HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

ROČNÁ SPRÁVA
O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA
MESTA BANSKÁ BYSTRICA za rok 2014
Hlavný kontrolór Mesta Banská Bystrica, s odvolaním sa na ust. § 18f ods. 1 písm. e)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predkladá Mestskému
zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica ročnú správu o kontrolnej činnosti vykonávanú v roku
2014.
Správa v stručnosti hodnotí celoročnú činnosť hlavného kontrolóra v oblasti :
•
•
•
•

výkonu vlastnej kontrolnej činnosti
výkonu iných odborných činnosti
vybavovaniu sťažností, podnetov a žiadostí občanov
výkonu ostatnej činnosti
*****

Spoľahlivé a efektívne fungovanie kontrolného systému vo vnútri jednotlivých
organizačných štruktúr a organizácií Mesta Banská Bystrica môže plniť jej základný cieľ - včas
odhaľovať odchýlky od platnej legislatívy, prijímať účinné opatrenia a tým chrániť hospodárnosť,
účelovosť, efektívnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť využívania verejných prostriedkov.
Účinná a cieľavedome uplatňovaná kontrola prispieva k neustálemu skvalitňovaniu
riadiaceho procesu.

•

Výkon vlastnej kontrolnej činnosti

Úlohou hlavného kontrolóra je vykonávať kontrolu z hľadiska dodržiavania zákonnosti,
predovšetkým so zameraním sa na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
pri nakladaní s majetkom mesta a mestu zvereným majetkom štátu. Hlavný kontrolór pri tom plní
úlohy stanovené v ust. § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
Výkon kontroly vychádza z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti,
nestrannosti a aktuálnosti. Je realizovaný podľa metodiky v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
V procese samosprávneho riadenia Mesta Banská Bystrica, predmetom kontroly je najmä
účtovníctvo, štatistické výkazníctvo, operatíva, evidencia, rozbory hospodárskej činnosti, analýzy
rozpočtového procesu, verejné obstarávania, interné predpisy, ich dodržiavanie a súlad s externou
legislatívou a iné.
Kontrolnej činnosti podliehajú mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie
zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť, iné osoby,
ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta ponechaný na užívanie,
a to v rozsahu týkajúcom sa tohto majetku, ďalej osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta
účelové dotácie alebo návratné, či nenávratné finančné výpomoci, a to v rozsahu nakladania
s týmito prostriedkami.
V roku 2014 základom pre výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra boli polročné plány
kontrolnej činnosti, ktoré schválilo Mestské zastupiteľstvo Mesta Banská Bystrica uznesením

č.1194/2013 zo dňa 10.12.2013 na 1. polrok 2014 a uznesením č. 1436/2014 zo dňa 30.6.2014
na 2. polrok 2014.
Kontrolná činnosť bola vykonávaná v zmysle zákonom vymedzených kompetencií podľa
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v nadväznosti na dodržiavanie pravidiel kontrolnej
činnosti podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v 1. polroku 2014
Hlavný kontrolór začiatkom roka 2014 do plnenia úloh zaradil ukončovanie prebiehajúcich
kontrol z 2. polroka 2013 (obsiahlosť kontrolovanej oblasti, ako aj dodržanie stanovených
zákonných podmienok kontrolnej činnosti)
•

Následná finančná kontrola č. 12/2013 nakladania s majetkom a hospodárenia
s finančnými prostriedkami v Základnej škole Sitnianska 32, Banská Bystrica za rok
2012 a v príslušných organizačných útvaroch MsÚ, ktorej cieľom bolo zistiť, či postup
zamestnancov zodpovedných za kontrolovaný subjekt pri hospodárení s poskytnutými
finančnými prostriedkami bol v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi

•

Následná finančná kontrola č. 13/2013, č. 14/2013, č. 15/2013 a č. 16/2013 - kontrola
výberu príspevku zákonného zástupcu za pobyt dieťaťa vo vybratej materskej škole
za rok 2012, ktorej cieľom bolo zistiť, či výber príspevku od zákonného zástupcu za pobyt
v materskej škole za rok 2012 (Materská škola Nová 2, Banská Bystrica, Materská škola
Tulská 25, Banská Bystrica, Materská škola Družby 3, Banská Bystrica, Materská škola,
Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica) bol v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Banská Bystrica

