Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
____________________

Správa o výsledku kontroly
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská
Bystrica na rok 2008 a poverenia č. 11/2008 zo dňa 8.8.2008 vykonali zamestnanci
útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica v čase od 11.8.2008 do 7.10.2008
kontrolu plnenia prijatých uznesení MsZ v Banskej Bystrici za rok 2007

Cieľom kontroly bolo:preveriť, či uznesenia prijaté MsZ sa plnia v ňom určených
termínoch, či vyhodnotenia plnenia uznesení vykonávané pracovníkmi MsÚ
zodpovedajú skutočnosti. Zároveň kontrola preverovala, ako bolo naložené
s odporúčacími a žiadacími uzneseniami, pokiaľ mali vplyv na ukladacie uznesenia.
Kontrolou bolo zistené:
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 mestského zastupiteľstva, predložil na 8. rokovanie MsZ dňa 21.
augusta 2007 a na ll. rokovanie MsZ dňa 29. januára 2008 písomné materiály, obsahom
ktorých bolo vyhodnocovanie plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom Banská
Bystrica v roku 2007.
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v ust. § 18d
Rozsah kontrolnej činnosti okrem iného priamo ukladá hlavnému kontrolórovi vykonávať
kontrolu plnenia uznesení obecného (mestského) zastupiteľstva. Výkon tejto kontroly je
teda jednou zo zákonných povinností hlavného kontrolóra a je nezávislý od toho, či sa
kontrola plnenia uznesení MsZ vykonáva aj z inej úrovne.
Vzhľadom na tieto skutočnosti bola predmetná kontrola zaradená do plánu kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra a uskutočnená vo vyššie uvedených termínoch. Pri vlastnom
výkone kontroly ukladacích uznesení prijatých MsZ v roku 2007 kontrolná skupina
skonštatovala nasledovné skutočnosti a zistenia:

A. Zoznam uznesení splnených zodpovednými osobami v uložených termínoch (číslo
a text uznesenia):
uznesením č. 14/2007 – MsZ z 23. januára 2007 uložilo MsZ prednostovi MsÚ
zabezpečiť počnúc nasledujúcim zasadnutím MsZ vo veľkej sieni MsÚ priestor na sedenie
pre verejnosť, predložiť na rokovanie MsZ dňa 6. 3. 2007 doplnenú písomnú správu
o plnení Zásad informačného systému mesta a v rovnakom termíne predložiť na rokovanie
MsZ analýzu čerpania finančných prostriedkov malých investičných akcií vo všetkých
volebných obvodoch za rok 2006
uznesením č. 18/2007 – MsZ z 6. marca 2007 mestské zastupiteľstvo uložilo
výborom mestských častí zvoliť predsedu výboru a jeho meno v termíne do 20. 3. 2007
oznámiť primátorovi mesta a komisii MsZ pre rozvoj mestských častí
uznesením č. 20/2007 – MsZ z 6. marca 2007 mestské zastupiteľstvo uložilo
prednostovi MsÚ zabezpečiť zverejňovanie zápisov do kroniky mesta na internetovej
stránke Mesta Banská Bystrica vždy do konca mesiaca marec v roku schválenia zápisu,
zápisy za roky 2003 až 2005 zverejniť do 31. 3. 2007
uznesením č. 27/2007 – MsZ z 6. marca 2007 uložilo mestské zastupiteľstvo
prednostovi MsÚ v súvislosti s protokolom o výsledku kontroly vybavovania sťažností
odstúpených útvarom hlavného kontrolóra na prešetrenie a vybavenie v zmysle zákona
č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach za obdobie 1. polroka 2006 prijať opatrenia na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a tieto predložiť útvaru hlavného
kontrolóra Mesta Banská Bystrica v termíne do 15. 4. 2007, ako aj predložiť útvaru
hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica písomnú informáciu o splnení týchto opatrení
v termíne do 30. 4. 2007
uznesením č. 28/2007 – MsZ z 6. marca 2007 uložilo mestské zastupiteľstvo
prednostovi MsÚ preveriť do najbližšieho zasadnutia MsZ možnosti vrátenia sumy 942 tis.
Sk vyplatenej vtedajšiemu dopravcovi SAD BBDS, a.s. Banská Bystrica nad rámec jeho
preukázateľnej straty, ktorá mu vznikla v súvislosti s plnením zmluvy o výkone vo verejnom
záujme.
uznesením č. 31/2007 z 20. marca 2007 uložilo mestské zastupiteľstvo prednostovi
MsÚ
v súvislosti s vystúpením zástupcu obyvateľov mestskej časti Uľanka nasledovné
úlohy:
– podať na najbližšom zasadnutí MsZ správu o vybavení žiadosti o umiestnenie
dopravných značiek a o možnosti vybudovania aspoň jednostranného chodníka pre
chodcov v Uľanke
– informovať správcu potoka Bystrica o stave potoka a jeho brehov v Uľanke a vyžiadať
správu o prijatých opatreniach
– nadviazať rokovanie so Slovenskou poštou o možnosti zriadenia pobočky pošty
v budove bývalého MNV v Uľanke a spracovať predpokladanú výšku finančných
prostriedkov potrebných na jej zriadenie
– podať na najbližšom zasadnutí MsZ správu o stave vybavenia spoločného podnetu
obyvateľov Uľanky týkajúceho sa prevádzkového objektu v Uľanke – skladiska
a odstaviska áut a o prijatých opatreniach

