Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
____________________
Rešerš zo správy o výsledku z kontroly
Kontrola bola vykonaná v zmysle uznesenia č. 454/2009 – MsZ zo dňa
26. mája 2009 a v súlade s ust. § 18d a ust. § 18e zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a poverenia č. 8/2009 zo dňa 17.6.2009 vykonali zamestnanci
útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica v čase od 18.6.2009 do 21.7.2009
Kontrola použitia finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Banská Bystrica za
rok 2008 na karanténnu stanicu Zvolen v zmysle zmluvy Mesta Banská Bystrica

Cieľom kontroly bolo: preveriť či postup zodpovedných zamestnancov Mesta Banská
Bystrica pri zabezpečovaní výkonu použitia finančných prostriedkov bol v súlade s platnými
všeobecne záväznými predpismi

Kontrolou bolo zistené:
Karanténna stanica bola zriadená za účelom umiestnenia psov, resp. mačiek pohybujúcich
sa bez dohľadu majiteľa na území miest Zvolen a Banská Bystrica. Zriaďovateľom karanténnej
stanice v meste Zvolen, mestskej časti Balkán bolo Mesto Banská Bystrica. O udelenie povolenia na
prevádzku karanténnej stanice požiadalo listom č.j. Pr. V – 130/2004 zo dňa 30. apríla 2004
Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Zvolen, ktorá pod č.j. 1449/04-E/232 dňa
2.8.2004.vydala súhlasné stanovisko k prevádzkovaniu Karanténnej stanice pre odchytené zvieratá
miest Banská Bystrica a Zvolen.
Súhlasné stanovisko bolo súčasne vydané aj k poskytovaniu služieb dočasného ustajnenia
zdravých psov (psí hotel) v sekcii B Karanténnej stanice s tým, že na dočasné ustajnenie budú
prijímané psy klinicky zdravé s platnou vakcináciou proti besnote, psinke a parvoviróze a za
dodržania oddelenej prevádzky sekcie A (Karanténna stanica pre odchytené zvieratá) a sekcie B (psí
hotel). O ustajnených zvieratách bude vedená prehľadná evidencia a po každom ukončení
ustajnenia psov vykonaná mechanická očista a dezinfekcia kotercov.
Karanténna stanica je lokalizovaná mimo obytnej štvrte mesta Zvolen. Zvieratá sú
umiestnené v 60 kotercoch (pri vzniku karanténnej stanice boli umiestnené v 45 kotercoch) s tým,
že im je poskytnutá základná vakcinácia a sú zbavené vnútorných a vonkajších parazitov.
Organizačne je karanténna stanica začlenená v odbore komunálnych služieb - referáte
verejnoprospešných služieb. V zmysle platného organizačného poriadku karanténna stanica
zabezpečuje výkon funkcie správcu Karanténnej stanice vo Zvolene spojenej s odchytom túlavých

zvierat v meste Banská Bystrica a v meste Zvolen.
I. Zmluvné vzťahy

●
●

Mesto Zvolen bolo vlastníkom
nehnuteľností – pozemkov o celkovej výmere 1 169 m², ktorých vlastníctvo bolo zapísané
na LV č. 1,
vlastníkom inžinierskych sietí na týchto pozemkoch umiestnených podľa kolaudačného
rozhodnutia OÚ Zvolen č.j. ŽP-SP 99/6679 zo dňa 21.12.1999

