HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

Správa
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
č. 2/2017
V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica Správu o výsledku kontroly
č. 2/2017 – kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie
príčin ich vzniku pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku
2016
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a na základe bodu A.1.1. Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta
Banská Bystrica na 1. polrok 2017, schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica
č. 676/2016 - MsZ zo dňa 13.12.2016.
Kontrole podliehali kontrolované subjekty :
- Mestský úrad Banská Bystrica (vecne príslušné organizačné útvary)
- Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
- Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica

Cieľom kontroly bolo preveriť a vyhodnotiť skutočný stav plnenia opatrení prijatých
na nápravu nedostatkov ku kontrolným zisteniam, prijatých na základe vykonaných kontrol, vrátane
dodržiavania zákonnej povinnosti kontrolovaného subjektu
 Východiská pre výkon kontroly a jej zameranie
Účinnosť nového zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole ) priniesol určité
zmeny v základných pravidlách finančnej kontroly, ktoré sú v citovanom právnom predpise
ustanovené v § 20 až § 27 a ktoré sa primerane vzťahujú aj na procesnú stránku kontrolnej činnosti
vykonávanej hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica.
Vo vzťahu k predmetu kontroly, v novej právnej úprave bola vypustená povinnosť
kontrolovaného subjektu zasielať hlavnému kontrolórovi správu, ktorou mu ním v určenom
termíne oznamoval aké opatrenia prijal na odstránenie nedostatkov zistených vykonanou kontrolou
a následne v písomnej správe oznámil ich splnenie, plnenie. Po novom, v prípade, že kontrolou
boli zistené nedostatky, ktoré sú zapracované do návrhu správy, povinnosťou kontrolovaného
subjektu (ust. § 21 ods. 1 písm. b) je v stanovených lehotách podať písomné námietky k zisteným
nedostatkom, k navrhnutým odporúčaniam alebo k opatreniam na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených v návrhu
správy.
Hlavný kontrolór s odvolaním sa na ust. § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predložil Mestskému zastupiteľstvu Mesta
Banská Bystrica v stanovenom termíne návrhy svojej kontrolnej činnosti na rok 2016 - Plán

kontrolnej činnosti na 1. polrok 2016 (schválený uznesením č. 336/2015 zo dňa 15.12.2015) a Plán
kontrolnej činnosti na 2. polrok 2016 (schválený uznesením č. 494/2016 zo dňa 28.06.2016),
v zmysle ktorých boli vykonané nasledovné kontroly :
Prehľad kontrol vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica
v roku 2016

výsledok kontroly
číslo
kontroly

č. 1/2016

predmet kontroly

Kontrola plnenia uznesení Mestského
zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica
za obdobie 2. polroka 2015

kontrola vykonaná
v kontrolovanom subjekte
Mestský úrad Banská Bystrica
(súčinnosť s organizačnými útvarmi
- garanti plnenia úloh)

kontrolný materiál
(kontrolné zistenia)

schválený MsZ
dňa

Správa
(bez kontr. zistení)

19. 04.2016
uzn. č. 436/2016

Kontrola zákonnosti, účinnosti, účelnosti,
hospodárnosti a efektívnosti použitia
príjmov Mesta Banská Bystrica z finančnej
náhrady za vyrúbané dreviny za rok 2010 až
2014, ktoré sú podľa § 48 ods. 1 zákona NR
č. 2/2016
SR č. 542/2002 Z.z. o ochrane prírody a
krajiny v znení neskorších predpisov určené
výlučne na úhradu nákladov spojených so
starostlivosťou o dreviny rastúce na území
mesta

Mestský úrad Banská Bystrica
- odd. životného prostredia
- odd. odpad. hospodárstva a údržby
verejných priestranstiev

Správa
(bez kontr. zistení)

28.06.2016
uzn. č. 491/2016

Kontrola stavu a úrovne vybavovania petícií
v podmienkach samosprávy Mesta Banská
č. 3/2016
Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve
za roky 2014 a 2015

Mestský úrad Banská Bystrica

Správa
(bez kontr. zistení)

19.04.2016
uzn. č. 438/2016

Kontrola dodržiavania VZN Mesta Banská
Bystrica č. 4/2012 o financovaní činností
Mestský úrad Banská Bystrica
č. 4/2016
výborov mestských častí z rozpočtu Mesta - odbor propagácie mesta – odd. kultúry
Banská Bystrica v roku 2015

Správa
(kontrolné zistenia)

