Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
S PR ÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
O VÝSLEDKU KONTROLY
č. 8/2016
(v zmysle § 18f, bod (1), písmeno d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
Na základe poverenia hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica zo dňa 11. júla 2016
(poverenie č. 8/2016) vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
kontrolu zákonnosti a hospodárnosti pri realizácii údržby verejného osvetlenia v roku 2015
vrátane kapitálových výdajov na verejné osvetlenie mesta.
Kontrola bola vykonávaná v súlade s ustanovením § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2016 a v súlade s ustanoveniami §§ 20 až 27 zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolovaným subjektom bol Mestský úrad Banská Bystrica, predovšetkým oddelenie
údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí a oddelenie investičnej výstavby a riadenia
projektov v súčinnosti s ekonomickým odborom, kontrolovaným obdobím bol rok 2015.
Oznámenie o začatí kontroly bolo doručené primátorovi mesta dňa 12. júla 2016.
Predmetom a cieľom kontroly bolo preveriť, či pri zabezpečovaní údržby verejného
osvetlenia vrátane kapitálových výdajov vynaložených na verejné osvetlenie v roku 2015 boli
dodržané princípy zákonnosti a hospodárnosti pri vynakladaní verejných prostriedkov. Ďalej bolo
cieľom kontroly skontrolovať účelnosť a hospodárnosť vynakladania uvedených finančných
prostriedkov vo väzbe na predmet kontroly a v tejto súvislosti uzatvorené zmluvy.
1. Východiská pre výkon kontroly
Kontrolný orgán zameral svoju pozornosť na kontrolu programového rozpočtu.
Skonštatoval, že v kontrolovanom období roku 2015 boli čerpané rozpočtové prostriedky jednak
z bežného ako aj kapitálového rozpočtu. Čerpanie bežných prostriedkov zahŕňalo najmä klasickú
údržbu verejného osvetlenia v meste priebežne počas celého roka, kapitálové prostriedky boli
viazané na modernizáciu verejného osvetlenia v rámci operačného programu
„Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“ s využitím zdrojov Európskej únie na výmenu
energeticky najnáročnejších svietidiel verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica. Kontrolný
orgán vo väzbe na tieto skutočnosti skontroloval čerpanie rozpočtových prostriedkov pri vlastnej
údržbe verejného osvetlenia ako aj pri jeho modernizácii. Preveril uzatvorené zmluvy vrátane
procesov ich uzatvárania, skontroloval faktúry vyplývajúce z uzatvorených kontraktov taktiež
v celom procese postupného čerpania finančných prostriedkov od objednávky, cez realizáciu až po
záverečnú úhradu faktúr za zrealizované práce.
2. Rozpočet príjmov a výdavkov
Rozpočet na rok 2015 vrátane programu č. 9 – Verejné osvetlenie schválilo mestské
zastupiteľstvo 24. 3. 2015 uznesením č. 22/MsZ - 2015. Uzneseniami Mestského zastupiteľstva
č. 239/2015-MsZ z 22. 9. 2015 a č. 268/2015-MsZ z 3. 11. 2015 došlo v priebehu roka 2015
v programe č. 9 k zmene bežného a kapitálového rozpočtu. Zmeny sú uvedené v nasledovnej
tabuľke:

Rozpočet 2015
Program 9 – Verejné osvetlenie
06.4.0 – Verejné osvetlenia
podprogram

bežný rozpočet - výdavky

x

schválený

upravený

kapitálový rozpočet - výdavky

skutočnosť

schválený

upravený

skutočnosť

9.1. Prevádzka verejného osvetlenia

640 000

638 900

589 239

0

0

0

9.2. Údržba verejného osvetlenia

189 000

198 825

198 506

0

532 987

526 628

0

0

0

0

0

0

829 000

837 725

787 745

0

532 987

526 628

9.3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia
spolu

Finančné plnenie výdavkov v podprograme 9.2. Údržba verejného osvetlenia bolo v roku
2015 nasledovné:
účel
opravy a údržba verejného osvetlenia

bežné výdavky

kapitálové výdavky
179 943

0

výmena svietidiel a rozvádzačov

2 796

0

revízie verejného osvetlenia

3 995

0

11 772

526 628

198 506

526 628

projekt „Výmena energeticky najnáročnejších svietidiel VO v meste
Banská Bystrica“
spolu