Vlastníkom vybudovaného zariadenia na týchto pozemkoch, ktoré tvorili komplex útulku
pre odchytené túlavé zvieratá bola fyzická osoba. Prevádzková budova a koterce boli Mestom
Banská Bystrica odkúpené kúpnou zmluvou č. 312/2003/RMAJ zo dňa 19. decembra 2003, na
základe ktorej sa výlučným vlastníkom nehnuteľností – prevádzkovej budovy karanténnej stanice
súp. č. 7981, vedľajších stavieb – boxov vrátane oplotenia a kopanej studne na pozemku stalo
Mesto Banská Bystrica. Uvedená nehnuteľnosť – prevádzková budova a koterce, súpisné číslo
7981 boli zapísané na LV č. 7801, kat. úz. Zvolen, obec a okres Zvolen.
Zmluvní partneri Mesto Zvolen ako prenajímateľ a Mesto Banská Bystrica ako nájomca sa
Zmluvou o nájme pozemku uzavretej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka zo dňa
31.12.2004 dohodli na nájme vyššie uvedených pozemkov s účinnosťou od 1.1.2005 na dobu
neurčitú. V zmysle čl. V. Zmluvy cena ročného nájmu bola dohodnutá vo výške 180 000,- Sk ročne
s tým, že nájomné bude uhrádzané štvrťročne vo výške 45 000,- Sk.
Dodatkom č. 1 k zmluve bol predmet nájmu rozšírený o prenájom inžinierskych sietí:
- vodovodnú prípojku
- kanalizačnú prípojku a žumpu
- elektrickú prípojku
- terénne úpravy (oplotenie)
Ostatné ustanovenia zmluvy o nájme zostali v platnosti. Dodatok č. 1 nadobudol platnosť
dňom podpisu zmluvných strán (24. mája 2005) a účinnosť spätne dňom 01.01.2005, čo nebolo
v súlade s platnou legislatívou.
Medzi Mestom Zvolen a Mestom Banská Bystrica bola v zmysle § 51 Občianskeho
zákonníka uzatvorená s účinnosťou od 1.1.2005 na dobu neurčitú Zmluva o poskytovaní služieb
č. 477/2004/RŽP, ktorou sa poskytovateľ - Mesto Banská Bystrica zmluvne zaviazal poskytovať pre
prijímateľa – Mesto Zvolen služby dohodnuté a definované v čl. I. Predmet zmluvy. Cena za
poskytované služby (odchyt túlavých zvierat v meste Zvolen, príjem a ich umiestnenie, kŕmenie,
vedenie evidencie o umiestnených zvieratách a pod.) bola dohodnutá paušálne vo výške 55 000,- Sk
štvrťročne. Práva a povinnosti zmluvných strán boli určené v čl. III. Zmluvy.
Zmluva o poskytovaní služieb č. 109/2005/RŽP bola v zmysle § 51 Občianskeho
zákonníka uzatvorená aj s obcou Kováčová. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytované
služby paušálne vo výške 4 500,- Sk štvrťročne. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú
s účinnosťou od 1.7.2005.
Nájomnými zmluvami č. 139/2007/RV-ZP a následne č. 240/2008/RV-ZP, ktoré boli
uzatvorené podľa § 663 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, Mesto ako prenajímateľ
prenajímal za úplatu nájomcovi (fyzickej osobe) boxy B č. 34 a 35 na ustajnenie psov plemeno
Sibírsky husky v počte 6 ks. Nájomné zmluvy boli uzatvárané na dobu určitú - 1 rok od 30.4.2007
do 1.5.2008 a od 1.5.2008 na do 30.4.2009. Výška nájmu bola dohodnutá pevnou sumou 300,- Sk/

mesiac, t. j. 3 600,- Sk/rok.
Na poskytovanie zverolekárskych služieb boli v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
medzi objednávateľom - Mestom Banská Bystrica a vykonávateľom – zverolekárom uzatvárané
zmluvy na obdobie 1 roka. Zmluva č. 138/2007/RV-ZP bola uzatvorená od 1.5.2007 do 30.4.2008.
Dňa 24.4.2008 bola na dobu určitú od 1.5.2008 do 30.4.2009 uzatvorená Zmluva č. 222/2008/RVZP. Predmetom zmlúv bolo základné klinické vyšetrenie odchytených zvierat, liečebné zákroky
vyplývajúce z výsledkov klinického vyšetrenia až do úplného vyzdravenia zvieraťa, zaobstarávanie
prípravkov na odstraňovanie vonkajších a vnútorných parazitov, vakcinácie odchytených zvierat,
eutanázia zvierat v zmysle legislatívy, zápis vyšetrení, liečby a zákrokov do Veterinárnej knihy
a vystavenie veterinárneho preukazu pri skončení pobytu zvieraťa v karanténe. Cena a platobné
podmienky za vykonané činnosti (vyšetrenie, vakcináciu a eutanáziu) boli dohodnuté a zverejnené
v cenníku, ktorý bol súčasťou uzatvorených zmlúv.
Veterinárny stôl zapožičala mestu v zmysle Zmluvy o výpožičke č. 179/2008/RV-ZP
uzatvorenej v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka na bezplatné užívanie spoločnosť
Valman SK, s.r.o. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 20.4.2009 s tým, že v prípade
poškodenia nad rámec bežného opotrebovania vypožičiavateľ spôsobenú škodu uhradí v plnej
výške.
Dňa 9.6.2008 mesto uzatvorilo s poskytovateľom služby spoločnosťou ASANÁCIA, s.r.o
Trebostovo 117, Košťany nad Turcom okres Martin Zmluvu o odvoze a neškodnom odstránení
živočíšnych vedľajších produktov č. 31102495. Poskytovateľ sa zmluvne zaviazal zabezpečiť
objednávateľovi prostredníctvom dohodnutého spracovateľa (N-ADOVA, spol. s r.o. so sídlom
v Nitre) odvoz a neškodné odstránenia živočíšnych vedľajších produktov (ŽVP) v dohodnutom
rozsahu a za zmluvne dohodnutých podmienok. Cena ŽVP odvezených a neškodne odstránených
poskytovateľom resp. v kafilerickom zariadení spracovateľa bola určená dohodou zmluvných strán
- čl. III. Zmluvy. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú.
Zmluvou o výpožičke č. 56/2008/RV-ZP uzatvorenej podľa § 659 a nasl. Občianskeho
zákonníka zo dňa 5.3.2008, Domov dôchodcov a dom sociálnych služieb Zvolen bezplatne
vypožičal Mestu Banská Bystrica za účelom odchytu túlavých mačiek pasce na mačky na dobu do
31.5.2008. V prípade straty, zničenia či poškodenia vypožičanej veci bola medzi zmluvnými
stranami dohodnutá zmluvná pokuta.
Rovnakou Zmluvou o výpožičke č. 132/2008/RV-ZP uzavretej podľa § 659 a nasl.
Občianskeho zákonníka boli za účelom odchytu túlavých mačiek vypožičané Mestu Banská
Bystrica bezplatne pasce na mačky aj fyzickou osobou. Zmluvná pokuta v prípade straty, zničenia
či poškodenia vypožičanej veci bola dohodnutá v rovnakej výške ako u predchádzajúcej zmluvy.
Zmluva bola uzatvorená 19.3.2008 na dobu určitú do 10.4.2009.
Zmluvou o výpožičke č. 671/2008/RV-ZP uzatvorenou v zmysle § 659 a nasl. Občianskeho
zákonníka so spoločnosťou FINOX, s.r.o Banská Bystrica bolo bezplatne zapožičaných 11 ks
plastových búd psov s podmienkou umiestnenia reklamného pútača firmy požičiavateľa na
oplotenie Karanténnej stanice. Zmluva bola uzatvorená na dobu určitú do 30.11.2009.
Deratizácia karanténnej stanice bola zabezpečená objednávkou č. 20081053 zo dňa
12.9.2008.