28.06.2016

Kontrola tvorby a použitia sociálneho fondu
na Mestskom úrade v Banskej Bystrici
v roku 2015 vo väzbe na kolektívnu zmluvu
č. 5/2016 uzatvorenú medzi Mestom Banská Bystrica
a Základnou organizáciou odborového zväzu
verejnej správy – ZO SLOVES Banská
Bystrica

Mestský úrad Banská Bystrica

Správa
(bez kontr. zistení)

28.06.2016
uzn. č. 492/2016

- Mestský úrad Banská Bystrica
- Dopravný podnik mesta Banská
Bystrica
- Slovenská autobusová doprava Zvolen
- ZAaRES mesta Banská Bystrica

Správa
Čiastkové správy
(bez kontr. zistení)

28.06.2016
uzn. č. 493/2016

Kontrola
zákonnosti
a
dodržiavania
postupov podľa všeobecne Záväzného
č. 7/2016 nariadenia Mesta Banská Bystrica č. 11/2015
o miestnych daniach a poplatku v časti „Daň
za ubytovanie“ v prvom polroku 2016

Mestský úrad Banská Bystrica
- oddelenie daní a poplatkov

Správa
(bez kontr. zistení)

08.11.2016
uzn. č. 652/2016

Kontrola zákonnosti a hospodárnosti
pri realizácii údržby verejného osvetlenia v
č. 8/2016
roku 2015, vrátane kapitálových výdajov na
verejné osvetlenie

Mestský úrad Banská Bystrica
- odd. údržby miestnych komunikácií
a inž. sietí
- odd. investičnej výstavby a riadenia
projektov- súčinnosť s ekonomickým odborom

Kontrola
plnenia
opatrení
prijatých
na
nápravu
zistených
nedostatkov
č. 6/2016 pri
následných
finančných kontrolách
vykonaných v 1. polroku 2015

č. 9/2016 Kontrola
plnenia
opatrení
prijatých - Mestský úrad Banská Bystrica
na
nápravu
zistených
nedostatkov - 12 základných škôl v zriaďovateľskej
pri následných finančných kontrolách pôsobnosti Mesta Banská Bystrica

Správa
(bez kontr. zistení)
Správa
Čiastkové správy
(bez kontr. zistení)

08.11.2016
uzn. č. 653/2016

13.12.2016
uzn. č. 672/2016

vykonaných v 2. polroku 2015
Kontrola vedenia pokladne a nakladania s
pokladničnou hotovosťou v Základnej škole,
č. 10/2016 Trieda SNP 20, Banská Bystrica za 3.
štvrťrok 2015
Kontrola vedenia pokladne a nakladania
s pokladničnou hotovosťou v Základnej
č. 11/2016
škole SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica
za 3. štvrťrok 2015

(okrem ZŠ JGT Gaštanova
Základná škola, Trieda SNP 20
Banská Bystrica

Správa
(kontrolné zistenia)

13.12.2016
uzn. č. 673/2016

Základná škola SSV, Skuteckého 8
Banská Bystrica

Správa
(kontrolné zistenia)

13.12.2016
uzn. č. 674/2016

Správa
(kontrolné zistenia)

13.12.2016
uzn. č. 675/2016

Mestský úrad Banská Bystrica
- odd. údržby miestnych komunikácií
Kontrola zákonnosti a hospodárnosti a inžinierskych sietí
č. 12/2016 pri čerpaní participatívneho rozpočtu Mesta - odd. odpadového hospodárstva
Banská Bystrica
a údržby verejných priestranstiev
- odd. služieb dlhodobej starostlivosti
- odd. kultúry

 Kontrolou boli zistené nasledovné skutočnosti :
V súlade s ust. § 22 ods. l zákona č. 357/2015 Z.z., ak vykonanou kontrolou neboli zistené
nedostatky, kontrolný orgán vypracuje len čiastkovú správu alebo správu.
V kontrolovanom období roku 2016 uvedená zákonná podmienka bola realizovaná
pri 8 vykonaných kontrolách (č. 1/2016, č. 2/2016, č. 3/2016, č. 5/2016, č.6/2016, č.7/2016,
č. 8/2016 a č. 9/2016 vyššie uvedeného prehľadu).
Ak vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky, kontrolný orgán podľa ust. § 22 ods. 1
a nasl. zákona č. 357/2015 Z. z., výsledok kontroly zapracuje do návrhu správy, návrh čiastkovej
správy a následne výkon kontroly ukončí vypracovaním správy a čiastkovej správy.
Vzhľadom na zistené nedostatky pri 2 kontrolách vykonaných v podmienkach samosprávy
Mesta Banská Bystrica (č. kontroly 4/2016 a č.12/2012 ) a 2 kontrolách vykonaných vo vybratých
základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica (č. kontroly 10/2016
a č. 11/2016), kontrolná skupina skontrolovala a vyhodnocovala skutočný stav plnenia opatrení
prijatých kontrolovanými subjektami na nápravu kontrolou zistených nedostatkov. Taktiež
overovala aj dodržiavanie zákonných povinností v zmysle ust. § 21 zákona č. 357/2015 Z. z., podľa
ktorých kontrolovaný subjekt má povinnosť
– predložiť kontrolnému orgánu v určenej lehote písomné podanie námietok k zisteným
nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam alebo opatreniam a k lehote na predloženie písomného
zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku, uvedených v návrhu správy
– prijať v lehote určenej kontrolným orgánom opatrenia na nápravu nedostatkov uvedených
v čiastkovej správe alebo v správe a odstrániť príčiny ich vzniku
– predložiť kontrolnému orgánu v určenej lehote písomný zoznam splnených opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku
 Zhodnotenie vykonanej kontroly v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica
Kontrolný orgán na základe zistených skutočností skonštatoval, že po následnom overovaní
opatrení prijatých kontrolovaným subjektom vo vzťahu ku kontrolným zisteniam vytknutým
vykonanými kontrolami boli preukázané ako splnené. Taktiež bolo zistené, že kontrolovaným
subjektom bolo dodržané splnenie úloh uložených mu v ust. § 21 zákona č. 357/2015 Z. z.

Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou nedostatky zistené neboli, kontrolný orgán
s odvolaním sa na ust. § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. c) zákona č. 357/2015 Z. z. vypracoval dňa
27.03.2017 Čiastkovú správu o výsledku kontroly č. 2/2017 – 1 plnenia opatrení prijatých
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku pri kontrolách vykonaných
hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2016, ktorú hlavný kontrolór zaslal dňa
28.03.2017 prednostovi MsÚ. Týmto dňom bola časť tejto kontroly ukončená.
 Zhodnotenie vykonanej kontroly v podmienkach Základnej školy Tr. SNP Banská Bystrica
Vykonanou kontrolou bolo opakovane preukázané nedodržiavanie príslušných ustanovení
§-u 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Plnenie úloh uložených
kontrolovanému subjektu v ust. 21 zákona č. 357/2015 Z.z. bolo dodržané.
Na základe uvedeného, kontrolný orgán s odvolaním sa na ust. § 22 ods. 1 a ods. 2 písm. c)
zákona č. 357/2015 Z.z. vypracoval dňa 24.3.2017 Návrh čiastkovej správy z kontroly č. 2/2017-2
a následne po predložení námietok – vyjadrenia riaditeľky základnej školy ku kontrolnému zisteniu,
ktoré kontrolným orgánom neboli akceptované z dôvodu preukázaného porušenia právnej normy,
vypracoval dňa 10.04.2017 Čiastkovú správu z kontroly č. 2/2017-2. Zaslaním čiastkovej správy
kontrolovanému subjektu dňa 11. 04. 2017 bola týmto časť kontroly ukončená.
 Zhodnotenie vykonanej kontroly v podmienkach Základnej školy SSV Banská Bystrica
Kontrolný orgán na základe zistených skutočností skonštatoval, že opatrenia prijaté
vo vzťahu ku kontrolným zisteniam vytknutým vykonanou kontrolou boli preukázané ako
splnené. Taktiež bolo zistené, že kontrolovaným subjektom bolo dodržané splnenie úloh uložených
mu
v ust. § 21 zákona č. 357/2015 Z. z.
Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou nedostatky zistené neboli, kontrolný orgán
vypracoval dňa 05.04.2017 Čiastkovú správu o výsledku kontroly č. 2/2017 – 3 plnenia opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku pri kontrolách
vykonaných hlavným kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2016, ktorú hlavný kontrolór
zaslal dňa 07.04.2017 riaditeľke Základnej školy SSV, Skuteckého č. 8, Banská Bystrica. Týmto
dňom bola časť kontroly ukončená.
 Ukončenie kontroly
Kontrolný orgán dňa 13. apríla 2017 výsledky kontroly následne zapracoval do celkovej
Správy o výsledku kontroly č. 2/2017 – kontroly plnenia opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom
Mesta Banská Bystrica v roku 2016, ktorej výtlačok č. 2 bol dňa 21. 04. 2017 zaslaný na vedomie
primátorovi Mesta Banská Bystrica. Týmto bola predmetná kontrola ukončená.
Banská Bystrica 25. apríla 2017

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta

