
ROČNÁ SPRÁVA 
O KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA

MESTA BANSKÁ BYSTRICA za rok 2015

Zákon  č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov 
v ustanovení § 18f ods. 1 písm. e) ukladá hlavnému kontrolórovi povinnosť predložiť obecnému 
zastupiteľstvu  najmenej  raz  ročne  správu  o  kontrolnej  činnosti,  a  to  do  60  dní  po  uplynutí 
kalendárneho roka. Vychádzajúc z tejto zákonnej povinnosti predkladám Mestskému zastupiteľstvu 
Mesta  Banská  Bystrica  „Ročnú  správu  o  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra  Mesta 
Banská Bystrica za rok 2015“.

Uvedeným zákonom je stanovený rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, čo bolo 
premietnuté do plánov kontrolnej činnosti HK Mesta Banská Bystrica na I. a II. polrok 2015, ktoré 
boli  odsúhlasené  a  schválené  uzneseniami  Mestského  zastupiteľstva  Mesta  Banská  Bystrica 
č. 14/2015-MsZ dňa 27. januára 2015 a č. 165/2015-MsZ  dňa 23. júna 2015.

V  nadväznosti  na  plány  kontrolnej  činnosti,  v  súlade  so  zákonom  č.  369/1990  Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a  vnútornom  audite  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov,  kontrolná  činnosť  bola 
za hodnotené  obdobie zameraná predovšetkým na kontrolu :

➢ dodržiavania  hospodárnosti,  účinnosti  a  efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní 
s finančnými prostriedkami, majetkom a majetkovými právami mesta

➢ dodržiavania  všeobecne  záväzných  právnych  predpisov,  vrátane  všeobecne  záväzných 
nariadení mesta

➢ interných predpisov mesta
➢ vybavovania sťažností a petícií
➢ plnenie uznesení MsZ a ďalších úloh v zmysle platnej legislatívy.

Subjektami kontroly v roku 2015 boli : 

✔ Mestský úrad Banská Bystrica
✔ Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica
✔ Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s.
✔ SAD, a. s. Zvolen
✔ Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica
✔ Záhradnícke a rekreačné služby Banská Bystrica
✔ Správa športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica

Nakoľko  cieľom  tejto  správy  je  poskytnúť  súhrnnú  informáciu  o  vykonávaní  kontrolnej 
činnosti hlavného kontrolóra a jeho útvaru za celý uplynulý rok, v ďalšej časti správa obsahuje 
nasledovné oblasti činnosti  :

 Zameranie  a  výkon  kontrolnej  činnosti   hlavného  kontrolóra  v  1.  polroku  2015 
a   v  2. polroku 2015

 Výkon odbornej činnosti hlavného kontrolóra
 Vybavovanie sťažností, podnetov a žiadostí občanov
 Výkon ostatnej činnosti hlavného kontrolóra



Zameranie a výkon kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra v 1. polroku 2015

Hlavný kontrolór začiatkom roka 2015 do plnenia úloh zaradil ukončovanie prebiehajúcich 
kontrol z 2. polroka 2014 (dôvodom bola obsiahlosť kontrolovanej oblasti, rozsah kontrolovaného 
obdobia, počet kontrolovaných subjektov v rámci jednej kontroly,  ako aj dodržanie stanovených 
zákonných podmienok  kontrolnej činnosti)

➢ Následná  finančná  kontrola  č.  13/2014  -  kontrola  plnenia  opatrení  prijatých 
na  nápravu  nedostatkov  zistených  pri  následných  finančných  kontrolách 
vykonaných v roku 2013, cieľom a zameraním ktorej bolo overiť, či skutočný stav plnenia 
opatrení  prijatých  kontrolovanými  subjektami  na  odstránenie  nedostatkov  zistených 
následnými  finančnými  kontrolami  a  odstránenie  príčin  ich  vzniku  zodpovedá  stavu 
uvádzanému  v  správach  o  plnení  opatrení  vypracovaných  kontrolovanými  subjektami 
a predložených hlavnému kontrolórovi.

