Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU KONTROLY
č. 12/2016
(v zmysle § 18f, bod (1), písmeno d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
Na základe poverenia č. 12/2016 zo dňa 26. 09. 2016 vykonali zamestnanci útvaru hlavného
kontrolóra Mesta Banská Bystrica
kontrolu zákonnosti a hospodárnosti pri čerpaní
participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica za rok 2015. Kontrolovaným subjektom boli
Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí, Oddelenie odpadového
hospodárstva a údržby verejných priestranstiev, Oddelenie služieb dlhodobej starostlivosti,
Oddelenie kultúry na mestskom úrade v Banskej Bystrici.
O výsledku kontroly predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta
Banská Bystrica na II. polrok 2016, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 492/2016 - zo dňa
28. 06. 2015.
Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup pracovníkov kontrolovaného subjektu bol v súlade
s platným Štatútom participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica a internými predpismi Mesta
Banská Bystrica.
Mesto Banská Bystrica v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3, písm. a) a b) zákona
č. 369/1999 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so Zásadami
rozpočtového hospodárenia Mesta Banská Bystrica a v súlade so Štatútom Mesta Banská Bystrica
vydalo Štatút participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica (ďalej len štatút).
V zmysle štatútu prebehli jednotlivé fázy participatívneho rozpočtovania, pričom prvé
diskusné fórum prebehlo dňa 29. 01. 2015, kde občania schválili maximálnu sumu na jeden projekt
vo výške 5 000 €. Celkovo bolo podaných 20 návrhov, ku ktorým bolo dňa 13. 05. 2015 listom
číslo OEM-RA 103034/2015 (príloha č. 1) Koordinačnej rade predložené stanovisko primátora
Mesta Banská Bystrica k zaradeniu predložených projektov do hlasovacieho procesu. Na základe
listu bolo do hlasovacieho procesu odporučených 18 projektov. Druhé diskusné fórum sa
uskutočnilo 21. 05. 2015, ktorého sa zúčastnilo 122 občanov, z toho 4 s trvalým pobytom inde ako v
meste Banská Bystrica, napriek tomu boli zahrnutí v prezenčnej listine (príloha č. 2) na evidenciu
hlasujúcich. Samotné hlasovanie prebehlo od 21. 05. 2015 do 11. 06. 2015, na základe ktorého boli
vybrané jednotlivé projekty na realizáciu.
Na základe uznesenia č. 152/2015 – MsZ bola dňa 23. 06. 2015 schválená zmena
programového rozpočtu č. 1 vypracovaná v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj Zásad rozpočtového

hospodárenia Mesta Banská Bystrica. Predmetom tejto zmeny bolo okrem iného rozpustenie
výdavkov určených na Participatívny rozpočet na realizáciu víťazných projektov na základe
hlasovania občanov, v celkovej sume 19 370 € a presun finančných prostriedkov v objeme 4 193 €
z položky 611 – tarifné platy MsÚ na financovanie projektu EKO Fončorda – Externá Komunitná
Obývačka v rámci participatívneho rozpočtu mesta Banská Bystrica. Konkrétne šlo o nasledovné
projekty:
– Získanie prostriedkov na zabezpečenie chodu detského folklórneho súboru Radosť Banská
Bystrica a tlač prezentačnej brožúry vo výške 3 500 €,
– Oddychová zóna pre deti a dospelých v mestskom parku s výtvarnými prvkami vo výške
1 900 €,
– Laskomerské singletraily v sume 3 500 €,
– Dopravné ihrisko v areáli MŠ Radvanská 28 vo výške 5 000 €,
– Sásovská mozaika vo výške 4 660 €,
– EKO Fončorda – Externá komunitná Obývačka vo výške 806 € a 4 193 € (celková suma
projektu 4 999 €).
Kontrola použitia a vyúčtovanie finančných prostriedkov
Na základe predložených dokumentov kontrolná skupina vykonala kontrolu použitia
a následného vyúčtovania poskytnutých finančných prostriedkov z participatívneho rozpočtu na
jednotlivé kontroly.
1. Projekt: Získanie prostriedkov na zabezpečenie chodu detského folklórneho súboru Radosť
Banská Bystrica a tlač prezentačnej brožúry
Projekt bol schválený v rámci hlasovania, kde získal celkovo 102 hlasov. V nadväznosti na
predložený návrh boli schválené finančné prostriedky vo výške 3 500 € na preplatenie časti
priestorov za obdobie apríl – december 2015 a tlač prezentačnej brožúry.
Refinancovanie výdavkov na nájomné tréningových priestorov bolo realizované na základe
zmluvy č. 1064 OPM-KU zo dňa 13. 08. 2015 a predstavovalo celkovú sumu 2 500 €. Tlač
propagačnej brožúry v počte 500 ks spolu s jej grafickým návrhom, úpravou a predtlačovou
úpravou predstavovala náklady vo výške 1 000 €.
Projekt bol realizovaný v rozsahu schváleného návrhu.
V použití a vyúčtovaní pridelených finančných prostriedkov kontrolná skupina
nezistila nedostatky.
2. Projekt: Oddychová zóna pre deti a dospelých v mestskom parku s výtvarnými prvkami
Projekt bol schválený v rámci hlasovania, kde získal celkovo 99 hlasov. V nadväznosti na
predložený návrh boli schválené finančné prostriedky vo výške 1 900 € na oživenie a revitalizáciu
časti parku pre podporu trávenia voľného času. Realizáciou projektu vznikli v mestskom parku
výtvarné prvky, ktoré v zmysle listu č. OEM-RA 103034/2015 (príloha č. 1) zo dňa 13. 05. 2015
zostanú po ukončení projektu majetkom Mesta Banská Bystrica a z tohto dôvodu je potrebné aby
boli tieto prvky v zmysle smernice č. 22/2015 zaradené do majetku Mesta Banská Bystrica, čo v
čase kontroly nebolo zrealizované.
Zistené nedostatky:
– porušenie smernice č. 22/2015, konkrétne bodu 3.2.2. zaradenie dlhodobého hmotného
majetku
Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov:
– zaradiť spomínané výtvarné prvky do majetku Mesta v zmysle platných interných predpisov
– upozorniť zodpovedných zamestnancov na dôsledné dodržiavanie interných predpisov

