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Správa hlavného kontrolóra o výsledku  kontroly č. 7/2021 – kontrolu 

plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri 

kontrole č. 1/2020 - plnenia zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo 

zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT na zabezpečenie 

softvérového diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia 

mesta Banská Bystrica“ uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica             

a spoločnosťou MVI Technology, s. r. o., v čase od 09. 01. 2020 

 

   
 

 

        Útvar hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica 

 



   

N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku  kontroly č. 7/2021 – kontrolu plnenia 

prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 1/2020 - plnenia 

zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT na 

zabezpečenie softvérového diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia mesta 

Banská Bystrica“ uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou MVI 

Technology, s. r. o., v čase od 09. 01. 2020 

 

 

  

 

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

 

 

 

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e 

     

Správu hlavného kontrolóra o výsledku  kontroly č. 7/2021 – kontrolu plnenia prijatých opatrení na 

odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 1/2020 - plnenia zmluvných vzťahov 

vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy č. 254/2019/OIT na zabezpečenie softvérového 

diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská Bystrica“ uzatvorená medzi 

Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou MVI Technology, s. r. o., v čase od 09. 01. 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Hlavný kontrolór 

Mesta Banská Bystrica 

         

 

 

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

 O VÝSLEDKU KONTROLY 

 

č. 7/2021 

 

 

Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 05. 05. 2021 

(poverenie č. 7/2021) začali dňa 05. 05. 2021 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra kontrolu 

plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrole č. 1/2020 - 

plnenia zmluvných vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy 

č. 254/2019/OIT na zabezpečenie softvérového diela – aplikačný program „Oficiálna mobilná 

aplikácia mesta Banská Bystrica“ uzatvorená medzi Mestom Banská Bystrica a spoločnosťou 

MVI Technology, s. r. o., v čase od 09. 01. 2020. 

 

 Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov a s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2021, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 

č. 652/2020 - MsZ zo dňa 08. decembra 2020 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej 

kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

 Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, odbor informácie a digitalizácie. 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť a vyhodnotiť skutočný stav plnenia opatrení prijatých 

kontrolovaným subjektom, ktorými  malo dôjsť k  odstráneniu a predchádzaniu nedostatkov 

zistených vykonanou  kontrolou  č. 1/2020. 

 

 Kontrola č. 1/2020 po jej zahájení prebiehala a bola ukončená v 1. polroku 2020, 

s výsledkom ktorej bolo dňa 28. 04. 2020 oboznámené Mestské zastupiteľstvo Mesta 

Banská Bystrica (prijaté uznesenie č. 461/2020-MsZ).  

 

  Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky, kontrolovaný subjekt 

v zmysle návrhu odporúčaní a opatrení na ich odstránenie prijal náležité opatrenia, plnenie ktorých 

oznámil hlavnému kontrolórovi písomným „Zoznamom splnených opatrení prijatých na nápravu 

zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku ku kontrole č. 1/2020. Kontrolnou 

skupinou prijaté opatrenia boli akceptované.   

Kontrolná skupina v rámci predmetu kontroly preverila, či zo strany kontrolovaného 

subjektu boli dodržané prijaté opatrenia.  

 

− plnenie prijatého opatrenia č. 1 - preukázať zo strany Mesta Banská Bystrica, či bola 

uplatnená zmluvná pokuta v zmysle čl. 3 III bod 5 zmluvy o dielo a licenčná zmluva 

č. 254/2019/OIT, dodatok č. 1 a prílohy č. 1 a 2 k zmluve (z dôvodu omeškania sa 

s vykonaním diela ako celku) a zároveň, či Mesto Banská Bystrica postupovalo v zmysle 

§ 31 zákona o rozpočtových pravidlách. 

 

Kontrola bola vykonaná na základe dokladov a dokumentov predložených kontrolovaným 

subjektom, išlo predovšetkým o nasledovné podklady: 



   

 

− Dohoda o usporiadaní vzájomných práv a povinností uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 

zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka a ust. § 585 zák. č. 40/1964Z.z. 

Občianskeho zákonníka (ďalej v texte len „Dohoda“) 

 

 Kontrolná skupina konštatuje nasledovné: 

 

  Na základe predložených dokladov bolo zistené, že Mesto Banská Bystrica a MVI 

Technology s. r. o. uzatvorili dohodu o usporiadaní vzájomných práv a povinností uzatvorená 

v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka a ust. § 585 zák. 

č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka (ďalej v texte len „Dohoda“), ktorej predmetom bolo, že 

MVI Technology s. r. o sa zaväzuje vytvoriť a odovzdať doteraz chýbajúce časti diela pre predmet 

zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy s obsahom „Webový portál Banská Bystrica“ a aj pre predmet 

zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy s obsahom „Oficiálna mobilná aplikácia mesta Banská 

Bystrica“, uvedené v článku I., ods. 2 písm. a) a b) tejto Dohody, a to najneskôr do 14. 07. 2021. 

O odovzdaní a prevzatí vytvorenej chýbajúcej časti diela, bez vád a nedorobkov, bude vyhotovený 

písomný protokol, podpísaný oprávnenými zástupcami Mesta Banská Bystrica a MVI Technology, 

s. r. o. 

  Mesto Banská Bystrica s poukazom na to, že MVI Technology, s. r. o. na jeho pokyn a nad 

rámec predmetu zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy s obsahom „Webový portál Banská Bystrica“ 

vykonával úlohy aj nad rámec predmetu uvedenej zmluvy, ku dňu uzavretiu Dohody nepristúpil 

k uplatneniu sankcií podľa ods. 1 tohto článku Dohody. 

 

  Mesto Banská Bystrica sa v dohode zaväzuje, že ak MVI Technology, s. r. o. splní riadne 

a včas svoj záväzok podľa článku II. ods. 1 tejto Dohody, Mesto Banská Bystrica teraz ani 

v budúcnosti nepristúpi k uplatneniu zmluvne dojednaných sankcií, opísaných v článku I. ods. 1 

tejto Dohody, pre prípad omeškania MVI Technology, s. r. o. s odovzdaním diela ako celku. 

 

  Dohoda patrí medzi povinne zverejňované zmluvy, podľa znenia ustanovenia §5a zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám /zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) 

v spojení s ustanoveniami §1 ods. 2 zákona č. 512/1991 Zb. v znení neskorších predpisov –

Obchodného zákonníka a ustanoveniami §47 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov – 

Občianskeho zákonníka.  

 

  Dohoda nadobudla platnosť dňa 28. 05. 2021 a je pre Strany dohody záväzná odo dňa jej 

podpísania oprávnenými zástupcami oboch strán dohody a nadobudla účinnosť nasledujúcim dňom 

po dni zverejnenia, t .j. 29. 05. 2021.  

 

  Vzhľadom k tomu, že kontrolou neboli zistené nedostatky, kontrolná skupina z vykonanej 

kontroly vyhotovila v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 01. 06. 2021 

správu z kontroly č. 7/2021. 

 

Správa z kontroly č. 7/2021 bola zaslaná primátorovi mesta na oboznámenie dňa 01. 06. 

2021 a jej zaslaním bola kontrola ukončená.  

 

 

....................................... 

Ing. Ján Šabo 

hlavný kontrolór 

Mesta Banská Bystrica 

 

V Banskej Bystrici 01. 06. 2021 