➢ Následná  finančná  kontrola  č.  15/2014  nakladania  s  majetkom  a  hospodárenia 
s  finančnými  prostriedkami  v  rozpočtovej  organizácii  Útvar  hlavného  architekta 
mesta, cieľom ktorej  bolo zistiť,  či  postup zamestnancov rozpočtovej  organizácie Útvar 
hlavného architekta Mesta Banská Bystrica ( ďalej len ÚHA ) pri nakladaní s majetkom 
a hospodárení s finančnými prostriedkami bol  v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, ako aj v súlade s vnútornými predpismi prijatými kontrolovaným subjektom.

➢ Následná  finančná  kontrola  č.  16/2014  zákonnosti,  účinnosti,  hospodárnosti 
a  efektívnosti  postupov na cintorínoch vo  vlastníctve alebo nájme Mesta Banská 
Bystrica so zameraním na finančné toky v  jednotlivých cintorínoch za roky 2011 
a  2013,  ktorej  cieľom  kontroly  bolo  preveriť,  či  postup  zodpovedných  zamestnancov 
kontrolovaného  subjektu  pri  nakladaní  a  hospodárení  so  zvereným  majetkom 
pri činnostiach vykonávaných na jednotlivých cintorínoch vo vlastníctve alebo nájme Mesta 
Banská Bystrica 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 3. zasadnutí dňa 24. marca 2015 

Z rámcového plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2015 boli postupne 
zahajované  a  následne vykonávané  kontroly :

• Následná  finančná  kontrola  č.  1/2015  -  kontrola  dodržiavania  VZN  č.  18/2011 
o miestnej  dani  za  užívanie  verejného priestranstva v  príslušných organizačných 
útvaroch MsÚ za roky 2013 a 2014, ktorej cieľom  bolo zistiť, či pracovníci jednotlivých 
oddelení MsÚ dodržiavali  všeobecne záväzné nariadenie o zaujatí verejného priestranstva 
a či pracovníci pri hospodárení s verejnými prostriedkami dodržovali princípy efektívnosti, 
účelnosti. Zároveň bolo predmetom kontroly preveriť, či postupy  pri vyrubovaní daní za 
užívanie  verejného  priestranstva  boli  v  súlade  s  platnou  legislatívou   a  vnútornými 
predpismi.

• Následná finančná kontrola č. 2/2015  poskytovania a čerpania účelových finančných 
prostriedkov formou dotácií v roku 2014 z oddelenia kultúry MsÚ (odbor propagácie 
mesta), cieľom  ktorej  bolo  overiť  objektívny  stav  kontrolovaných  skutočností  v  oblasti 
poskytovania finančných prostriedkov Mesta Banská Bystrica formou dotácií  právnickým 
osobám a fyzickým osobám - podnikateľom a ich súlad so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi  a  vnútornými  aktami  riadenia.

• Následná finančná kontrola č. 3/2015 - kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu 



zistených  nedostatkov  pri  následných  finančných  kontrolách  vykonaných 
v 1.  polroku 2014,  cieľom ktorej  bolo preveriť  skutočný stav plnenia opatrení  prijatých 
kontrolovaným  subjektom  na  nápravu  nedostatkov  zistených  následnou  finančnou 
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku  a či zodpovedá stavu uvádzanému v správe 
o plnení opatrení predloženej hlavnému kontrolórovi  v stanovenom termíne. 

• Následná finančná kontrola č. 4/2015 - kontrola zákonnosti, hospodárnosti, účinnosti 
efektívnosti  čerpania  účelových  prostriedkov  z  rozpočtu  mesta  Banská  Bystrica 
na MHD u dopravcu Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. za obdobie rokov 
2013  a  2014,  ktorej  cieľom   bolo  zistiť,  či  postup  zamestnancov  príslušných  oddelení 
Mestského  úradu  v  Banskej  Bystrici  a  zamestnancov  dopravcu  pri  hospodárení 
s  finančnými  prostriedkami  poskytnutými  Mestom  Banská  Bystrica  ako  náhrada  straty 
realizovaných výkonov v  mestskej  verejnej  doprave vo verejnom záujme za roky 2013 
a  2014  bol  v  súlade  so  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  a  zmluvnými 
podmienkami dojednanými v zmluvách o výkone  vo verejnom záujme.