II. Hospodárenie karanténnej stanice
Na základe predložených podkladov bolo v roku 2008 v karanténnej stanici umiestnených
334 psov, z toho 141 z mesta Banská Bystrica a 193 psov z mesta Zvolen. Adoptovaných bolo viac
ako 257 psov. Vzhľadom k tomu, že na príjmových pokladničných dokladoch uvedených ďalej
v kontrolnom zistení pod číslom 2.5, ktoré boli súčasne evidenciou o adopcii, neboli uvedené počty
adoptovaných psov, ich presný počet na základe tejto evidencie nebol presne vyčísliteľný.
1. Príjmy karanténnej stanice
Príjmy karanténnej stanice v roku 2008 predstavovali 337 830,- Sk, v členení:
1.1. príjem z plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb č. 477/2004/RŽP od Mesta Zvolen,
štvrťročne 55 tis. Sk, t. j. 220 tis. Sk za rok 2008
1.2. príjmy z plnenia nájomných zmlúv č. 139/2007/RV-ZP a zmluvy č.240/2008/Rv-ZP
t. j. nájomné za prenájom 2 boxov v dohodnutej cene po 300,- Sk mesačne mali za rok 2008
predstavovať 3 600,- Sk. Bolo zistené, že na položke príjmov z prenájmu boxov EK 212003 akcia
2101 boli v roku 2008 zaevidované príjmy vo výške 2 700,- Sk. Príjmy vo výške 900,- Sk boli
v
rámci EK 212003 zaevidované na iných akciách (správa majetku, mesta, investičné … )
1.3. príjmy inkasované karanténnou stanicou za adopciu psov. V cene, ktorú pri adopcii
vyberala karanténna stanica, bol zahrnutý odchyt, prevoz do KS, váha psa, krmivo, základné
vyšetrenie veterinárnym lekárom, vakcinácia voči besnote, psinke a vnútorné antiparazitiká. Príjem
karanténnej stanice za adopciu v roku 2008 bol vykázaný vo výške 97 130,- Sk, v tom:
Kontrolné zistenie č. 1
Kontrolou bolo zistené, že cenník (poplatok stanovený karanténnou stanicou za
poskytované služby - odchyt, adopciu zvierat a hotelové služby pre zvieratá) nebol schválený
zriaďovateľom ani všeobecne záväzným nariadením mesta - § 11 ods. 4 písm. d) zákona
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.
1.4. príjem z plnenia Zmluvy o poskytovaní služieb č. 109/2005/RŽP uzatvorenej s obcou
Kováčová vo výške 4 500,- Sk/štvrťrok, t. j. 18 000,- Sk za rok 2008.
V návrhu príjmovej časti rozpočtu bolo uvažované s príjmami za služby karanténnej
stanice vo výške 70 tis. Sk, vo vyhodnotení plnenia rozpočtu bol príjem za služby karanténnej
stanice uvedený v hodnote 183 tis. Sk. V uvedenej čiastke boli zahrnuté príjmy za poskytovanie
služieb pre mesto Zvolen 165 000,- Sk (3 x 55 000,- Sk) a príjmy za služby poskytované pre obec
Kováčová vo výške 18 000,- Sk (4 x 4 500,-Sk ). Príjem 55 000,- Sk uhradený Mestom Zvolen
za poskytnuté služby v IV. štvrťroku 2008 bol vykázaný v príjmoch z prenájmu spolu s
príjmami za prenájom boxov pre psov. Príjem zaevidovaný na tejto položke predstavoval spolu 57
700,- Sk. Príjem za adopciu vo výške 97 130,- Sk bol vykázaný ako súčasť iných príjmov
z podnikania.
Kontrolné zistenie č. 2
Kontrolou príjmových pokladničných dokladov bolo zistené, že doklady nespĺňali
náležitosti § 10 zákona 431/ 2002 Z. z. zákona o účtovníctve, opravy vykonané na dokladoch
neboli v súlade s § 34 uvedeného zákona.
Kontrolné zistenie č. 3