•

Následná finančná kontrola č. 17/2013 hospodárenia príspevkovej organizácie
ZAaRES Banská Bystrica vo vybratých činnostiach za rok 2011 a 2012, cieľom ktorej
bolo preveriť, či postup zamestnancov kontrolovaného subjektu pri nakladaní
a hospodárení so zvereným majetkom vo vybratých činnostiach bol v kontrolovanom
období v súlade s platnou externou legislatívou, ako aj v súlade s vnútornými predpismi
prijatými kontrolovaným subjektom, resp. jeho zriaďovateľom

S výsledkami vyššie uvedených kontrol hlavný kontrolór v súlade s ust. § 18f písm. d)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov informoval Mestské
zastupiteľstvo Mesta Banská Bystrica na jeho 26. zasadnutí dňa 14. februára 2014 a 27. zasadnutí
dňa 8. apríla 2014.
Z rámcového plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2014 boli postupne
zahajované a následne vykonávané kontroly :
•

Následná finančná kontrola č. 1/2014 nakladania s majetkom a hospodárenia
s finančnými prostriedkami v Základnej škole Ďumbierska 17, Banská Bystrica
za rok 2013, cieľom ktorej bolo zistiť súlad alebo nesúlad dodržiavania všeobecne
záväzných právnych a interných predpisov pri hospodárení s poskytnutými finančnými
prostriedkami

•

Následná finančná kontrola č. 2/2014 stavu a úrovne vymáhania pohľadávok (vrátane
ich zúčtovania a evidencie) v roku 2013 v MsÚ (mimo daňových pohľadávok), cieľom
ktorej bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne
záväznými právnymi a internými predpismi - či boli využité všetky právne prostriedky,
vrátane včasného uplatňovania svojich práv pri vymáhaní pohľadávok a overiť stav
v oblasti hospodárenia a nakladania s pohľadávkami, ktoré kontrolovaný subjekt evidoval

v účtovníctve a inventarizoval ku dňu zostavenia riadnej účtovnej závierky k 31.12.2013
•

Následná finančná kontrola č. 3/2014 - kontrola dodržiavania vybraného VZN - pre
kontrolu vybraté - Úplné znenie VZN č. 19/2009 o poskytovaní jednorázovej dávky
v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom mesta Banská Bystrica v roku 2013,
cieľom ktorej bolo preveriť, či zodpovední pracovníci kontrolovaného subjektu - Mestský
úrad, odd. sociálnej a krízovej intervencie MsÚ Banská Bystrica pri vybavovaní žiadostí
o poskytnutie jednorázovej dávky v čase náhlej núdzi postupovali v súlade so všeobecne
záväznými právnymi predpismi a internými normatívnymi aktami platnými pre kontrolovanú
oblasť

•

Následná finančná kontrola č. 4/2014 tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2013
v Základnej škole Radvanská 1, Banská Bystrica a v príslušných organizačných
útvaroch MsÚ, ktorej cieľom bolo zistiť skutkový stav dodržiavania podmienok
a uplatňovania zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov
a súvisiacich interných predpisov

Uznesením č. 1345/2014 zo dňa 8.4.2014 Mestské zastupiteľstvo Mesta Banská Bystrica
uložilo hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu hospodárenia a nakladania s finančnými
prostriedkami pri rekonštrukcii Základnej školy Golianova 8, Banská Bystrica, ktorá tak bola
vykonaná nad rámec plánu kontrolnej činnosti v 1. polroku 2014, a to ako

•

Následná finančná kontrola č. 5/2014 hospodárenia a nakladania s finančnými
prostriedkami pri rekonštrukcii ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica v rokoch 2012
a 2013, cieľom ktorej bolo preveriť, či postup zodpovedných zamestnancov kontrolovaného
subjektu pri zabezpečovaní rekonštrukčných prác v kontrolovanom období bol v súlade
s platnou externou legislatívou, ako aj v súlade s vnútornými predpismi prijatými
kontrolovaným subjektom

•

Následná finančná kontrola č. 6/2014 tvorby a použitia sociálneho fondu za rok 2013
v Bytovom podniku mesta Banská Bystrica s.r.o., Banská Bystrica, cieľom ktorej bolo
zistiť skutkový stav dodržiavania podmienok a uplatňovania zákona č. 152/1994 Z.z.
o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a súvisiacich interných predpisov

•

Následná finančná kontrola č. 7/2014 dodržiavania vybraného VZN č. 26/2008 - úplné
znenie - o zápise do 1. ročníka základných v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Bystrica a s tým súvisiaceho VZN č. 3/2013 o určení školských obvodov
pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v Základnej
škole, Pieninská 27, Banská Bystrica v školskom roku 2013/2014 - (výkon kontroly
prebiehal aj za účasti osoby prizvanej ku kontrole v zmysle ust. § 24 zákona č. 502/2001
Z.z.o finančnej kontrole - referentky pre školstvo MsÚ Banská Bystrica) a jej cieľom bolo
preveriť, či pri zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka základnej
školy v školskom roku 2013/2014 boli dodržiavané podmienky stanovené v interných
právnych aktoch (úplné znenie VZN č. 26/2008 a VZN č. 3/2013) v nadväznosti
na podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi
Následná finančná kontrola č. 8/2014 dodržiavania vybraného VZN č. 26/2008 - úplné
znenie - o zápise do 1. ročníka základných v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta
Banská Bystrica a s tým súvisiaceho VZN č. 3/2013 o určení školských obvodov pre
základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v Základnej
škole JGT, Gaštanová 12, Banská Bystrica v školskom roku 2013/2014 - (výkon
kontroly prebiehal aj za účasti osoby prizvanej ku kontrole v zmysle ust. § 24 zákona
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole - referentky pre školstvo MsÚ Banská Bystrica)
a jej cieľom bolo preveriť, či pri zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2013/2014 boli dodržiavané podmienky

•

stanovené v interných právnych aktoch (úplné znenie VZN čť. 26/2008 a VZN č. 3/2013)
v nadväznosti na podmienky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi
•

Následná finančná kontrola č. 9/2014 plnenia opatrení na odstránenie nedostatkov a
príčin ich vzniku zistených pri kontrolách vykonaných hlavným kontrolórom Mesta
Banská Bystrica v roku 2012, cieľom ktorej bolo preveriť, či skutočný stav plnenia
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou a odstránenia
príčin ich vzniku zodpovedá stavu uvádzanému v správe o plnení opatrení predloženej
hlavnému kontrolórovi mesta v priebehu roka 2012

•

Následná finančná kontrola č. 10/2014 vykonávania predbežnej finančnej kontroly
pri uzatváraní vybraných zmlúv Mestom Banská Bystrica v roku 2013, cieľom ktorej
bolo preveriť, či postup zodpovedných zamestnancov kontrolovaného subjektu
pri zabezpečovaní výkonu predbežnej finančnej kontroly v rámci uzatvárania zmlúv bol
v súlade s platnou legislatívou, ako aj v súlade s vnútornými predpismi prijatými v súvislosti
s výkonom predbežnej finančnej kontroly

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra v 2. polroku 2014
Z rámcového plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2014 boli postupne
zahajované a následne vykonávané kontroly :
•

Následná finančná kontrola č. 11/2014 dodržiavania interných predpisov Mesta
Banská Bystrica vo väzbe na dodržiavanie zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných
náhradách v znení neskorších predpisov v MsÚ Banská Bystrica za rok 2013, cieľom
ktorej bolo zistiť či finančné prostriedky vyčlenené z rozpočtu mesta na vyplatenie
cestovných náhrad boli použité v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
a vnútorných aktov riadenia so zameraním sa na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti
a účinnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami mesta

•

Následná finančná kontrola č. 12/2014 plnenia uznesenia MsZ č. 214/2011 Z.z. zo dňa
27. septembra 2011 k následnej finančnej kontrole č. 1/2011 v príspevkovej
organizácii mesta Park kultúry a oddychu, cieľom ktorej bolo preveriť, či zodpovední
zamestnanci kontrolovaného subjektu postupovali pri svojej následnej činnosti v súlade
s uznesením a či bola správa hlavného kontrolóra o vykonanej následnej finančnej
kontrole č. 1/2011 postúpená orgánom činným v trestnom konaní

•

Následná finančná kontrola č. 14/2014 - kontrola stavu a úrovne vybavovania petícií
v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom
práve za roky 2012 a 2013, cieľom ktorej bolo overiť dodržiavanie zákonom stanovený
postup pri vybavovaní petícií v pôsobnosti samosprávy Mesta Banská Bystrica, a to pri ich
podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a konečnom vybavení, vrátane prijímania
opatrení na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku a včasnosť ich plnenia