3. Výkon vlastnej kontroly
Čerpanie bežných výdavkov bolo v kontrolovanom období ošetrené predovšetkým zmluvou
o dielo číslo 484/2005/RDKS uzatvorenou dňa 21. decembra 2005 medzi Mestom Banská Bystrica
ako objednávateľom a spoločnosťou PROGRES – HL, s.r.o. ako zhotoviteľom. K zmluve bolo
postupne až po kontrolované obdobie podpísaných 9 dodatkov, posledný dodatok č. 10 bol
podpísaný 16. februára 2016. Garantom uvedenej zmluvy bolo oddelenie údržby miestnych
komunikácií a inžinierskych sietí MsÚ.
Kapitálové výdavky boli čerpané v kontrolovanom období v súvislosti s projektom
„Výmena energeticky náročných svietidiel verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica“.
Garantom zmlúv uzatvorených vo väzbe na tento projekt bolo oddelenie investičnej výstavby
a riadenia projektov MsÚ.
Kontrolný orgán vykonal kontrolu podkladov preukazujúcich čerpanie financií na základe
zmluvy o dielo číslo 484/2005/RDKS v kontrolovanom období roka 2015. Proces dodržiavania
podmienok dohodnutých v tejto zmluve v znení neskorších dodatkov (celkom bolo ku zmluve
uzatvorených 10 dodatkov) bol kontrolovaný na vzorke 3 faktúr, konkrétne išlo o faktúru
č. 1001502912 za mesiac jún 2015, faktúru č. 1001504286 za mesiac september 2015 a faktúru
č. 1001505651 za vykonanie revízií verejného osvetlenia.
V súvislosti s postupmi jednotlivých pracovníkov pri realizácii prác, ktoré boli zo strany
zhotoviteľa uplatnené na úhradu uvedenými faktúrami kontrolný orgán skonštatoval, že jednotliví
pracovníci postupovali v súlade s platnou legislatívou i vlastnou zmluvou až na výkon predbežnej
finančnej kontroly, kde boli skonštatované nedostatky ako absencia vyjadrenia, neuvedenie dátumu
vykonania predbežnej finančnej kontroly a podobne.
Napriek tomu kontrolný orgán nepristúpil k týmto zisteniam ako ku kontrolným zisteniam
vzhľadom ku skutočnosti, že k nesúladu došlo v súvislosti s uplatňovaním zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole). V aktuálnom období
uvedený zákon už neplatí, bol nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole).

