Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROÓRA
O VÝSLEDKU Z KONTROLY
č. 8/2017

Na základe poverenia č. 8/2017 zo dňa 21. 07. 2017 na vykonanie kontroly vykonali
zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu - stavu a vymáhania
pohľadávok (vrátane ich zúčtovania a evidencie) v roku 2016 v Mestských lesoch Banská
Bystrica s. r. o., so sídlom Dolný Harmanec 51.

Kontrola bola vykonaná v súlade s ustanovením § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2017, ktorý bol schválený uznesením
mestského zastupiteľstva č. 868/2017 - MsZ zo dňa 20. 06. 2017 a s použitím ustanovení
§§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Kontrolovaným subjektom boli Mestské lesy Banská Bystrica s. r. o., so sídlom Dolný
Harmanec 51 (ďalej kontrolovaný subjekt), kontrolované obdobie rok 2016. Oznámenie
o začatí kontroly bolo zaslané konateľovi spoločnosti 21. 07. 2017.

Cieľom kontroly bolo zistiť, či kontrolovaná problematika bola v kontrolovanom
období vykonávaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými
predpismi.

Kontrolný orgán v rámci predmetu kontroly preveroval:

− stav vedenia operatívno-technickej evidencie pohľadávok a jej nadväznosť na
syntetickú a analytickú evidenciu vedenia účtovníctva,
− tvorbu opravných položiek v zmysle platnej legislatívy,
− dokumentáciu preukazujúcu uznanie pohľadávok voči spoločnosti dlžníkom,
− zákonnosť, včasnosť a efektívnosť uplatňovaných postupov pri zabezpečovaní
vymáhania pohľadávok po lehote splatnosti,
− povinnosť vykonania inventarizácie pohľadávok.

Kontrolný orgán skonštatoval počas kontroly pri overovaní vykonávaných činností
kontrolovaným subjektom nesúlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi:

-

nedodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov (zákon o účtovníctve, zákon
o dani z príjmov a opatrenie o postupoch účtovania) a to tým, že neboli účtované
opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku so splatnosťou v roku 2014,

-

nedodržanie zákona o účtovníctve a to tým, že dokumentácia preukazujúca
vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12.
2016 neobsahovala povinné údaje, ktoré musí obsahovať inventúrny zápis
a inventarizačný zápis v zmysle ust. § 30 ods. 2 a 3.

K zisteným nedostatkom kontrolný orgán uložil kontrolovanému subjektu prijať
odporúčania a opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov vrátane ich príčin.

Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vyhotovil v súlade s ust. § 22 zákona č. 357/2015 Z.
z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 18. 08. 2017
návrh správy č. 8/2017, ktorý bol na oboznámenie osobne odovzdaný 22. 08. 2017
štatutárovi spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica s. r. o., so sídlom Dolný Harmanec 51,
Ing. Blažejovi Možuchovi. V návrhu správy kontrolný orgán stanovil lehotu na podanie
prípadných písomných námietok k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam na
nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku a k lehote na predloženie
písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie
príčin ich vzniku do 31. 08. 2017. Na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení
prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku stanovil
kontrolný orgán lehotu do 30. 09. 2017.

Dňa 25. 08. 2017 štatutár spoločnosti predložil hlavnému kontrolórovi opatrenia
prijaté na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.

Na základe týchto skutočností, teda spracovaného návrhu správy z kontroly č. 8/2017
a štatutárom spoločnosti prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na
odstránenie príčin ich vzniku, vypracoval kontrolný orgán dňa 04. 09. 2017 správu z kontroly
č. 8/2017. Zaslaním správy z kontroly č. 8/2017 kontrolovanému subjektu 06. 09. 2017 bola
kontrola ukončená.

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku
z kontroly č. 8/2017.

V Banskej Bystrici 06. 09. 2017

Ivan Petrovič
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