Na základe plnenia úlohy v zmysle ust. § 27 Rokovacieho poriadku MsZ MBB, podľa
ktorého má hlavný kontrolór vykonávať polročne kontrolu plnenia uznesení MsZ a o jej
výsledku ho informovať, v hodnotenom období bolo kontrolórmi ÚHK vykonávané
vyhodnocovanie stavu a úrovne plnenia uznesení prijatých MsZ za 2. polrok 2013, výsledok
ktorého mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 1264/2014-MsZ dňa 11. februára 2014
a plnenia uznesení za 1. polrok 2014, výsledok ktorého bol uznesením č. 1481/2014-MsZ dňa
9. septembra 2014 taktiež schválený.
Hlavný kontrolór, s odvolaním sa na ust. § 18 f písm. d) zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení, pravidelne po ukončení kontrolných akcií predkladal Mestskému

zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica na jeho rokovania v roku 2014 správy o výsledku vyššie
vykonaných následných finančných kontrol. Tieto správy o výsledkoch z kontrol boli následne
zverejňované na weebovej stránke hlavného kontrolóra mesta a obsahovali dostupné informácie
aj o nedostatkoch zistených v kontrolovaných subjektoch, ako napr. :
–

–
–
–
–

–
–

nedostatočné dodržiavanie, resp. nedodržiavanie zákonnej povinnosti vykonávať
predbežnú finančnú kontrolu pri finančných operáciách, pri uzatváraní zmlúv
v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole
porušovanie ustanovení zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov
nedodržiavania zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v znení neskorších predpisov
nedodržiavanie zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách vo verejnej správe
v znení neskorších predpisov
nedodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov pri výszverejňovaní zmlúv, ktoré sa týkali nakladania s verejnými
prostriedkami
nedodržiavanie školského zákona č. 245/2008 Z.z.
nedostatočné dodržiavanie interných predpisov (napr. VP 11/2011 Zásady tvorby, použitia,
účtovania a vykazovania opravných položiek, VP 15/2013 o vymáhaní pohľadávok, VP
11/2013 o cestovných náhradách)

Na základe uvedeného, kontroly vykonané v roku 2014 v prevažnej miere boli ukončené
správou o výsledku následnej finančnej kontroly v počte 12 - (§16 zákona č. 502/2001 Z. z.
o finančnej kontrole), ktoré sa vypracovávali práve pri zistení nedostatkov. Ukončenie kontrol
bez kontrolných zistení boli zapracované do záznamu o vykonanej následnej finančnej kontroly
v počte 7 tak, ako to ukladá § 21 zákona č. 502/2001 Z .z. o finančnej kontrole.
Kontrolované subjekty, vzhľadom na zistené nedostatky a závery z vykonaných kontrol
predkladali opatrenia za účelom zjednania nápravy a následne hlavnému kontrolórovi zasielali
správy o splnení prijatých opatrení. Skutočný stav plnenia a splnenia prijatých opatrení,
s odvolaním sa na ust. § 18d) ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v nadväznosti
na ust. § 11 písm. e) zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, je pravidelne hlavným
kontrolórom kontrolované samostatnými kontrolnými akciami.
Vzhľadom na náročnosť kontrolovanej oblasti ako aj dodržiavania zákonných podmienok
stanovených pre kontrolnú činnosť hlavného kontrolóra, v hodnotenom období neboli z rámcového
plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2014 ukončené kontroly

•

Následná finančná kontrola č. 13/2014 plnenia opatrení prijatých na nápravu
nedostatkov zistených pri následných finančných kontrolách vykonaných v roku
2013 (kontrolovaný subjekt - organizačné útvary Mestského úradu Banská Bystrica)

•

Následná finančná kontrola č. 15/2014 nakladania s majetkom a hospodárenie
s finančnými prostriedkami v rozpočtovej organizácii Útvar hlavného architekta
mesta Banská Bystrica

•

Následná finančná kontrola č. 16/2014 zákonnosti a hospodárnosti postupov
na cintorínoch vo vlastníctve alebo v nájme Mesta Banská Bystrica so zameraním
sa na finančné toky v jednotlivých cintorínoch za roky 2011 a 2013 (Záhradnícke
a rekreačné služby Banská Bystrica, príspevková organizácia)

Výkon iných odborných činností hlavného kontrolóra

S poukázaním na dodržiavanie ust. § 18 f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení,
v hodnotenom období boli mestskému zastupiteľstvu predkladané ďalšie dôležité dokumenty
vypracovávané z výkonu funkcie hlavného kontrolóra :
•