Zamestnanci karanténnej stanice, ktorí uskutočňovali manipuláciu s finančnou
hotovosťou (výber poplatkov v hotovosti a ich odvod do pokladne MsÚ), nemali uzatvorené
dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorých písomné uzatvorenie stanovuje § 182 ods. 2
zákona č. 311/2001 Z. z. - Zákonník práce.
2. Výdavky karanténnej stanice
V rozpočte pre rok 2008 boli bežné výdavky karanténnej stanice schválené vo výške 1 698
tis. Sk a kapitálové výdavky vo výške 200 tis. Sk. Rozpočet a jeho plnenie podľa položiek
ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie je uvedený v tabuľke :

04.2.1.3

VETERINÁRNA OBLASŤ

ROZPOČET
% PLNENIA

BEŽNÝ ROZPOČET

SCHVÁLENÝ

UPRAVENÝ

PLNENIE

632

Energie, voda a komunikácie

62 000,00

62 000,00

45 365,00

73,17

632001

Energie

45 000,00

45 000,00

43 940,00

97,64

632002

Vodné, stočné
17 000,00

17 000,00

1 425,00

8,38

633

Materiál

750 000,00

750 000,00

264 586,50

35,28

633004

Prevádzkové stroje, prístroje,
zariadenia, technika a náradie

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

633006

Všeobecný materiál

700 000,00

700 000,00

264 586,50

37,80

636

Nájomné za nájom

198 000,00

198 000,00

180 000,00

90,91

636001

Budov, objektov alebo ich častí

198 000,00

198 000,00

180 000,00

90,91

637

Služby

688 000,00

688 000,00

567 959,80

82,55

637004

Všeobecné služby

688 000,00

688 000,00

567 959,80

82,55

1 698 000,00

1 698 000,00

1 057911,30

62,30

BEŽNÝ ROZPOČET
SPOLU
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

713

Nákup strojov, prístrojov, zariadení,
techniky a náradia

0,00

0,00

73 320,00

nerozpočtované

713005

Špeciálnych strojov, prístrojov,
zariadení, techniky a náradia

0,00

0,00

73 320,00

nerozpočtované

717

Realizácia stavieb a ich technického
zhodnotenia

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

73 320,00

36,66

1 898 000,00

1 898 000,00

1 131 231,30

59,60

Rekonštrukcia a modernizácia
717002
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
SPOLU
BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ
ROZPOČET CELKOM

Predmetom kontroly hospodárenia bolo zistiť, či nakladanie s finančnými prostriedkami
bolo v súlade s uzatvorenými zmluvami, vystavenými objednávkami, platnými zákonmi a ostatnými
všeobecne právnymi predpismi. Predmetom kontroly neboli mzdy, poistné – odvody a náhrady za
PN.
2.1. Bežné výdavky

632001 Energie
Výdavky za energie v roku 2008 vo výške 43 940,- Sk predstavovali dve zálohové platby
stanovené dodávateľom, Stredoslovenskou energetikou pre odberné miesto 1304346 vo výške
16 800,- Sk. Zálohy boli uhradené v mesiaci jún a december. V mesiaci november bol uhradený
nedoplatok za obdobie od 6.11.2007 do 5.-11.2008 vo výške 10 340,- Sk. Rozpočet na energie vo
výške 45 000,- Sk nebol prekročený.
632002 Vodné, stočné
Výdavky za vodné - dodávku 45 m³ pitnej vody v roku 2008 predstavovali 1 425,- Sk.
Fakturované boli Stredoslovenskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a. s. Banská Bystrica
Stočné fakturované nebolo, rozpočtovaná čiastka 17 000,- Sk nebola vyčerpaná.
633004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie
Rozpočtovaná čiastka 50 000,- Sk nebola v roku 2008 čerpaná.
633006 Všeobecný materiál
Na obstaranie všeobecného materiálu bola rozpočtovaná čiastka 700 000,- Sk. Skutočné
čerpanie predstavovalo 264 586,50 Sk, v tom úhrada faktúr 165 089,- Sk. V hotovosti v hodnote
99 497,50 Sk bolo zakúpené krmivo pre psov a ostatný režijný materiál. Výdavky na všeobecný
materiál boli rozpočtované vo výške 700 000,- Sk, skutočné výdavky predstavovali 264 586,50 Sk,
rozpočet bol čerpaný na 37,8 %.
636001 Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí
Cena ročného nájmu za pozemky a prenájom inžinierskych sietí bola zmluvou a jej
dodatkom č. 1 s prenajímateľom – Mestom Zvolen dohodnutá vo výške 180 000,- Sk za rok s tým,
že nájomné bude uhrádzané štvrťročne vo výške 45 000,- Sk. Nájomné bolo poukázané
v mesiacoch január, apríl, júl a október. Čiastka 198 000,- Sk nebola rozpočtovaná v súlade
s uzatvorenou zmluvou o nájme.
637004 Všeobecné služby
Na všeobecné služby bola rozpočtovaná čiastka 688 000,- Sk, skutočné výdavky boli
vyčíslené vo výške 567 959,80 Sk. Výdavky za poskytnuté služby predstavovali najmä:
zverolekárske služby poskytnuté v zmysle uzatvorených zmlúv.
● za odvoz a neškodné odstránenie živočíšnych vedľajších produktov spoločnosť
ASANÁCIA, s.r.o v zmysle uzatvorenej zmluvy
● služby za výkon deratizácie objektu Karanténnej stanice
Z celkových výdavkov za služby viac ako 78 % predstavovali výdavky za opravy
havarijných stavov na kotercoch a rekonštrukčné práce v karanténnej stanici.
●

●
●
●
●

rekonštrukčné práce, oprava priečok a podláh v kotercoch karanténnej stanice
oprava havarijného stavu striech na kotercoch b
oprava vstupnej brány karanténnej stanice
rozvody v karanténnej stanici

2.2. Kapitálové výdavky
V rámci kapitálových výdavkov bola na rekonštrukcie a modernizácie rozpočtovaná čiastka
200 000,- Sk. Výdavky za rekonštrukcie a modernizácie v čiastke vyššej ako 200 tis. Sk boli
uhradené z bežných výdavkov.
Z kapitálových výdavkov bola uhradená faktúra za nákup vystrelovacej siete VS-02 vo
výške 73 320,- Sk dovezenej z Českej republiky. Položka 713005 nákup špeciálnych strojov,
prístrojov, zariadení, techniky a náradia, do ktorej bol nákup zaradený, nebol pre karanténnu
stanicu v roku 2008 rozpočtovaný.
Kontrolné zistenie č. 4
Tým, že za rekonštrukcie a modernizácie boli čerpané prostriedky bežného a nie
kapitálového rozpočtu, v ktorom bola na uvedené práce rozpočtovaná čiastka 200 000,- Sk,
nebolo postupované podľa § 13 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy - rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli
v rozpočte obce alebo rozpočte vyššieho územného celku schválené.
III. Správanie sa zamestnancov KS, komunikácia s verejnosťou, evidencia a
dodržiavanie pracovnej doby, kontrola dodržiavania prevádzkového režimu,
poriadku a čistoty
V karanténnej stanici boli v kontrolovanom období zamestnaní 3 zamestnanci, z ktorých
1 zaradený ako referent mal pracovisko na MsÚ – v referáte verejnoprospešných služieb,
2 zamestnanci zaradení ako referenti karanténnej stanice mali pracovisko priamo v karanténnej
stanici vo Zvolene. V čase čerpania práceneschopnosti v mesiaci január pracoval ako aktivačný
pracovník syn práceneschopného zamestnanca evidovaný ako nezamestnaný. V karanténnej stanici
odpracoval 22 dní.
Pracovná doba a miesto výkonu práce zamestnancov karanténnej stanice boli určené
pracovnou zmluvou.
Evidencia pracovnej doby zamestnancov karanténnej stanice bola zaznamenávaná na tlačive
Evidencia dochádzky s vyznačením odpracovaných dní, dovoleniek, práceneschopnosti a hodín
odpracovaných v sobotu a v nedeľu. Pracovná doba bola v zimnom období stanovená od 8.00 do
16.00 hod., v letnom období od 9.00 do 17.00 hod, v sobotu a nedeľu maximálne po 2 hodiny (čas
nevyhnutný na kŕmenie a napojenie zvierat) tak, aby ročný limit nebol v rozpore so Zákonníkom
práce. Dochádzkový záznam bol mesačne odsúhlasovaný príslušným vedúcim a predkladaný
k zúčtovanie miezd za príslušný mesiac.
Náhodnou kontrolou zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra ako návštevníkov
karanténnej stanice dňa 10.7.2009 neboli zistené nedostatky v dodržaní otváracej doby karanténnej
stanice ani v správaní sa prítomného zamestnanca karanténnej stanice. V čase návštevy boli koterce
vyčistené, prítomný zamestnanec ochotne zodpovedal na otázky návštevníkov, ktorí sa ako
kontrolný orgán predstavil zamestnancovi až v závere návštevy.
Karanténna stanica mala vypracovaný prevádzkový poriadok s menovitým určením
zmluvného veterinárneho lekára a určením, ako bude so zvieraťom po zákonom stanovenej lehote
naložené. V prevádzkovom poriadku platnom v kontrolovanom období bolo napr. stanovené, ak sa
nenájde pôvodný resp. náhradný majiteľ zvieraťa v lehote 28 dní, zviera bude utratené humánnym
spôsobom veterinárnym lekárom. V ojedinelých prípadoch môže byť zviera utratené aj skôr ak tak

určí veterinárny lekár na základe diagnózy zvieraťa.
V nadväznosti na § 22 ods. 4 písm. a) d) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti,
bol 2.2.2009 vydaný nový prevádzkový poriadok, v ktorom bola predĺžená lehota pobytu zvieraťa
v karanténnej stanici z pôvodných 28 na 60 dní s tým, že ak sa nenájde pôvodný resp. náhradný
majiteľ zvieraťa v lehote 60 dní, môže byť zviera utratené humánnym spôsobom veterinárnym
lekárom.
Pravidelné kontroly v karanténnej stanici boli vykonávané Regionálnou veterinárnou
a potravinovou správou Zvolen, ktorá k prevádzkovaniu veterinárnej stanice vydala v čase jej
vzniku súhlasné stanovisko a v karanténnej stanici vykonáva pravidelné kontroly Kontrolnej
skupine boli predložené úradné záznamy z týchto kontrol za rok 2008, ktoré boli uskutočnené
v termínoch 24.1.2008, 12.6.2008 a 5.11.2008 . V časti IV. Úradného záznamu Upozornenie
kontrolovaného subjektu na porušenie príslušných ustanovení zákona č. 39/2007 Z. z. a predpisov,
ktoré ho vykonávajú s príslušnou sankciou a upozornenie, ako mal kontrolovaný subjekt podľa
príslušného právneho predpisu postupovať neboli uvedené žiadne nedostatky
IV. Umiestňovanie psov do adopcie, evidencia odpredajov tuzemským a zahraničným
záujemcom
V súlade s platným prevádzkovým poriadkom, osvojenie zvieraťa je možné po uplynutí
karanténnej doby a vykonaní vakcinácie proti besnote.
Kontrolné zistenia č. 1 a 2 k adopcii zvierat a jej evidencii sú uvedené v časti I. Príjmy
tejto správy.
V. Evidenciu a hospodárenie so sponzorskými darmi
Kontrolnej skupine za rok 2008 nebola predložená evidencia darov. Zavedená bola v roku
2009, podľa ktorej bolo v karanténnej stanici od začiatku roka prijatých celkom 9 darov s uvedením
dátumu prijatia daru, meno darcu, predmet darovania a jeho podpisom.

