kluka – AVE CENTRUM (360,- €)
4. Dlžník PROMA s.r.o., Bytčická 16, Žilina (5 532,- €)
5. Dlžník euro AWK spol. s r.o., Brečtanová 2, Bratislava (2 489,54 €)
6. Dlžník Igor Mlynarčík, Podháj 51, Banská Bystrica (2 143,43 €)
7. Dlžníčka Renáta Olšiaková, Podháj č. 53, Banská Bystrica (2 097,30 €)
8. Dlžník Patrik Rakyta, Švermova 25, Banská Bystrica, IČO: 40593916 (415,83 €)
9. Dlžník PENZIÓN – DONLY – FAJNNE, s.r.o., Lučenecká cesta 21, Zvolen (1 033,23 €)
10. Dlžník Vladimír Ďurík, Kuzmányho 12, Banská Bystrica (9 671,81 €)
11. Dlžník AK SECURITY, s.r.o., Dolná 28, Banská Bystrica (1 956,50 €)
12. Dlžník Ing. Libor Kevický – TERAPO, Nám. Ľudovíta Štúra 16, Banská Bystrica (10 952,50 €)
13. Dlžník JOBS UK s.r.o., Námestie SNP 14, Banská Bystrica (1 609,91 €)
14. Dlžník Prvý privátny domov dôchodcov NOVÁ NÁDEJ, s.r.o., Pieninská č. 29, B. Bystrica
(5 693,62 €)
15. Dlžník QUARTER STUDIO, s.r.o., Horná ulica č. 32, Banská Bystrica (2 083,73 €)
16. Dlžník LENROK, s.r.o., Rudohorská 37, Banská Bystrica (2 506,53 €)
17. Dlžník KODRES-I, s.r.o., Partizánska cesta č. 89, Banská Bystrica (45 544,67 €)
18. Dlžník GRES, s.r.o., Šulekova č. 15, Prievidza (1 014,93 €)
19. Dlžník TERMO, s.r.o., Beskydská 5, Banská Bystrica (3 592,45 €)
U prevažnej väčšiny pohľadávok ich garanti postupovali v súlade s platnou legislatívou, pohľadávky
zabezpečili z hľadiska ich nepremlčania a následnej vymoženosti. V prípade, že ani exekučné konania už
neumožňovali dobytie pohľadávky, v prevažnej miere sa z hľadiska hospodárnosti upustilo od ďalšieho
vymáhania. V piatich prípadoch (pol. č. 1 až 5) neboli postupy v zmysle smernice o vymáhaní pohľadávok
dodržané v plnej miere, čo u niektorých pohľadávok spôsobilo ich nevymožiteľnosť (pol. č. 2, 3 a 5).
U pohľadávky voči spoločnosti Euro AWK s.r.o. neboli fakturačne uplatnené všetky náležitosti vyplývajúce
zo zmluvy, problém je v riešení v roku 2014. V jednom prípade došlo k zbytočnému následnému postupu
vymáhania pohľadávky zo vzniknutej škody, keďže už v procese vymáhania základnej istiny z nájomnej
zmluvy exekútor konštatoval absolútnu nemajetnosť dlžníka a nevymožiteľnosť pohľadávky
(AK SECURITY, s.r.o.). Celkovo však možno konštatovať relatívne uspokojivý postup pri vymáhaní
pohľadávok, ako aj celkový trend ich znižovania (po lehote splatnosti z obchodného styku).

*3. Záverečné zhrnutie kontroly
Kontrolná skupina konštatuje, že napriek vyššie uvedenému relatívne pozitívnemu stanovisku
kontrolného orgánu k vymáhaniu pohľadávok, došlo k viacerým porušeniam všeobecne záväzných právnych

predpisov a interných predpisov mesta, najmä:
✔ zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
✔ smernice (VP11/2011) - zásady tvorby, použitia, účtovania a vykazovania opravných položiek
✔ smernice o postupe vymáhania pohľadávok Mesta Banská Bystrica.
Z vykonanej následnej finančnej kontroly kontrolný orgán vypracoval dňa 23. mája 2014 správu
o jej výsledku, s ktorou dňa 29. mája 2014 oboznámil kontrolovaný subjekt (prostredníctvom prednostu
MsÚ) a dňa 15. júla 2014 hlavný kontrolór prejednal správu z kontroly s primátorom mesta. Z prejednania
správy bola spísaná zápisnica, v ktorej 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 uložil hlavný
kontrolór kontrolovanému subjektu prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku
do 31. júla 2014 a do 30. septembra 2014 predložiť vyhodnotenie plnenia týchto opatrení. Podpisom
zápisnice bola následná finančná kontrola ukončená, o jej výsledku je MsZ-u predkladaná táto správa
v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

V Banskej Bystrici dňa 15. augusta 2014

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

