Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

Správa hlavného kontrolóra
o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 12/2014

plnenia uznesenia MsZ č. 214/2011 – MsZ zo dňa 27. septembra 2011 (uznesenie bolo prijaté
k správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2011 hospodárenia v príspevkovej organizácii
Park kultúry a oddychu) predkladaná mestskému zastupiteľstvu v zmysle § 18f odsek (1) písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
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
a v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok
2014.
Zaradenie predmetnej kontroly do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra vyplynulo
z požiadavky poslaneckého klubu BBA zo dňa 22. mája 2014 prekontrolovať naplnenie uznesenia
č. 214/2011 MsZ zo dňa 27. septembra 2011. V uvedenom uznesení v časti III. je uvedené:
Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostovi MsÚ v spolupráci s hlavným kontrolórom
postúpiť správu hlavného kontrolóra o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 1/2011 orgánom
činným v trestnom konaní s cieľom preverenia, či kontrolné zistenia nezakladajú trestnú činnosť
príslušných osôb v rámci PKO.
Cieľom kontroly bolo teda preveriť, či zodpovední zamestnanci kontrolovaného subjektu
postupovali pri svojej následnej činnosti v súlade s týmto uznesením a či bola správa hlavného
kontrolóra o vykonanej následnej finančnej kontrole č. 1/2011 postúpená orgánom činným
v trestnom konaní.
Vlastný výkon kontroly:
Postúpenie správy o výsledku následnej finančnej kontroly č. 1/2011 orgánom činným
v trestnom konaní bolo prvotne preverované hlavným kontrolórom v rámci následnej finančnej
kontroly č. 7/2012 – kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov a príčin ich
vzniku pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2011.
Kontrola bola vykonaná v júni 2012.
V správe z tejto kontroly je okrem iného uvedené, že dňa 15. júna 2012 požiadal hlavný
kontrolór Mesta Banská Bystrica listom prednostu MsÚ o informáciu, ako bolo splnené uznesenie
č. 214/2011 – MsZ bod III. o postúpení správy č. 1/2011 o vykonanej následnej finančnej kontrole
použitia finančných prostriedkov a nakladania s majetkom v správe príspevkovej organizácie Mesta
Banská Bystrica Park kultúry a oddychu za roky 2009 a 2010 orgánom činným v trestnom konaní
s cieľom preverenia, či kontrolné zistenia nezakladajú trestnú zodpovednosť za činnosť príslušných
osôb v rámci PKO.
Dňa 20. júna 2012 obdržal hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica písomnú informáciu od
prednostu MsÚ, v ktorej oznamuje, že odstúpil dotknutý materiál právničke na organizačno-

právnom oddelení s pokynom spracovania trestného oznámenia na bývalého riaditeľa PKO
v termíne do 15. júla 2012.
Na vyžiadanie hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica bola na ÚHK doručená fotokópia
listu primátora Mesta Banská Bystrica zo dňa 16. júla 2012 spisovej značky Pr.V-117305/2012
a Práv. 39/2012 adresovaného na Okresnú prokuratúru v Banskej Bystrici, v ktorom sa okrem iného
uvádza, že primátor ako štatutárny zástupca podáva v zmysle príslušných ustanovení Trestného
poriadku trestné oznámenie vo veci podozrenia zo spáchania trestného činu poškodzovania
povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 Trestného zákona s odkazom na správu
hlavného kontrolóra z vykonanej následnej finančnej kontroly č. 1/2011 ako aj na uznesenie
č. 214/2011 – MsZ, ktoré uložilo prednostovi MsÚ povinnosť postúpiť túto správu orgánom činným
v trestnom konaní s cieľom preverenia, či kontrolné zistenia nezakladajú trestnú zodpovednosť
príslušných osôb v rámci PKO.
Podaním trestného oznámenia bola povinnosť uložená v uznesení č. 214/2011 – MsZ
splnená.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán dňa 6. októbra 2014 vypracoval záznam o výsledku
následnej finančnej kontroly, o čom predkladám v zmysle príslušných ustanovení zákona 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestskému zastupiteľstvu túto správu.
V Banskej Bystrici 15. októbra 2014
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