HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA

SPRÁVA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU KONTROLY
č. 4/2019
(v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
Na základe poverenia č. 4/2019 zo dňa 14. 02. 2019 vykonali zamestnanci útvaru
hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu nakladania s finančnými prostriedkami
Mesta Banská Bystrica, ktorými uhrádza faktúry spol. Milan Smädo - MIS - údržba ciest
a komunikácií, za služby pri plnení úloh údržby komunikácií, ich čistení za obdobie
január, február a marec 2018.
Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, oddelenie údržby miestnych
komunikácií a inžinierskych sietí (ďalej kontrolovaný subjekt).
Kontrola bola vykonaná na základe požiadavky Krajského riaditeľstva Policajného
zboru v Banskej Bystrici zo dňa 12. 02. 2019 a jej upresnení zo dňa 18. 03. 2019, v súlade
s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, plánom
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na I. polrok 2019, ktorý bol
schválený uznesením MsZ č. 1215/2018 - MsZ zo dňa 13. 11. 2018 a §§ 20 až 27 zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Predmetom kontroly bolo preveriť, či pri zabezpečovaní služieb v oblasti zimnej údržby
mestských komunikácií v meste Banská Bystrica boli dodržané princípy zákonnosti, účinnosti,
účelovosti, hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní verejných prostriedkov.
Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie podmienok zimnej údržby miestnych
komunikácií, dohodnutých v zmluve o dielo.
Na základe požiadavky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici,
konkrétne, preveriť „Oprávnenosť čerpania finančných prostriedkov Mesta Banská Bystrica
spoločnosťou Milan Smädo - MIS - údržba ciest a komunikácií (náklady na pohonné hmoty)
pri plnení zmluvných podmienok s mestom a dodržanie príslušných všeobecne – záväzných
právnych predpisov za obdobie január až marec 2018“ kontrolná skupina preverila či:

-

-

bol spracovaný operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov
na obdobie 2017 - 2018,
bola vedená kniha dispečera a námatkovo kontrolovaná povereným zamestnancom
kontrolovaného subjektu,
boli spracovávané dispečerské hlásenia a zasielané kontrolovanému subjektu,
boli služby zimnej údržby vykonané v zmysle zmluvy,
bola fakturácia vykonaná v zmysle cenníka dohodnutého v prílohe č. 2 k dodatku
č. 8 zmluvy a kalkulácie ceny posypového materiálu,
fakturácia výkonov za služby zimnej údržby prebiehala v zmysle podmienok
dohodnutých v zmluve za stanovenú jednotku výkonu, tzn. za 1 kilometer pri sypačoch
alebo za 1 hodinu pri mechanizmoch,
boli zmluvne dohodnuté ceny za výkon zimnej údržby pri fakturácii dodržané,
bolo možné skontrolovať spotrebu pohonných hmôt za podmienok dohodnutých
v zmluve.

Vzhľadom na skutočnosť, že pri kontrole neboli zistené nedostatky, z vykonanej
kontroly kontrolná skupina vyhotovila v súlade s § 22 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňa 25. 03. 2019 správu z kontroly
č. 4/2019 a jej zaslaním kontrolovanému subjektu dňa 26. 03. 2019 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. 4/2019.

V Banskej Bystrici 26. 03. 2019
.......................................
Ing. Ján Šabo
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