• Následná  finančná  kontrola  č.  5/2015  –  kontrola  zákonnosti,  účinnosti, 
hospodárnosti  a  efektívnosti  čerpania  účelových  prostriedkov  z  rozpočtu  mesta 
na  MHD u  dopravcu  SAD Zvolen,  a.s.  a  v  príslušných oddeleniach MsÚ Banská 
Bystrica  za  obdobie  rokov  2013  až  2014,  cieľom  ktorej  bolo  zistiť,  či  postup 
zamestnancov príslušných oddelení Mestského úradu v Banskej Bystrici  a zamestnancov 
dopravcu  pri  hospodárení  s  finančnými  prostriedkami  poskytnutými  Mestom  Banská 
Bystrica  ako  náhrada  straty  realizovaných  výkonov  v  mestskej  verejnej  doprave 
vo verejnom záujme za roky 2013 a 2014 bol v súlade so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi  a  zmluvnými  podmienkami  dojednanými  v  zmluve  a  jej  dodatkoch  o  výkone 
vo verejnom záujme. 

• Následná  finančná  kontrola  č.  6/2015  a  č.  7/2015  -  kontrola  statu   a  úrovne 
vybavovania  sťažností  prijatých  v  roku  2014  vo  vybratých  subjektoch 
v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  Mesta  Banská  Bystrica  (Útvar  hlavného  architekta 
mesta Banská Bystrica,  Záhradnícke  a  rekreačné služby,  Banská Bystrica, cieľom 
ktorej  bolo  overiť  zavedenie  aplikácie  právnej  normy  -  novely  zákona  č.  9/2010  Z.  z. 
o  sťažnostiach  v  znení  neskorších  predpisov  v  podmienkach  kontrolovaného  subjektu, 
a  tým následne v zmysle internej smernice vydanej na jeho základe zistiť skutočný stav 
dodržiavania  zákonných  povinností  pri  podávaní,  prijímaní,  evidovaní,  prešetrovaní 
a vybavovaní sťažností a podnetov jemu doručených v roku 2014.

• Následná  finančná  kontrola  č.  8/2015  -  kontrola  zákonnosti  finančných  tokov 
uskutočnených medzi  Mestom Banská Bystrica a obchodnou spoločnosťou VISIT 
BB s.r.o.,  Nad Plážou 33,  Banská Bystrica  v  roku 2014  so  zameraním sa  na  ich 
účinnosť, hospodárnosť a efektívnosť, ktorej cieľom bolo zistiť, či postup zamestnancov 
príslušných oddelení Mestského úradu v Banskej Bystrici pri zabezpečovaní vzájomných 
finančných  interakcií  so  spoločnosťou  VISIT  BB  s.r.o.  bol  v  súlade  so  všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a zmluvnými podmienkami dojednanými v zmluvách, resp. 
v súlade s podmienkami dohodnutými  v objednávkach uplatnených u tejto spoločnosti.

Zameranie a výkon kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra v 2. polroku 2015
 

Z rámcového plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2015 boli postupne 
zahajované  a následne vykonávané  kontroly :

• Následná finančná kontrola č.10 /2015 -  kontrola dodržiavania interných predpisov 
Mesta  Banská  Bystrica  pri  nakladaní  s  finančnou  hotovosťou,  pri  príjmoch 
a  výdavkoch  a  pri  vedení  hlavnej  pokladne  Mestského  úradu  Banská  Bystrica 
za 1. štvrťrok 2015, cieľom ktorej  bolo preveriť, či postup zamestnancov kontrolovaného 
subjektu  pri  nakladaní  s  finančnou  hotovosťou,  pri  príjmoch  a  výdavkoch  a  pri  vedení 



hlavnej  pokladne  bol  v  súlade  s  platnými  všeobecne  záväznými  právnymi  a  internými 
predpismi
                

• Následná  finančná  kontrola  č.  11/2015  –  kontrola  stavu  a  úrovne  vybavovania 
sťažností  v  podmienkach  samosprávy  Mesta  Banská  Bystrica  v  zmysle  zákona 
o sťažnostiach za roky 2013 a 2014, ktorej cieľom bolo zistiť objektívny stav skutočností 
pri  práci  s  vybavovaním  sťažností  doručených  kontrolovanému  subjektu  (organizačné 
útvary Mestského úradu Banská Bystrica)  v roku 2013 a 2014 a ich súlad    so zákonom 
č.  9/2010  Z.  z.  o  sťažnostiach  v  znení  neskorších  predpisov  a  s   internými  predpismi 
vydaných  na  jeho  základe.

• Následná  finančná kontrola č. 13/2015 -  kontrola plnenia opatrení prijatých na nápravu 
nedostatkov zistených pri  následných  finančných  kontrolách  vykonaných  v 2. polroku 
2014,  cieľom ktorej bolo preveriť skutočný stav plnenia opatrení prijatých kontrolovaným 
subjektom  na  nápravu  nedostatkov  zistených  následnou  finančnou  kontrolou 
a na odstránenie príčin ich vzniku  a  či zodpovedá stavu uvádzanému v správe o plnení 
opatrení predloženej  hlavnému  kontrolórovi  v  stanovenom  termíne. 

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  bola  kontrolórmi  ÚHK  vykonávaná  vnútorná  kontrola 
plnenia uznesení prijatých MsZ za 2. polrok 2014 (vyhodnocovanie úloh),  výsledok ktorej 
mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 80/2015-MsZ dňa 24. marca 2015 a plnenia 
uznesení za 1. polrok 2015, výsledok ktorého mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením 
č. 246/2015-MsZ dňa 22. septembra 2015.

Hlavný  kontrolór,  s  odvolaním  sa  na  ust.  §  18  f  písm.  d)  zákona  č.  369/1990  Zb. 
o obecnom zriadení, pravidelne po skončení kontrol predkladal Mestskému zastupiteľstvu Mesta 
Banská Bystrica na jeho rokovania v roku 2015 „správy o výsledku vyššie vykonaných následných 
finančných kontrol“, ktoré boli  následne  zverejňované  na  webovej 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  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

– nedodržiavanie 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 
– nedodržiavanie školského zákona č. 245/2008 Z. z. 
– nedostatočné  dodržiavanie  interných  predpisov  (napr.  VP  č.  11/2011  Zásady  tvorby, 

použitia,  účtovania  a  vykazovania  opravných  položiek,  VP  č.15/2013  o  vymáhaní 
pohľadávok, VP č. 11/2013 o cestovných náhradách)

Na základe uvedeného, kontroly vykonané v roku 2015 v prevažnej miere boli  ukončené 
správou  o  výsledku  následnej  finančnej  kontroly  v  počte  7  (§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 4  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 2015 ukončené 2 kontroly:

• Následná  finančná  kontrola  č.  9/2015  –  kontrola  zákonnosti,  hospodárnosti 
a  efektívnosti  pri  realizácii  investičných  a  rekonštrukčných  prác  na  vybratých 
miestnych  komunikáciách   v  roku  2014  s cieľom  zistiť,  či  použitie  finančných 
prostriedkov z rozpočtu mesta na výkon investičných a rekonštrukčných prác na vybratých 
komunikáciách vo vlastníctve mesta bolo v súlade s rozpočtom, platnými zákonmi a inými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a  internými predpismi 

• Následná finančná kontrola č. 12/2015 – kontrola vykonávania predbežnej finančnej 
kontroly pri  uzatváraní  zmlúv vo  vybratých základných školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica za roky 2013 a 2014 s cieľom overiť, či v základných 
školách bola vykonávaná predbežná finančná kontrola pri uzatváraní zmluvných vzťahov 
a či bola vykonaná v súlade so zákonom

Výkon odbornej činností hlavného kontrolóra

V nadväznosti na dodržiavanie ust. § 18 f ods. 1 zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení, 
v  hodnotenom  období  hlavný  kontrolór  predkladal  mestskému  zastupiteľstvu  ďalšie  dôležité 
dokumenty 

• odborné stanovisko k návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na rok 2015 a roky 2016-
2017,  ktoré  bolo  predložené  na  zasadnutie  Mestského  zastupiteľstva  Mesta  Banská 
Bystrica dňa 11.2.2014 

