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MESTA BANSKÁ BYSTRICA 
 
 
 

Správa 
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly 

č. 8/2019 
 
 
  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    
hlavného   kontrolóra   o   výsledku    kontroly    č.   8/2019   plnenia prijatých opatrení na odstránenie 
nedostatkov zistených pri predchádzajúcej  kontrole  vykonanej  v  1. polroku 2018 – kontrole vedenia  
a  vyúčtovania autodopravy  v  podmienkach Mestskej polície Banská Bystrica v  roku 2017            
( kontrola č. 1/2018).  
  
    Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení            
v znení neskorších predpisov a na  základe bodu A1.2) Plánu 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 zistiť a vyhodnotiť skutočný stav plnenia prijatých opatrení                               
na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolou č. 1/2018, ktorej predmetom bolo 
overovanie vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach Mestskej polície Banská Bystrica.   
 
 Na základe vyžiadaných dokladov potrebných k overovaniu - vyhodnoteniu plnenia prijatých 

opatrení na odstránenie zistených kontrolou č. 1/2018 nedostatky zistené neboli. Bolo preukázané, že 

kontrolovaný subjekt  : 

- zabezpečil  doúčtovanie  rozdielu  spotreby  PHM  zisteného  u  motorového  vozidla   e. č.  BB 189FC 
   v období mesiaca november 2017 v čiastke 10,02 €  
- vypracoval novú internú  smernice  č.  MSP OS  –  1/2018  s  jej  účinnosťou  od  01. 09. 2018,  ktorou    
  v podmienkach mestskej polície určil   pravidlá   v oblasti   riadenia  dopravnej  činnosti,  starostlivosti   
  o dopravné prostriedky a povinnosti  pri využívaní dopravných prostriedkov  
- vykonal  školenie príslušníkov mestskej polície – vodičov  služobných motorových  vozidiel za  účelom      
  ich  oboznámenia  sa  s  pravidlami  o  vedení  a  uzatváraní  „Záznamu  o  prevádzke  vozidla  osobnej    
  dopravy“ – kontrolou  náhodne vybratých záznamov za  obdobie mesiaca  september a  október 2018  
  nedostatky zistené neboli 
- zabezpečil pravidelné vykonávania základnej finančnej kontroly pred jazdou a po jazde na služobných  
   motorových  vozidlách, a   to  úpravou  tlačiva  „Žiadanka na prepravu“ –  pri kontrolovaní  záznamov  
   o prevádzke  motorového vozidla k  nim priložené  žiadanky  obsahovali  doklad o vykonaní základnej   
   finančnej kontroly 
 
 Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky,  kontrolný orgán v súlade 
s ust. § 22 ods. 1 zákona  č. 357/2015 Z. z.  vyhotovil dňa 17. mája 2019 Správu z kontroly č. 8/2019   
plnenia  opatrení plnenia  prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri predchádzajúcej kontrole 
vykonanej v 1. polroku 2018 – kontrole vedenia a vyúčtovania autodopravy v podmienkach Mestskej 
polície Banská Bystrica v roku 2017 (kontrola č. 1/2018). 



 
 Správa z kontroly č. 8/2019 bola   predložená na oboznámenie primátorovi mesta a prednostovi 
Mestského úradu Banská Bystrica. Týmto bola kontrola skončená. 
 
 
 

V súlade s § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov, hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému na jeho 
najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva Mesta Banská Bystrica. 
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