–

–

–

podať informáciu o vyhodnotení stavu územia v Uľanke z hľadiska možného
vybudovania detského ihriska, základnej obchodnej siete, verejného osvetlenia
a športovo – rekreačného areálu
podať na najbližšom zasadnutí MsZ správu o výške finančných prostriedkov
investovaných z rozpočtu mesta do rozvoja Uľanky za predchádzajúce volebné obdobie
(2003 – 2006) a o celkovej výške finančných prostriedkov investovaných z rozpočtu
mesta do rozvoja ostatných mestských častí v predchádzajúcom volebnom období
predložiť informáciu o výsledku štátneho stavebného dohľadu na stavbu T&T Bratislava
na najbližšom mestskom zastupiteľstve

uznesením č. 34/2007 – MsZ z 20. marca 2007 uložilo mestské zastupiteľstvo
prednostovi mestského úradu spracovať úplné znenie VZN o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Banská Bystrica
uznesením č. 37/2007 – MsZ zo dňa 20. marca 2007 uložilo MsZ prednostovi MsÚ
zabezpečiť zverejnenie pridelených dotácií: názov organizácie, názov projektu a výška
dotácie a ukončenie projektu na internete v Radničných novinách raz za pol roka
uznesením č. 42/2007 – MsZ z 20. marca 2007 uložilo MsZ prednostovi MsÚ po
prerokovaní správy o vykonaní revízie neinvestičného fondu Moje mesto Banská Bystrica
prešetriť dôvody nevyčerpania 160 101,- Sk a informovať MsZ na rokovaní dňa 15. 5. 2007
o prijatých opatreniach ako aj zabezpečiť na web stránke mesta informácie o n. f. v rozsahu
– orgány, poslanie, čerpanie rozpočtu, výročné správy
uznesením č. 45/2007 – MsZ zo dňa 20. 3. 2007 mestské zastupiteľstvo uložilo
prednostovi MsÚ na základe uznesenia Komisie pre mediálnu a informačnú činnosť
zverejniť základné informácie o organizáciách založených mestom (tzv. mestské firmy)
a zároveň mu uložilo uvoľniť internetové diskusné fórum aj pre volených zástupcov mesta
uznesením č. 49/2007 – MsZ zo dňa 15. mája 2007 MsZ uložilo každému
spracovateľovi materiálu na rokovanie MsZ, aby každý materiál predkladaný na rokovanie
MsZ v rámci dôvodovej správy obsahoval aj doložku zlučiteľnosti s PHSR 2007 – 2013
a s príslušnými akčnými plánmi
uznesením č. 51/2007 – MsZ z 15. mája 2007 v súvislosti s prerokovaním
vyhodnotenia opatrení na zlepšenie stavu verejného poriadku na území mesta Banská
Bystrica uložilo MsZ náčelníkovi MsP predkladať „Vyhodnotenie opatrení na zlepšenie
stavu verejného poriadku na území mesta Banská Bystrica“ a „Správu o činnosti MsP
Banská Bystrica za kalendárny rok“ v lehote do troch mesiacov od ukončenia kalendárneho
roka
uznesením č. 54/2007 – MsZ z 15. mája 2007 v súvislosti s návrhom Mesta Banská
Bystrica na vystúpenie z Únie miest Slovenska uložilo MsZ prednostovi MsÚ predložiť na
zasadnutie MsZ dňa 26. 6. 2007 prehľad aktivít, ktorých sa zúčastnilo Mesto Banská
Bystrica v Združení zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v roku 2006