Keďže kontrolovaný subjekt v súvislosti s týmto novým zákonom na jeho uplatňovanie vypracoval
podrobnú smernicu VP 03/2016 – Výkon finančnej kontroly, bolo by zbytočné zo strany
kontrolného orgánu prijímať opatrenia alebo odporučenia smerujúce k zákonu č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole. Predpokladá to však zo strany kontrolovaného subjektu jednoznačné
dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole ako aj smernice č. VP 03/2016 – Výkon
finančnej kontroly aktuálne aj v budúcnosti.
Ku kontrole výdavkov súvisiacich s modernizáciou verejného osvetlenia mesta (išlo
predovšetkým o kapitálové výdavky) predložil odbor rozvojových aktivít mesta – oddelenie
investičnej výstavby a riadenia projektov podklady k projektu „Výmena energeticky náročných
svietidiel verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica“.
Mesto Banská Bystrica pristúpilo k realizácii tohto diela na základe podkladov z dokumentu
Svetelno-technická štúdia stavu verejného osvetlenia na určených častiach mesta Banská Bystrica
s využitím nenávratného finančného príspevku v rámci opatrenia 2.2 Operačného programu
„Konkurenciaschopnosť a hospodársky rast“ na realizáciu projektu „Výmena energeticky
najnáročnejších svietidiel verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica“. Žiadosť o nenávratný
finančný príspevok bola podaná dňa 12. 6. 2015 a doplnená bola dňa 9. 7. 2015 na základe výzvy
riadiaceho orgánu v súlade s uznesením č. 115/2015 – MsZ zo dňa 19. 5. 2015, ktorým schválilo
mestské zastupiteľstvo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.
Kontrolný orgán skontroloval podklady súvisiace s objednávkou č. 20150426 na poskytnutie
služby spracovanie a dodanie „Svetelno-technickej štúdie stavu verejného osvetlenia v určených
častiach mesta Banská Bystrica“, podklady súvisiace so zmluvu o dielo č. 1786/2015/ORA-IP
uzatvorenou so spoločnosťou A I T, s.r.o. na realizáciu diela „Výmena energeticky najnáročnejších
svietidiel verejného osvetlenia v meste Banská Bystrica“, ďalej podklady súvisiace so zmluvou
o dielo č. 1510/2015/ORA-IP uzatvorenou so spoločnosťou Miracle Network, spol. s r.o., Praha na
vypracovanie a dodanie porealizačného svetelnotechnického merania svetelných bodov a podklady
súvisiace s objednávkou č. 20150452 na geometrické zameranie osvetľovacích bodov.
Skontrolované boli podklady súvisiace s celým procesom realizácie počnúc verejným obstarávaním
cez vlastnú realizáciu, fakturáciu až po úhradu faktúr.
Kontrolný orgán opätovne skonštatoval, že pri postupe jednotlivých pracovníkov
v súvislosti s realizáciou diela „Výmena energeticky najnáročnejších svietidiel verejného osvetlenia
v meste Banská Bystrica“ bola dodržaná príslušná legislatíva až na výkon predbežnej finančnej
kontroly, pričom pochybenia boli obdobné, ako pri kontrole skôr uvedenej zmluvy o dielo číslo
484/2005/RDKS. Preto kontrolný orgán k zisteným skutočnostiam zaujal obdobné stanovisko.
4. Záverečné zhrnutie kontroly
Kontrolný orgán skontroloval doklady a predložené podklady pri kontrole zákonnosti
a hospodárnosti pri realizácii údržby verejného osvetlenia v roku 2015 vrátane kapitálových
výdajov na verejné osvetlenie mesta. Skonštatoval, že pracovníci zúčastnení na procese
zabezpečovania údržby verejného osvetlenia v meste v roku 2015 ako aj pracovníci účastní pri
modernizácii verejného osvetlenia postupovali v súlade s príslušnou legislatívou. Odlišný stav ako
požadovaný v súlade s legislatívou bol s konštatovaný len v súvislosti s výkonom predbežnej
finančnej kontroly podľa zákona č. 502/2001 Z. z.o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ako už bolo skôr uvedené, napriek tomu kontrolný orgán nepristúpil k týmto zisteniam ako
ku kontrolným zisteniam vzhľadom ku skutočnosti, že v aktuálnom období uvedený zákon už
neplatí. Bol nahradený zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Keďže kontrolovaný subjekt v súvislosti s týmto novým zákonom
na jeho uplatňovanie vypracoval podrobnú smernicu VP 03/2016 – Výkon finančnej kontroly, bolo
by zbytočné zo strany kontrolného orgánu prijímať opatrenia alebo odporučenia smerujúce

k zákonu č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole. Predpokladá to však zo strany kontrolovaného
subjektu jednoznačné dodržiavanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole ako aj smernice č.
VP 03/2016 – Výkon finančnej kontroly aktuálne aj v budúcnosti.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vypracoval dňa 14. 9. 2016 správu v súlade s § 22
zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov predkladám túto správu o vykonanej kontrole mestskému zastupiteľstvu.
V Banskej Bystrici, dňa 20. októbra 2016
..........................................
Ivan Petrovič
hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica

