Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU KONTROLY
č. 13/2017
v zmysle § 18f, ods. 1, písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.
Kontrola sezónnej terasy na Nám. SNP – pred objektom č. 11, hlavne čo sa týka súladu
so Zásadami zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení
s nájomnou zmluvou, bola vykonaná zamestnancami útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská
Bystrica, v súlade s ustanovením § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, s uznesením MsZ č. 946/2017 – MsZ zo dňa 07. 11. 2017 a 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 Stavebný odbor Mestského úradu Banská Bystrica (ďalej
kontrolovaný subjekt).
Cieľom a účelom kontroly bolo zistiť, či uzavretá zmluva č. 850/2017/OVZ-SÚ o nájme
miestnej komunikácie a úprave vzťahov pri prenechaní miestnej komunikácie do jej dočasného
zvláštneho užívania bola uzavretá v súlade so Zásadami zriaďovania a prevádzkovania sezónnych
vonkajších obslužných zariadení (ďalej SVOZ) a s ďalšou platnou legislatívou.
Kontrolný orgán skonštatoval pri overovaní vykonávaných činností kontrolovaným
subjektom nasledovný nesúlad so Zásadami zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších
obslužných zariadení v Pamiatkovej rezervácii Banská Bystrica (ďalej Zásady) a zákonom
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite:
-

akceptovanie a schválenie žiadosti o prenájom aj po stanovenom termíne v zmysle Zásad,
nesúlad predloženej žiadosti o prenájom miestnej komunikácie a príloh k predmetnej
žiadosti,
nekompletnosť požadovaných príloh,
formálne vykonávanie základnej finančnej kontroly.

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 zo dňa
27. 11. 2017, návrh správy č. 13/2017, ktorý bol na oboznámenie primátorovi odovzdaný osobne
dňa 28. 11. 2017. K návrhu správy kontrolný orgán stanovil lehotu na podanie prípadných
písomných námietok k zisteným nedostatkom, k navrhovaným 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 29. 11.
2017.
Kontrolovaný subjekt požiadal o predĺženie termínu na predloženie pripomienok k návrhu
správy o kontrole a písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku. Kontrolný orgán súhlasil s predĺžením termínu
do 04. 12. 2017.
Kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne podal písomné vyjadrenie k návrhu správy,
v ktorom akceptoval kontrolné zistenia a predložil opatrenia na ich odstránenie.
Z vykonanej kontroly kontrolný orgán vypracoval dňa 04. 12. 2017 Správu z výsledkov
kontroly č. 13/2017 a jej zaslaním kontrolovanému subjektu dňa 05. 12. 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 kontroly č. 13/2017.

V Banskej Bystrici, 05. 12. 2017

..........................................
Ivan Petrovič
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