VI. Evidencia a dodržiavanie vakcinácie psov
V súlade s uzatvorenou zmluvou č. 138/2007/RV-ZP platnou do 30.4.2008 a následne
zmluvou č. 222/2008/RV-ZP uzatvorenou na dobu určitú od 1.5.2008 do 30.4.2009 o poskytovaní
zverolekárskych služieb, zmluvný lekár vykonával pre objednávateľa – Mesto Banská Bystrica
okrem základného klinického vyšetrenia odchytených zvierat, liečebných zákrokov aj vakcináciu
odchytených zvierat. Cena za vakcináciu proti besnote bola v čl. V. Zmluvy dohodnutá vo výške
75,- Sk a vakcinácia proti parvoviróze a psinke vo výške 40,- Sk s tým, že ceny za antiparazitárne
prípravky vakcíny a lieky, budú účtované v závislosti od predajnej ceny distribútora. V roku 2008
bolo za výkon zverolekárskej služby predložených 12 faktúr v súhrnnej výške 85 807,- Sk, v tom
192 vakcín podaných proti besnote a 135 vakcín proti psinke.
VII. Súčinnosť KS a OZ Priateľ psa, využívanie príspevkov tohto OZ

V správe o karanténnej stanice boli uvedené činnosti, ktoré stanica poskytuje:
●
●
●
●

●

●

exkurzie pre MŠ a ZŠ
pre dobrovoľníkov možnosť vychádzok so zverenými psami v okolí karanténnej
stanice
bezplatné odborné konzultácie v kynologickej problematike v zmysle platnej
legislatívy pre občanov Slovenska, napr. pre primátorov a starostov miest a obcí
v spolupráci so Štátnou ochranou prírody a Regionálnou veterinárnou a potravinovou
správou Banská Bystrica a Zvolen dočasné ustajnenie nájdeným chráneným
zvieratám, napr. rys ostrovit, dravé vtáctvo a pod.,
usmerňovanie občanov v prípade podozrenia na týranie zvierat dočasné ustajnenie
týraných zvierat odňatých inšpektorom na ochranu zvierat nezodpovedným
majiteľom
v spolupráci s MsP Banská Bystrica a Zvolen odchytávanie premnožených psov
v rómskych osadách na území miest Banská Bystrica a Zvolen.

Súčinnosť s občianskym združením Priateľ psa medzi uvedenými činnosťami nebola
uvedená.
VIII. Ostatné zistenia
Okrem požiadaviek na zameranie kontroly určenej uznesením MsZ č. 454/2009,
kontrolná skupina požiadala referát životného prostredia o predloženie pripomienok, prípadne
prijatých sťažností na činnosť karanténnej stanice. Za kontrolované obdobie – rok 2008 neboli
kontrolnému orgánu predložené žiadne sťažnosti.

●
●
●

Nedostatky, resp. sťažnosti evidované v referáte životného prostredia sa týkali roku 2009:
Dňa 8.1.2009 bola zaevidovaná sťažnosť pod číslom SŤ 2/09-652/09 Odpoveď o výsledku
prešetrenia bola sťažovateľke odoslaná dňa 9.2.2009.
Dňa 27.01.2009 bola zaevidovaná sťažnosť pod číslom SŤ 11/09-RV 4473/09. Odpoveď
bola sťažovateľovi oznámená písomne dňa 4.2.2009.
Dňa 09.02.2009 pod číslom Ps-14438 bol zaevidovaný návrh na spoluprácu podaný
štatutárnym zástupcom OZ Pes v núdzi. Odpoveď prednostu MsÚ zo dňa 23.02.2009
s konštatovaním, že sa možnosť následnej spolupráce po doriešení opatrení uvedených
v odpovedi nevylučuje, bola štatutárnemu zástupcovi doručená 3.3.2009.

* * *
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.

predložený na
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