•
•

•
•

•

odborné stanovisko k Návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2014 a roky 20152016, ktoré bolo predložené na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Banská
Bystrica dňa 11.2.2014
odborné stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Banská Bystrica za rok 2013, ktoré bolo
predložené na zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica dňa 21. 5.2014
návrh plánu práce kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica
na II. polrok 2014, ktorý bol predložený Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica
na jeho schválenie dňa 24. júna 2014
stanovisko vypracované pripravovaného návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky
2015-2017
spracovávanie kontrolných materiálov - správy o výsledku vykonaných kontrol
predkladaných mestskému zastupiteľstvu na jeho zasadnutiach v priebehu kontrolovaného
obdobia
pravidelne na každé zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica
v hodnotenom období boli predkladané informácie hlavného kontrolóra, predmetom ktorých
bolo zhodnotenie vykonávanej kontrolnej činnosti za obdobie od posledného jeho
zasadnutia do nasledujúceho a ktoré boli následne podkladom pre vypracovanie Ročnej
správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v roku 2014

Okrem plnenia prioritných úloh súvisiacich s kontrolnou činnosťou, v hodnotenom období
hlavný kontrolór sa zúčastňoval zasadnutí mestskej rady, rokovaní komisie MsZ pre financovanie,
správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť, komisie MsU pre územný
rozvoj, komisie MsZ pre životné prostredie a odpady, komisie MsZ pre dopravu, bezpečnosť,
verejnoprospešné služby a verejný poriadok, komisie MsZ pre regionálny rozvoj, medzinárodné
vzťahy a cestovný ruch, komisie MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku a komisie
MsZ pre školstvo a šport.
Vybavovanie sťažností, podnetov a žiadostí občanov
Základným všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim problematiku
vybavovania sťažností je zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach (ďalej zákon sťažnostiach).
V pôsobnosti samosprávy Mesta Banská Bystrica, pre prácu s vybavovaním sťažností,
podnetov a žiadostí boli základné ustanovenia dotknutého právneho aktu zapracované do internej
Smernice č. VP 9/2012.
V hodnotenom období roku 2014, hlavného kontrolóra oslovovali občania mesta Banská
Bystrica podaním sťažnosti, podnetu alebo žiadosti, ktorými sa domáhali ochrany svojich práv
a právom chránených záujmov z dôvodu ich nespokojnosti na prácu, postup a prieťahy
Mestského úradu Banská Bystrica.
V nadväznosti na vyššie uvedené právne a interné akty, ako aj na zákonné kompetencie
hlavného kontrolóra, doručené podania boli z jeho strany vybavené nasledovne :
•

podnet Ing. Jaroslava F., občana z Banskej Bystrice, ktorý vyslovil svoju nespokojnosť so
stanovenou výškou poplatku za komunálny odpad a drobné odpady 29,90 € - žije sám a do
jedného roka vysype max. 4 koše komunálneho odpadu a ostatný odpad separuje. S touto
výškou nesúhlasil.

Vybavenie: Hlavný kontrolór menovanému následne písomne odpovedal, pričom mu podrobnejšie
vysvetlil aj podmienky schválenej sadzby za likvidáciu komunálneho odpadu a drobných

stavebných odpadov v nadväznosti na platné všeobecne záväzné nariadenia Mesta Banská
Bystrica č. 24/2012 o miestnych daniach a poplatku, ako aj splnenie podmienok na vrátenie,
zníženie alebo odpustenie tohoto poplatku.
podnet občianky Anny D. z Banskej Bystrice, ktorá požiadala hlavného kontrolóra
o pomoc vyriešiť problém ohľadne kosenia trávnikov na sídlisku Sásová – Rudlová
v letných mesiacoch, pretože pokosená tráva sa neodvážala, začala hniť a zapáchať.
Vybavenie: Za účelom odstránenia nahláseného nepriaznivého stavu danej veci a zjednania
okamžitej nápravy k spokojnosti občanov dotknutého sídliska, hlavný kontrolór záležitosť
ihneď začal riešiť s riaditeľom ZAaRES Banská Bystrica, ktorý následne zabezpečil práce
na odvoz sena. Hlavného kontrolóra tiež uistil, že dohliadne na to, aby sa v budúcnosti podobný
prípad pri kosbe trávy už nevyskytoval.
•