3. Projekt: Laskomerské singletraily
Realizácia projektu bola schválená v hlasovaní, kde získala 80 hlasov, so zámerom
vybudovať cyklo chodníky (singletraily) pre horských cyklistov v celkovej rozpočtovanej sume
3 503,40 €. Celkovo bol projekt realizovaný v zmysle projektového návrhu s celkovými
vyúčtovanými nákladmi vo výške 3 453,16 €.
Zistené nedostatky:
– nezaradenie nakúpeného majetku do evidencie v zmysle smernice č. 22/2015 (fúrik
zakúpený (príloha č. 3) dňa 11. 08. 2015 v spol. Zber. Suroviny – číslo bloku 01*0009
v sume 40 € bol zaradený do majetku mesta dodatočne 19. 10. 2016 (príloha č. 4) v čase
prebiehajúcej kontroly)
Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov:
– upozorniť zodpovedných zamestnancov na dôsledné dodržiavanie interných predpisov
4. Projekt: Dopravné ihrisko v areáli MŠ Radvanská 28
Realizácia projektu bola schválená verejným hlasovaním s počtom získaných hlasov 79
v celkovej výške 5 000 €. Realizácia projektu prebehla v zmysle projektového návrhu s celkovými
vyúčtovanými nákladmi vo výške 4 970,06 €.
V použití a vyúčtovaní pridelených finančných prostriedkov kontrolná skupina
nezistila nedostatky.
5. Projekt: Sásovská mozaika
Realizácia projektu bola schválená verejným hlasovaním s počtom získaných hlasov 67
v celkovej výške 4 660 €. Samotná realizácia projektu prebehla v zmysle projektového návrhu
s celkovými vyúčtovanými nákladmi vo výške 2 678,35 €.
Zistené nedostatky:
– Kontrolná skupina konštatuje, že kontrolovaný subjekt nedostatočne preukázal operáciu
fakturovanú – predložené podklady k faktúre č. 20150024, nebol predložený súpis
realizovaných prác a nebola ani špecifikovaná fakturovaná preprava materiálu (príloha č. 5).
– Kontrolná skupina konštatuje, že kontrolovaný subjekt nedostatočne preukázal fakturovanú
odbornú činnosť – predložené podklady k faktúre č. 20150001 (príloha č. 6)
Návrh opatrení na nápravu zistených nedostatkov:
– v prípade realizácie prepravnej činnosti túto objektívne dokladovať v procese likvidácie
faktúr priložením záznamu o prevádzke vozidla a pod.
– v prípade realizácie odbornej a umeleckej činnosti túto objektívne dokladovať v procese
likvidácie faktúr priložením spracovaných posudkov, projektov, návrhov, prednášok a pod.
spolu s kalkuláciou ceny jednotlivých fakturovaných činností
6. Projekt: EKO Fončorda – Externá komunitná Obývačka
Realizácia projektu bola schválená verejným hlasovaním s počtom získaných hlasov 65
v celkovej výške 4 999 €. Samotná realizácia projektu prebehla v zmysle projektového návrhu
s celkovými vyúčtovanými nákladmi vo výške 4 994,82 €.
V použití a vyúčtovaní pridelených finančných prostriedkov kontrolná skupina
nezistila nedostatky.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vypracoval dňa 02. 11. 2016 návrh správy, ktorý
následne zaslal kontrolovanému subjektu na oboznámenie dňa 03. 11. 2016. Súčasťou návrhu
správy boli aj opatrenia a odporučenia kontrolného orgánu pre kontrolovaný subjekt.

Kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne podal písomné vyjadrenie, v ktorom
súhlasil s určenými opatreniami.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vypracoval dňa 21. 11. 2016 celkovú správu o jej
výsledku.
Banská Bystrica, 23. 11. 2016
Ivan Petrovič
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

