Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

Rešerš zo správy
o výsledku následnej finančnej kontroly
9/2009
V súlade s uznesením mestského zastupiteľstva Banská Bystrica č. 326/2008 zo dňa
2.12.2008 a poverenia č.9/2009 zo dňa 22.6.2009 vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra
Mesta Banská Bystrica v čase od 29.6.2009 do 5.8.2009 následnú finančnú kontrolu
nakladania s prostriedkami z rozpočtu mesta v kapitole:
„Náhrada straty vo verejnom záujme – MHD“ v roku 2007 a 2008
v Dopravnom podniku mesta Banská Bystrica, a.s., (IČO 36 016 411); v Slovenskej autobusovej
doprave Zvolen, akciová spoločnosť (IČO 36 054 666) a v príslušných odboroch Mestského úradu
Banská Bystrica
Cieľom kontroly bolo: zistiť, či postup zamestnancov kontrolovaných subjektov pri
hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými Mestom Banská Bystrica ako náhrada straty
realizovaných výkonov v mestskej verejnej doprave (ďalej len MVD) za rok 2007 a 2008 bol
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami dojednanými
v jednotlivých zmluvách o výkone vo verejnom záujme
Kontrolou bolo zistené:
●

nedodržanie ustanovenia § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

●

nedodržanie § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
č. 151/2003 z. z. o preukazovaní straty z poskytovania výkonov vo verejnom záujme
v pravidelnej autobusovej doprave s použitím § 3 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva
financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách

●

nedodržanie dojednaných zmluvných podmienok a ustanovení zákona č. 168/1996 Z. z.
o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach v znení
neskorších predpisov

***
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná so štatutárnymi zástupcami kontrolovaných
subjektov. Ku kontrolným zisteniam neboli uplatnené námietky k ich pravdivosti a úplnosti. Na
odstránenie zistených nedostatkov bola hlavným kontrolórom uložená povinnosť v stanovených
termínoch prijať opatrenia a následne predložiť hlavnému kontrolórovi správu o ich splnení.
Materiál o výsledku kontroly bol predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva
v Banskej Bystrici.
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