• odborné stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Banská Bystrica za rok 2014
• návrh  plánu  práce  kontrolnej  činnosti  hlavného  kontrolóra   Mesta  Banská  Bystrica 

na  I  a  II.  polrok  2015,  ktorý  bol  predložený  Mestskému  zastupiteľstvu  Mesta  Banská 
Bystrica na jeho schválenie dňa 27. januára 2015 č. 14/2015 a 23 júna 2015 č. 165/2015

• stanovisko vypracované  pripravovaného návrhu rozpočtu Mesta Banská Bystrica na roky 
2016-2018

• kontrolné materiály -  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 2015

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  MsZ 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

Mesto Banská Bystrica  zmysle ust. § 26 ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 
prácu  s  vybavovaním  sťažností   upravil  v   internej  Smernici  č.  VP  9/2012.  V  podmienkach 
samosprávy  mesta,  aj  keď  hlavný  kontrolór  nie  je  splnomocnenou  osobou  na  vybavovanie, 



sťažností, doručené sťažnosti, ako aj iné podania od občanov priamo  jemu  adresované, vybavuje 
v zmysle svojich zákonných kompetencií v nadväznosti na všeobecne záväzné právne a interné 
predpisy.

Na  základe  uvedeného,  v  priebehu  hodnoteného  obdobia  roku  2015  bolo  z  úrovne 
hlavného  kontrolóra  zabezpečované  vybavenie  prijatých podaní  nasledovne : 

 Občan p. Róbert S. z Banskej Bystrice doručil  hlavnému kontrolórovi podanie označené 
ako „sťažnosť“, v ktorom vzniesol námietky na postup Mesta Banská Bystrica pri výbere 
miestneho poplatku za komunálny odpad, keď zistil, že voči mestu je dlžníkom z dôvodu 
nezaplatenia poplatku za komunálny odpad – rok 2012 a na základe výzvy bol povinný 
zaplatiť nedoplatok poplatku v čiastke 42,88 Eur (vznikol nezaplatením poplatku za odpad 
v roku 2008). 

           O  vybavení danej veci bol hlavný kontrolór informovaný.  Výsledok  nepreukázal porušenie 
zákonnosti správcom dane. K pochybeniu došlo zo strany pisateľa – pri platbe v roku 2012 
nedopatrením neuviedol správne špecifický symbol /ID poplatku, ktorý určuje rok vyrubenia/

 Občan p.  Tibor S. z Banskej Bystrice zaslal  hlavnému kontrolórovi  na vedomie podnet, 
ktorým menovaný Stavebnému úradu Banská Bystrica oznámil nerešpektovanie opatrení 
prijatých na odstránenie nežiadúceho stavu vo veci nezákonného poškodzovania majetku 
v  súkromnom  vlastníctve  –  jeho  garáže  pri  rodinnom  dome  susedom.  Vzhľadom 
na  zákonné  kompetencie  hlavného  kontrolóra  prostredníctvom  primátora  mesta  hlavný 
kontrolór  požiadal  o  vybavenie  podnetu  a  následne  požiadal  predložiť  mu  informáciu 
o výsledku prešetrenia.
Vybaveniu danej veci predchádzal opakovane výkon štátneho stavebného  dohľadu, ktorým 

            sa    vznesené   námietky   pisateľa   nepotvrdili.   Nakoľko   v    tomto   prípade dochádzalo 
           k  dlhoročnému susedskému sporu,  pisateľ bol  informovaný  o  možnostiach  domáhať   sa
           svojich práv  a  zákonom  chránených záujmov  v občiansko-právnom konaní pred súdom.

 Občianka  p.  Božena  D.,  z  Banskej  Bystrice  zaslala  hlavnému kontrolórovi  na  vedomie 
žiadosť, kde požadovala o vyjadrenie k sťažnosti zo dňa 21.11.2014, ktorá bola podaná 
z dôvodu postavenia drôtového plotu na hranici  pozemku, premostenia a ľavého brehu 
Rudlovského potoka bez jej súhlasu, ako aj proti všetkým povodňovým predpisom. Hlavný 
kontrolór  menovanej  následne  písomne  odpovedal,  že  aj  keď  v  rámci  zákonných 
kompetencií  mu v danej  veci  neprináleží  konať,  žiadosť bude odstúpená na vybavenie 
vecne príslušným organizačným útvarom  a  jej vybavenie bude dosledované. 

            Po oboznámení  sa  s  výsledkom  prešetrenia  danej  veci  bolo  preukázané, že záležitosť
            sa   rieši  už dlhodobejšie v zmysle priestupkového zákona (susedské spolunažívanie), ako 
            aj stavebného zákona. 
                       

 Občan  Ľubomír  P.  z  Banskej  Bystrice  zaslal  hlavnému kontrolórovi  list  označený  ako 
podnet a zároveň ho požiadal, aby bola vykonaná na základe §18d zákona č. 369/1990 Zb. 
o  obecnom  zriadení.....kontrola  súladu  postupov  mestského  zastupiteľstva  pri  prijímaní 
uznesenia č. 564/2012 – MsZ zo dňa 21.8.2012 v tom, že MsZ berie na vedomie jeho 
vykonané vzdanie sa funkcie náčelníka MsP v Banskej Bystrici s príslušnou legislatívou.  
Hlavný kontrolór  menovanému písomne odpovedal  a  oznámil, že činnosť MsZ v žiadnom 
prípade nepodlieha  jeho  kontrolnej  činnosti a  odporučil   mu   obrátiť sa  na  kompetentný 
orgán.

 Občan p. Pavol K. z Bratislavy sa obrátil na hlavného kontrolóra s požiadavkou o riešenie 
jeho návrhu k uzatvoreniu dohody s BPM s.r.o. ohľadne jeho záväzku voči tejto spoločnosti. 
Predmetná  záležitosť  bola  hlavným  kontrolórom  vybavená  listom, ktorým  pisateľovi 
(po zistení skutkového stavu danej veci priamo na BPM, s.r.o.) oznámil, aby postupoval tak, 

      ako  mu  to  navrhol  BPM,  s.  r.  o.  -  uhradiť  neuhradený  zbytok  istiny  a  trovy  súdneho 
a  exekučného  konania  a  po  vykonaní  tejto  úhrady  spoločnosť  môže  byť  ústretová 
pri odpustení úrokov z omeškania.



 Občan  p.  Martin  F.  z  Banskej  Bystrice  požiadal  hlavného  kontrolóra  o  prešetrenie 
priestupku podľa §21a zákona č. 211/2000 Z.z., ktorého sa mal dopustiť prednosta MsÚ 
Banská  Bystrica  v  súvislosti  s  jeho  požadovanými  informáciami  v  zmysle  zákona 
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Vzhľadom  na  predmet  a  obsah dotknutej žiadosti bolo pisateľovi písomne oznámené, že 

            prešetrovanie priestupkov nespadá do kompetencie hlavného kontrolóra. V súlade s  § 21a 
ods.  (5)  zákona   č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  prístupe  k  informáciám  a  o  zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov priestupky podľa tohto zákona 
prejednáva obvodný úrad.

Výkon ostatnej činnosti  hlavného kontrolóra

V  roku  2015  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.  Bol účastníkom  

– 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

Dňom 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole 
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nahradil  a zrušil zákon č. 502/2001 Z. z.  
o  finančnej  kontrole  a  vnútornom  audite  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení 
neskorších predpisov.  Na základe uvedeného,  hlavný kontrolór  v hodnotenom období venoval 
a naďalej venuje zvýšenú pozornosť  príprave  na  aplikovanie novej právnej úpravy pri vykonávaní 
kontrolnej  činnosti  v  nasledujúcich  obdobiach.  Uvedená  skutočnosť  bola  preukázaná  už 
vypracovaným Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 
2016 (schváleným mestským zastupiteľstvom dňa 15. decembra 2015 uznesením č. 336/2015-
MsZ),   v  zmysle  ktorého  budú  naplánované  kontroly  vykonávané  podľa  nových  zákonných 
pravidiel kontrolnej činnosti v zmysle ust. § 20 a nasl. zákona č. 357/2015 Z. z.. Od roku 2016 
finančná  kontrola  bude  vykonávaná  ako  základná  finančná  kontrola,  administratívna  finančná 
kontrola a finančná kontrola  na mieste.

 

Banská Bystrica dňa 19. januára 2016
 

                      Ivan Petrovič
                                hlavný kontrolór 

   Mesta Banská Bystrica