uznesením č. 55/2007 – MsZ z 15. mája 2007 MsZ v súvislosti s prerokovaním
„Urbanistickej štúdie Rakytovce – Západ, Banská Bystrica“ žiadalo od Útvaru hlavného
architekta mesta Banská Bystrica doplniť urbanistickú štúdiu o textovú časť a širšie
dopravné vzťahy, a tak predložiť na rokovanie júnovému MsZ
uznesením č. 56/2007 – MsZ z 15. mája 2007 v súvislosti s prerokovaním ÚPN
A Banská Bystrica Zmeny a doplnky XXII. etapa … VZN k schválenému Územnému plánu
aglomerácie Banská Bystrica uložilo mestské zastupiteľstvo riaditeľovi ÚHA doplniť
materiál o širšie dopravné vzťahy a predložiť na najbližšie rokovanie MsZ
uznesením č. 69/2007 MsZ z 29 mája 2007 MsZ uložilo riaditeľovi ÚHA mesta
Banská Bystrica v zmysle § 6 od st. 3 a 8 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení
zverejniť VZN a zabezpečiť uloženie – archiváciu čistopisu ÚPN A Banská Bystrica Zmeny
a doplnky XXII. etapa – Areál Zares-u, lokalita č. 158 a VZN v zmysle § 28 odst. 3 zákona
č.50/76 Zb. na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica, na Meste Banská Bystrica,
MsÚ – ref. výstavby – stavebný úrad a na Útvare hlavného architekta mesta Banská
Bystrica
uznesením č. 82/2007 – MsZ z 26. júna 2007 v súvislosti prerokovávaním
poskytovania dotácií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica v zmysle VZN č. 162/2005 uložilo
MsZ prednostovi MsÚ predložiť na augustové MsZ písomnú informáciu o stave
rozpracovanosti koncepcie rozvoja športu a taktiež predložiť na augustové zasadnutie MsZ
písomnú informáciu o stave rozpracovanosti koncepcie rozvoja školstva.
uznesením č. 92/2007 – MsZ z 26. júna 2007 uložilo MsZ prednostovi MsÚ zriadiť
internetovú úradnú tabuľu Mesta s archívom do konca júla 2007 a zverejniť záväznú časť
ÚPN – A a ÚPN – CMZ Banská Bystrica na web-e Mesta v časti Záväzné dokumenty
uznesením č. 93/2007-MsZ z 21. augusta 2007 bolo prednostovi MsÚ uložené
zverejniť na internetovej stránke mesta zoznam desiatich najväčších neplatičov dane
z nehnuteľností, poplatku za komunálny odpad a záväzkov vyplývajúcich z kúpnych
a nájomných zmlúv, a to v rozsahu l. pri fyzických osobách meno a priezvisko dlžníka
a výšku dlhu voči mestu a 2. pri právnických osobách názov, sídlo a výšku dlhu voči mestu,
a to v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Termín na splnenie uznesenia bol určený
do 3 dní po nadobudnutí platnosti tohto uznesenia.
uznesením č. 103/2007-MsZ z 21. augusta 2007 riaditeľ ÚHA mesta Banská
Bystrica bol povinný v súlade so zákonom o obecnom zriadení v platnom znení zverejniť
VZN k schválenému Územnému plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny a doplnky časť
Námestie Slobody 1. časť - záväzná časť a v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov bol povinný zabezpečiť uloženie - archiváciu čistopisu ÚPN
na Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica a na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
v termíne do 3 mesiacov od schválenia ÚPD
uznesením č. 108/2007-MsZ z 21. augusta 2007 prednostovi mestského úradu
bola uložená povinnosť predložiť na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva „Správu
o fungovaní Pracovnej komisie pre 3. metropolitné centrum“ v nadväznosti na prejednávaný
materiál v mestskom zastupiteľstve dňa 21.8.2007 „Spoločná deklarácia miest a obcí

Banskobystricko-Zvolenského ťažiska osídlenia“
uznesením č. 114/2007-MsZ z 21. augusta 2007 prednosta MsÚ bol poverený
doplniť na web stránku mesta informácie o n.f. Moje mesto v rozsahu - orgány, poslanie,
čerpanie rozpočtu, výročné správy. Z bodu IV. cit. uznesenia prednostovi MsÚ vyplývala
povinnosť do najbližšieho zasadnutia MsZ v októbri 2007 pripraviť materiál na odpredaj
nehnuteľnosti - Kolkárne v Radvani pre Slovenskú zdravotnícku univerzitu Bratislava,
fakulta zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Sládkovičova ul. č. 21
uznesením č. 137/2007-MsZ zo 4. decembra 2007 bolo prednostovi MsÚ uložené
aktualizovať úlohy, opatrenia a akcie na dosiahnutie cieľov Plánu zdravia mesta Banská
Bystrica s výhľadom do roku 2013 v súlade s PHSR mesta Banská Bystrica v termíne do
konca roka 2008
B. Zoznam uznesení splnených zodpovednými osobami v iných ako uložených
termínoch (číslo a text uznesenia):
uznesením č. 8/2007 – MsZ z 23. januára 2007 uložilo mestské zastupiteľstvo
predsedom komisií MsZ pripraviť do februárového zasadnutia MsZ návrh na doplnenie
komisií MsZ o neposlancov. Keďže v mesiaci február 2007 MsZ nezasadalo, úloha bola
splnená na zasadnutí MsZ dňa 15. mája 2007
C. Zoznam nesplnených uznesení (číslo a text uznesenia):
uznesením č. 118/2007 -MsZ zo 16. októbra 2007 bola riaditeľovi ÚHA mesta
Banská Bystrica uložená povinnosť v súlade so zákonom o obecnom zriadení v platnom
znení zverejniť VZN
k schválenému Územnému plánu CMZ Banská Bystrica - Zmena
Horná ulica - PRIOR - záväzná časť a v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb.
v znení neskorších predpisov zabezpečiť uloženie - archiváciu čistopisu ÚPN na Krajskom
stavebnom úrade Banská Bystrica a na Mestskom úrade v Banskej Bystrici v termíne do
3 mesiacov od schválenia ÚPD
Kontrolné zistenie - Čistopis územnoplánovacej dokumentácie a VZN boli uložené na ich
archiváciu na Krajský stavebný úrad Banská Bystrica dňa 19.06.2008 a na Stavebnom
úrade Mesta Banská Bystrica dňa 30.6.2008, čím nebol dodržaný termín splnenia
uloženej úlohy v zmysle cit. uznesenia a následne v zmysle ust. § 28 ods. 4 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
uznesením č. 136/2007-MsZ zo 16. októbra 2007, v bode III. poslanci MsZ uložili
prednostovi MsÚ predložiť na nasledujúce zasadnutie MsZ dňa 4.12.2007 informatívnu
správu o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených v súvislosti s výkonom
stavebnej činnosti niektorých stavebníkov na Fortničke. V zmysle cit. uznesenia bol
prednosta MsÚ ďalej povinný zabezpečiť cestou stavebného úradu mesta vyvesovanie
oznámení o začatí územných a stavebných konaní, ktoré sa doručujú verejnou vyhláškou
a na elektronickej úradnej tabuli, ktoré budú súbežne vyvesované po dobu 15 dní aj na
informačnej tabuli mesta nachádzajúcej sa najbližšie k miestu, ktorého sa konanie týka odo
dňa nadobudnutia účinnosti tohto uznesenia (účinnosť uznesenia 25.10.2007).
– podľa bodu IV. cit. uznesenia prednosta MsÚ bol povinný v termíne - najbližšie mestské

zastupiteľstvo - predložiť písomnú informáciu o stave príprav materiálu Koncepcia
rozvoja športu a o stave príprav materiálu Koncepcia rozvoja školstva
Kontrolné zistenie - Kontrolovaný subjekt ukladaciu povinnosť vyplývajúcu z bodu IV.
cit. uznesenia vyhodnotil ako splnenú tým, že ... „Obe koncepcie budú predložené v I.
polroku 2008“..., avšak z materiálov, ktoré boli predmetom 10. zasadnutia MsZ dňa
4.12.2007, ako aj z obsahu zápisnice a prijatých uznesení č. 137 - 164 nebola preukázaná
skutočnosť, že na zasadnutí bolo o tejto problematike rokované a následne tým aj
presunutý termín na splnenie uloženej úlohy.
uznesením č. 154/2007-MsZ zo 4. decembra 2007 bolo vedúcemu referátu rozvoja
mesta Banská Bystrica v súlade so zákonom o obecnom zriadení v platnom znení zverejniť
VZN, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu CMZ Banská Bystrica Zmeny
a doplnky časť Rudlovský potok a v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov bol povinný zabezpečiť uloženie - archiváciu čistopisu ÚPN na
Krajskom stavebnom úrade Banská Bystrica a na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
v termíne do 3 mesiacov od schválenia ÚPD
Kontrolné zistenie - Kontrolou úradnej korešpondencie Útvaru hlavného architekta mesta
Banská Bystrica bolo zistené, že čistopis územnoplánovacej dokumentácie a VZN boli
uložené na ich archiváciu na Krajský stavebný úrad Banská Bystrica dňa 19.06.2008
a na Stavebnom úrade Mesta Banská Bystrici dňa 30.6.2008, čím nebol dodržaný termín
splnenia uloženej úlohy v zmysle cit. uznesenia a následne v zmysle ust. § 28 ods. 4
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov
D. Zoznam ukladacích uznesení, ktoré neboli predmetom tejto následnej
finančnej kontroly (číslo a text uznesenia):
Uznesenia prijaté v súvislosti s následnými finančnými kontrolami vykonávanými
útvarom Hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica neboli v rámci tejto kontroly
preverované z dôvodu, že v súvislosti s povinnosťami hlavného kontrolóra vyplývajúcimi
mu zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sú tieto
uznesenia podrobované samostatným kontrolám. Splnenie prijatých uznesení bolo podrobne
vyhodnotené v rámci následnej kontroly č. 11/2007 plnenia opatrení prijatých
na odstránenie zistených nedostatkov pri následných finančných kontrolách za I. polrok
2007, ktorú vykonal útvar hlavného kontrolóra mesta v II. polroku 2007, resp. v rámci
následnej kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a príčin
ich vzniku pri následných finančných kontrolách za II. polrok 2007 č. 6/2008, ktorú
v I. polroku 2008 vykonal útvar hlavného kontrolóra mesta. Išlo o nasledovné uznesenia:
uznesením č. 41/2007 – MsZ z 20. marca 2007 uložilo MsZ prednostovi MsÚ na
základe správy o výsledku následnej finančnej kontroly hospodárnosti použitých finančných
prostriedkov za rok 2006 v Materskej škole ul. 29. augusta 14, Banská Bystrica prijať
opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie
príčin ich vzniku a predložiť ich útvaru hlavného kontrolóra v termíne do 30. 4. 2007, ako
aj predložiť útvaru hlavného kontrolóra mesta písomnú správu o splnení opatrení prijatých
na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku

v termíne do 31. 5. 2007
uznesením č. 61/2007 – MsZ z 15. mája 2007 pri prerokovávaní správy o výsledku
následnej finančnej kontroly výdavkov z rozpočtu mesta na verejné osvetlenie za rok 2006
uložilo MsZ prednostovi MsÚ prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou
finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich Útvaru hlavného
kontrolóra mesta Banská Bystrica v termíne do 30. 6. 2007, ako aj predložiť Útvaru
hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica písomnú správu o splnení opatrení prijatých na
nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich
vzniku v lehote do 30. 9. 2007
uznesením č. 62/2007 – MsZ z 15. mája 2007 v súvislosti s prerokovaním správy
o výsledku následnej finančnej kontroly poskytovania a použitia účelových prostriedkov
poskytovaných formou dotácií v roku 2006 právnickým a fyzickým osobám z rozpočtu
referátu mládeže a športu MsÚ Banská Bystrica uložilo MsZ prednostovi MsÚ prijať
opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie
príčin ich vzniku a predložiť ich Útvaru hlavného kontrolóra mesta Banská Bystrica
v termíne do 30. 6. 2007, ako aj predložiť Útvaru hlavného kontrolóra mesta Banská
Bystrica písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote do 31. 7. 2007
uznesením č. 85/2007 – MsZ z 26. júna 2007 v súvislosti s prerokovávaním správy
o výsledku následnej finančnej kontroly príjmov a výdavkov z rozpočtu Mesta Banská
Bystrica za rok 2006 v Základnej škole Pieninská 27, Banská Bystrica uložilo MsZ
riaditeľke ZŠ prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnému kontrolórovi Mesta
Banská Bystrica v termíne do 30. 6. 2007, ako aj predložiť hlavnému kontrolórovi Mesta
Banská Bystrica písomnú informáciu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov
zistených následnou finančnou kontrolou a odstránení príčin ich vzniku v termíne do 30. 9.
2007
uznesením č. 110/2007-MsZ z 21. augusta 2007 bolo riaditeľovi ZARES Banská
Bystrica uložené prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených následnou finančnou
kontrolou nakladania s nehnuteľným majetkom zvereným do správy príspevkovej
organizácie za obdobie roku 2006 a tieto predložiť hlavnému kontrolórovi mesta v termíne
do 17.10.2007. O splnení prijatých opatrení predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú
správu v termíne do 17.11.2007
uznesením č. 112/2007-MsZ z 21. augusta 2007 prednostovi MsÚ bola uložená
povinnosť prijať a predložiť hlavnému kontrolórovi opatrenia na nápravu nedostatkov
zistených následnou finančnou kontrolou tvorby a použitia rezervného fondu za rok 2006
v termíne do 30.09.2007 a o splnení prijatých opatrení a odstránení príčin ich vzniku
predložiť hlavnému kontrolórovi mesta písomnú správu v termíne do 30.11.2007
uznesením č. 131/2007-MsZ zo 16. októbra 2007 mestské zastupiteľstvo uložilo
prednostovi MsÚ povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou stavu a úrovne vybavovania petícií v podmienkach samosprávy Mesta Banská
Bystrica v zmysle zákona č. 242/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb.