sťažnosť Ing. Anny K. z Banskej Bystrice podaná osobne hlavnému kontrolórovi, ktorou ho
požiadala prešetriť skutočnosti ohľadne neposkytnutia zľavy z poplatku za komunálny
odpad v meste Banská Bystrica menovanej a jej manželovi, keď k žiadosti o zľavu boli
poskytnuté všetky potrebné doklady.
Vybavenie: Vybavenie danej veci hlavný kontrolór zabezpečil prostredníctvom vecne príslušného
orgánu, ktorý v daňovom konaní porušenie zákonnosti nezistil. Zníženie poplatku bolo poskytnuté
na poplatníka vydaním rozhodnutia o zníženie poplatku za jednu osobu.
•

podnet Ing. PaedDr. Ivana K. z Banskej Bystrici podaný hlavnému kontrolórovi
na vedomie, v ktorom požiadal preskúmať zákonnosť uznesenia MsZ č. 1202/2014MsZ z 11.2.2014 prijatého k
schválenému
prevodu
nehnuteľnosti pozemku
z vlastníctva Mesta Banská Bystrica do osobného vlastníctva fyzickej osobe.
Vybavenie: Nakoľko pisateľ poukazoval na chyby prevodu a žiadal o preskúmanie zákonnosti,
hlavný kontrolór za účelom zistenia objektívneho skutkového stavu danej veci prostredníctvom
primátora mesta vyžiadal od príslušného prešetrujúceho orgánu komplexnú informáciu
o spôsobe vyriešenia tohoto podania. Výsledok preukázal neopodstatnenosť tvrdení sťažovateľa.
Mesto Banská Bystrica pri prevode a nájme nehnuteľného majetku dodržalo všetky zákonné
podmienky.
•

podanie BCSR, s.r.o. so sídlom Banská Bystrica (v zast. Ing. Milanom L.), v ktorom boli
vzniesené námietky k veci dodatočného stavebného povolenia stavby Pod Urpínom č. 20,
Banská Bystrica.
Vybavenie: Hlavný kontrolór (aby sa predchádzalo príp. nedorozumeniu a aby sa aj zbytočne
nemárnil čas pri vybavovaní presúvaním podania na kompetenčne zodpovedajúcu pozíciu),
pisateľa písomne informoval o zákonných kompetenciách hlavného kontrolóra pri vykonávaní
kontrolnej činnosti a jeho podanie prostredníctvom primátora mesta odstúpil na riešenie vecne
príslušnému organizačnému odboru MsÚ Banská Bystrica.
•

podnet Ing. Branislava B. z Banskej Bystrice, ktorý bol odstúpený hlavnému kontrolórovi
Okresnou prokuratúrou Banská Bystrica v časti týkajúcej sa možného pochybenia Mesta
Banská Bystrica v súvislosti so zverejnením, resp. nezverejnením zmluvy medzi Mestom
Banská Bystrica a spoločnosťou EEI s.r.o. so sídlom Bratislava o nájme nehnuteľností vymedzených úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie na území mesta
Banská Bystrica.
Vybavenie: Po preskúmaní podkladov k danej veci a legislatívnom posúdení hlavný kontrolór
dospel k záveru, že Mesto Banská Bystrica v tejto súvislosti nevykazovalo žiadnu nezákonnosť.
•

Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra
V roku 2014 hlavný kontrolór v spolupráci s kontrolórmi miest a obcí SR, ako
aj s orgánmi štátnej kontroly, sa zúčastňoval odborných školení, seminárov pre účely skvalitnenia
jeho práce, a to :
–

pracovného stretnutia hlavných kontrolórov miest a obcí ZHK SR, programom ktorého boli

–
–

–

okrem organizačných záležitostí združenia prednášky k novelám právnych noriem,
s ktorými kontrolóri počas výkonu kontrolnej činnosti pracujú (zákon o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy, zákon o účtovníctve, zákon o verejnom obstarávaní)
pravidelného polročného pracovného stretnutia hlavných kontrolórov krajských miest SR
pracovného rokovania Pohronskej regionálne sekcie ZHK SR, ktorá sa uskutočnila
za účasti zástupcov NKÚ SR - expozitúra Banská Bystrica za účelom informovanosti
o výsledkoch a záveroch z kontrol vykonaných v obciach Banskobystrického kraja
pracovnej časti XIX. snemu Združenia hlavných kontrolórov SR, ktorej hlavným bodom
rokovania bola voľba prezidenta ZHK SR, ustanovenia nového predsedníctva ZHK SR
a voľba členov kontrolnej komisie, ako aj odborné vzdelávanie členov ZHK SR v rámci
prednášok k novelám všeobecne záväzných právnych predpisov potrebných pre kontrolnú
činnosť

Banská Bystrica dňa 30. januára 2015

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta

