
   HLAVNÝ KONTROLÓR 

MESTA BANSKÁ BYSTRICA            

 

SPRÁVA  

HLAVNÉHO KONTROLÓRA O VÝSLEDKU KONTROLY 

č. 2/2019 

 
 

  V zmysle   ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení  

neskorších predpisov   predkladám   Mestskému   zastupiteľstvu  Mesta   Banská   Bystrica  Správu               

o výsledku  kontroly č. 2/2019 – kontroly ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní 

v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov v roku 

2018. 

 

      Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e 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 1. polrok 2019 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva                            

č. 1215/2018 – MsZ zo dňa 13.11.2018. 

 

     Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

a interných  predpisov vydaných na ich základe v procese výberu blokových pokút  a  včasnosti 

odvodu finančných prostriedkov z vybratých pokút v blokovom konaní do pokladne  v roku 2018 

príslušníkmi Mestskej polície Banská Bystrica.  

 

Kontrolný orgán sa vykonanou kontrolou zameral na overenie stavu nakladania s pokutovými 

blokmi – ich prevzatie z Daňového úradu Banská Bystrica, zaevidovanie do osobitnej evidencie 

(príjem blokových pokút a odvod finančnej hotovosti za vyrubené blokové pokuty príslušníkmi 

mestskej polície),  zaúčtovávanie pokutových blokov do účtovnej evidencie, ako aj ich inventarizácia. 

Kontrolou nebol overovaný stav nakladania s pokutovými blokmi na základe vykonaných pokút 

nezaplatených      na mieste. 

 

STAV  NAKLADANIA S POKUTOVÝMI BLOKMI ZAPLATENÝMI NA MIESTE 

v roku 2018 

 
Pokutové bloky 

 
hodnota 

stav k 1.1.2018 príjem v roku 2018 príjem spolu odvod stav k 31.12.2018 

ks € ks € ks € ks € ks € 

3,- € 90 270,00 0 0 90   270,00 10 30,00 80 240,00 

5,- € 194 970,00 50 250,00 244 1 220,00 75 375,00 169 845,00 

 
10,- € 

 
1771 

 
17 710,00 

 
4228 

 
42 280,00 

 
5999 

 
59 990,00 

 
4160 

 
42 500,00 

1749*) 
- 17 

1732 

17 490,00 
  - 170,00*) 
17320,00 

20,- € 97 1 940,00 249 4 980,00 346 6 920,00 130 2 740,00 209   4 180,00 

 
CELKOM : 
 

 
2152 

 
20 890,00 

 
4527 

 
47 510,00 

 
6679 

 
68 400,00 

 
8625 

 
45 645,00 

 
2190 

 
22 585,00 

 

 V rámci kontroly dodržiavania plnenia povinností príslušníkmi mestskej polície a ich postupu 

pri nakladaní s pokutovými blokmi vyplývajúcim im z interného  predpisu č. MsP OS – 1/2013 boli 

zistené nedostatky, keď  

* pri manipulácii s pokutovými blokmi dochádzalo príslušníkmi mestskej polície k ich 

nedostatočnému vyplňovaniu, údaje boli popreškrtávané, nečitateľné, neboli na nich uvádzané 

správne dátumy spáchania priestupku, resp. neboli uvedené vôbec  (porušenie ust. § 10 a nasl. zákona 



č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve - pokutový blok je považovaný za prísne zúčtovateľné tlačivo) 

 

* príslušník mestskej polície porušil čl. 12 internej smernice č. MsP OS-1/2013, keď pravidelne 

neodvádzal, resp. ani do konca účtovacieho obdobia neodviedol  finančnú hotovosť za uložené 

blokové pokuty (kontrolou bolo zistené neodvedených celkom 1 310,00 € za vyrubené blokové 

pokuty) 

  

* neodvedením finančných prostriedkov k 31.12.2018 týmto vznikol rozdiel skutočného zostatku 

evidovaných pokutových blokov (ich hodnota 10,- € a 20,- €) u príslušníkov mestskej polície 

s výškou zaúčtovaných  finančných prostriedkov  za uložené blokové pokuty  (porušenie ust. § 3,                 

§ 8 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve) 

  

 Kontrolný orgán v súlade s ust. § 22 ods. 1 zákona č. 3572015 Z. z. o finančnej kontrole 

a audite v znení neskorších predpisov z vykonanej kontroly dňa 19. marca 2019 vyhotovil Návrh 

správy z kontroly č. 2/2019, v ktorom kontrolovanému subjektu stanovil do 2. apríla 2019 podať 

prípadné písomné námietky k zisteným nedostatkom, k navrhnutým opatreniam a odporúčaniam                

na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku.  Zároveň stanovil lehotu                    

na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov 

a na odstránenie príčin ich vzniku do 09. 03. 2018. 

  

 Kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne ku kontrolným zisteniam uvedených v Návrhu 

správy z kontroly č. 2/2019 nepredložil žiadne písomné námietky.  S odvolaním sa na ust. § 21 ods. 

1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole tým, že námietky podané neboli - zistené 

nedostatky, navrhnuté odporúčania, ako aj lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení a lehota na splnenie prijatých opatrení boli považované za akceptované. 

 

 Na základe vyššie uvedených skutočností,  kontrolný orgán vypracoval dňa  3. apríla 2019 

Správu   z kontroly č. 2/2019 – kontroly ukladania a vyberania pokút v blokovom konaní v zmysle 

zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov v roku 2018. 

 

 Výtlačok č. 2  Správy z kontroly č. 2/2019  bol na oboznámenie zaslaný primátorovi Mesta 

Banská Bystrica  listom č. HK – 39744/6632/2019 zo dňa 04.04.2019  a  výtlačok č. 3/2019 kópiou 

uvedeného  listu prednostovi MsÚ Banská Bystrica. Týmto bola kontrola skončená. 

 

 

Hlavný kontrolór v súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení       

v znení neskorších predpisov predkladá správu o výsledku kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu              

na jeho najbližšom zasadnutí. 

 

 

 

 

 

 

Banská Bystrica  05. 04. 2019 

                              Ing. Ján Šabo 

                hlavný kontrolór  

            Mesta Banská Bystrica 