o petičnom práve a odstránení ich príčin a tieto predložiť hlavnému kontrolórovi mesta
v termíne do 30.11.2007. Následne v termíne do 31.1.2008 bol prednosta v zmysle cit.
uznesenia povinný predložiť hlavnému kontrolórovi mesta správu o splnení prijatých
opatrení
uznesením č. 132/2007-MsZ zo 16. októbra 2007 bola prednostovi MsÚ uložená
povinnosť prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou plnenia uznesení
MsZ za rok 2006 a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnému kontrolórovi
v termíne do 31. 11. 2007, ako aj predložiť hlavnému kontrolórovi písomnú správu
o splnení prijatých opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou
a odstránení príčin ich vzniku v termíne do 31. 12. 2007
uznesením č. 133/2007-MsZ zo 16. októbra 2007 bola prednostovi MsÚ uložená
povinnosť na základe výsledkov následnej finančnej kontroly poskytovania a použitia
účelových prostriedkov poskytnutých formou dotácií v roku 2006 právnickým a fyzickým
osobám z rozpočtu referátu kultúry MsÚ Banská Bystrica prijať opatrenia na nápravu
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v termíne do 31.10.2007 a v termíne do
30.11.2007 predložiť hlavnému kontrolórovi mesta písomnú správu o splnení prijatých
opatrení a odstránení príčin ich vzniku
uznesením č. 157/2007-MsZ zo 4. decembra 2007 bolo povinnosťou prednostu
MsÚ v súvislosti s prerokovaním správy o výsledku následnej finančnej kontroly
hospodárnosti použitých prostriedkov za rok 2006 v MŠ Stará Tehelňa 7, Banská Bystrica
prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na
odstránenie príčin ich vzniku a tieto predložiť hlavnému kontrolórovi mesta v termíne do
15.12.2007 a následne v termíne do 15. 1. 2008 predložiť aj písomnú správu o splnení
prijatých opatrení a odstránení príčin ich vzniku
uznesením č. 164/2007-MsZ zo 4. decembra 2007
poslanci mestského
zastupiteľstva uložili prednostovi MsÚ, aby v termíne od 15. 12. 2007 zabezpečil, že každá
otázka v diskusnom fóre na oficiálnej webovej stránke mesta, ktorá je neanonymná a ktorá
je v súlade s etickým kódexom prispievateľa, bude zodpovedaná do 7 dní odo dňa jej
doručenia. Vzhľadom na skutočnosť, že povinnosť vyplývajúca z cit. uznesenia bola
prednostovi MsÚ uložená v závere kontrolovaného obdobia, objektívnosť plnenia uloženej
úlohy, a to aj v nadväznosti na uznesenie č. 272/2008-MsZ zo dňa 26.8.2008 bude
predmetom následnej kontroly hlavného kontrolóra mesta v budúcom období
Uznesením č. 17/2007 – MsZ zo 6. marca 2007 poslanci mestského zastupiteľstva
odporučili, aby pri kontrole plnenia uznesení polročne predkladanom prednostom MsÚ
mestskému zastupiteľstvu boli vyhodnocované aj odporúčacie a žiadacie uznesenia MsZ.
Vo vyhodnotení kontroly plnenia uznesení mestského zastupiteľstva za I. a II. polrok 2007
predkladanom prednostom MsÚ mestskému zastupiteľstvu boli vyhodnocované aj tieto
uznesenia. Vzhľadom na to, že nemali priamu súvislosť s ukladacími uzneseniami, neboli
predmetom tejto kontroly.
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná v Banskej Bystrici
dňa 18. septembra 2008 a kontrolovaný subjekt bol s ňou oboznámený dňa 30. septembra
2008. Prerokovanie správy bolo uskutočnené dňa 7. októbra 2008, pričom bolo

kontrolovanému subjektu uložené prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť hlavnému
kontrolórovi Mesta Banská Bystrica písomný zoznam týchto opatrení v termíne do 30. 11.
2008, písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku predložiť hlavnému
kontrolórovi do 31.12. 2008.

* * *
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná so štatutárnym orgánom a vedúcimi
zamestnancami kontrolovaného subjektu. Ku kontrolným zisteniam neboli
uplatnené námietky k ich pravdivosti a úplnosti. Na odstránenie zistených
nedostatkov kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne prijme opatrenia, plnenie
ktorých hlavný kontrolór mesta následne skontroluje v rámci samostatnej kontroly.
Materiál o výsledku kontroly bol
zastupiteľstva v Banskej Bystrici.
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