HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Správa
hlavného kontrolóra o výsledku následnej finančnej kontroly
č. 11/2015
V súlade s 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 následnej
finančnej kontroly č. 11/2015 – kontroly stavu a úrovne vybavovania sťažností v podmienkach
samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o sťažnostiach za roky 2013 a 2014
Kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov v nadväznosti na splnenie bodu 2.2. Plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2015 schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva
č. 165/2015 dňa 23.06.2015.
Cieľom kontroly 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.
V súlade s ust. § 11 ods. l zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej
zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach), v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica oblasť vybavovania
sťažností upravuje vnútorná Smernica č. 9/2012 o vybavovaní sťažností a podnetov (ďalej Smernica
č. 9/2012), v ktorej je zapracovaný jednotný postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní
a kontrole vybavovania sťažností a podnetov fyzických a právnických osôb.
Vybavovanie sťažností zahŕňa všetky úkony, ktoré nasledujú po zaevidovaní prijatej sťažnosti
a končia písomným oznámením sťažovateľovi o vybavení sťažnosti, t. j. analyzovanie obsahu prijatej
sťažnosti, jej prešetrenie zapracované do zápisnice, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi
s dodržaním zákonnej lehoty, v prípade potvrdenia opodstatnenosti námietok uvedených v sťažnosti
aj prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov, vrátane ich splnenia.
Vzhľadom na horeuvedené, týmto bola kontrola zameraná na overovanie skutočností súvisiacich
s prácou pri vybavovaní sťažností, t. j. či sa dodržuje postup stanovený v internej smernici č. VP-9/2012
v nadväznosti na príslušné ustanovenia zákona č. 9/2010 o sťažnostiach.
V podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica na vybavenie sťažnosti, ktoré smerujú
proti prednostovi MsÚ, náčelníkovi MsZ, vedúcim zariadení Mesta bez právnej subjektivity, štatutárnemu
orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je Mesto je príslušný primátor mesta, ktorý rozhodne o tom,
komu sťažnosť pridelí na prešetrenie. Na vybavovanie sťažností, ktoré smerujú voči činnosti mestského
úradu primátor mesta splnomocnil príslušnú osobu - prednostu mestského úradu a na vybavovanie sťažností
smerované na činnosť mestskej polície bol splnomocnený náčelník MsP.
Mesto Banská Bystrica ako orgán verejnej správy je povinné prijať každú sťažnosť. Po prijatí
sťažnosti a jej zaevidovaní do informačného systému (Klientské centrum MsÚ) je sťažnosť odstúpená
referentovi pre vybavovanie sťažností, ktorý podanú sťažnosť pred zapísaním do Centrálnej evidencie
sťažností predloží na posúdenie jej obsahového zamerania - či sťažnosť spĺňa všetky zákonné podmienky právnemu oddeleniu MsÚ.
Centrálna evidencia sťažností (ďalej CES) je vedená na odd. prvého príjmu MsÚ v elektronickej
podobe. Je vedená oddelene od evidencie ostatných písomností, ku každej sťažnosti je pridelené evidenčné

číslo a následne poradové číslo sťažnosti zodpovedajúce aktuálnemu stavu v centrálnej evidencii v rámci
každého kalendárneho roka. Za kontrolované obdobie roku 2013 a roku 2014 centrálna evidencia sťažností
obsahovala základné údaje podľa ust. §10 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, ktoré poskytovali
dostatočný prehľad potrebný pre kontrolu vybavenia prijatej sťažnosti.
•

Kontrola prešetrovania a vybavovania sťažností v roku 2013 a 2014

Prešetrenie sťažnosti je činnosť, pri ktorej sa skúma skutočný stav veci vo vzťahu k predmetu
sťažnosti a tento sa následne porovnáva so stavom podľa platných právnych a interných predpisov.
V podmienkach kontrolovaného subjektu, sťažnosti sú prešetrované vecne príslušnými
organizačnými útvarmi mestského úradu, ktoré im boli pridelené prednostom MsÚ. V rámci priebehu
prešetrovania sťažnosti im následne vzniká povinnosť dodržiavať zákonné povinnosti (zapracované
aj v internej smernici č. VP 9/2012), najmä :
– s obsahom podanej sťažnosti bezodkladne oboznámiť osobu dotknutú v sťažnosti v takom rozsahu
a čase, aby sa jej prešetrovanie nemohlo zmariť a túto povinnosť dokladovať jej podpisom
v zápisnici
– z prešetrenia sťažnosti vypracovať zápisnicu obsahujúcu predpísané zákonné náležitosti
– dodržiavať zákonné lehoty na vybavenie sťažnosti
– spisovú dokumentáciu z prešetrenia sťažnosti predložiť na skontrolovanie referentovi
pre vybavovanie sťažností
– dosledovať splnenie opatrení prijatých za účelom odstránenia nežiadúceho stavu zisteného
pri potvrdení opodstatnenosti sťažnosti
Po prešetrení sťažnosti nasleduje proces jej vybavenia – odoslaním písomného oznámenia
sťažovateľovi v zákonnej lehote (do 60 pracovných dní odo dňa doručenia sťažnosti do podateľne MsÚ,
ktorú je možné predĺžiť pred uplynutím o ďalších 30 pracovných dní). Návrh oznámenia spracováva referent
pre vybavovanie sťažností MsÚ na základe predloženej dokumentácie z prešetrovania sťažnosti. Oznámenie
podpisuje primátor mesta, alebo splnomocnený zástupca, v ktorom sa následne sťažovateľovi oznamuje, či je
sťažnosť opodstatnená alebo neopodstatnená,a to aj s odôvodnením. V prípade opodstatnenosti sťažnosti
sťažovateľovi sa v oznámení uvedenú prijaté a splnenie opatrení na odstránenie zisteného nežiadúceho stavu.
V rámci vykonanej kontroly vybavovania sťažností (evidované v CES za rok 2013 pod č. 1-10) bolo
preukázané dodržiavanie zákonného postupu a procesných úkonov s tým spojených, ako aj dodržiavanie
postupu v zmysle interného predpisu č. VP – 9/2012, keď
– po prijatí každého podania označeného ako sťažnosť bol jeho obsah zanalyzovaný za účelom
splnenia zákonnej podmienky podania sťažnosti a následne bol tak ako sťažnosť zaevidovaný
oddelene od evidencie ostatných písomností do centrálnej evidencie sťažností
– na základe predmetu sťažnosti bola sťažnosť z dôvodu vecnej príslušnosti odstúpená na prešetrenie
príslušnému organizačnému útvaru MsÚ, ktorý ešte pred zisťovaním skutkového stavu danej veci
oboznámil s obsahom a tvrdeniami v sťažnosti osobu dotknutú sťažnosťou (vyjadrenia dotknutých
osôb boli súčasťou zápisnice o prešetrení sťažnosti)
– zistený skutočný stav veci vo vzťahu k predmetu sťažnosti, ktorý (následne porovnaný so stavom
podľa platných právnych a interných predpisov) bol zapracovávaný do Zápisnice o prešetrení
sťažnosti, ktorá obsahovala zákonom stanovené podmienky
– s výsledkom prešetrenia sťažnosti bol sťažovateľ informovaný „písomným oznámením“, obsahom
ktorého bolo odôvodnenie zistených skutočností, v prípade zistenia opodstatnenosti námietok boli
sťažovateľovi oznámené prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich predchádzanie
– všetky skontrolované sťažnosti boli vybavené zákonom v stanovenej lehote
Občania mesta Banská Bystrica podávaním sťažností v roku 2013 sa domáhali ochrany svojich práv
alebo právom chránených záujmov, príp. nimi upozorňovali na porušovanie právnych predpisov, ktorých
odstránenie si vyžaduje zásah orgánu verejnej správy, predmetom ktorých bolo :
– nesprávny postup príslušníkov mestskej polície počas výkonu služby a pri riešení priestupku proti
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v meste Banská Bystrica (sťažnosť neopodstatnená)

–
–
–
–
–
–

–

–

–

postup pri schválení osobitnej prevádzkovej doby v prevádzkárni Kaviareň Monopol so sídlom
Národná ulica, Banská Bystrica (sťažnosť neopodstatnená)
rozdielny postup organizačných útvarov MsÚ Banská Bystrica pri odpredaji majetku mesta
(sťažnosť čiastočne opodstatnená)
nečinnosť stavebného úradu v konaní o zmene účelu užívania stavby a na „údajnú predpojatosť“
zástupcu stavebného úradu MsÚ (sťažnosť neopodstatnená)
postup zodpovedných pracovníkov Mesta Banská Bystrica pri vymáhaní nedoplatku na dani
z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad (sťažnosť odložená – exekučné konanie)
pomery a na poskytované služby v zariadení pre seniorov KOMUCE so sídlom Krivánska ul.,
Banská Bystrica (sťažnosť čiastočne opodstatnená)
konanie Mesta Banská Bystrica v rozpore so zákonom v súvislosti s uskutočnením a vydaním
upozornenia na porušenie pracovnej disciplín, viacnásobná diskriminácia a šikanovanie zamestnanca
(sťažnosť neopodstatnená)
„nezákonné“ konanie stavebného odboru, ale hlavne zamestnankyne, ktorá neprejavila žiadnu
iniciatívu napraviť pochybenia, ktorých sa dopustila v stavebnom konaní vo veci výstavby garáže
(sťažnosť neopodstatnená)
nespokojnosť s vybavením sťažnosti (evid. pod č. 3/2013), keď jej pôvodné vybavenie týkajúce sa
námietok na rozdielny postup pri odpredaji majetku mesta nebolo korektné a profesionálne, bol len
popis udalostí (sťažnosť neopodstatnená)
prieťahy stavebného úradu pri riešení problému so stavbou oplotenia a vstupnej bránky na cudzom
pozemku a nevybavenie žiadosti o vykonanie štátneho stavebného dohľadu (sťažnosť
neopodstatnená)

Pri kontrole vybavovania sťažností prijatých v roku 2014 (evidovaných v CES za rok 2014
pod č. 1-7) nedostatky zistené neboli. Prijaté sťažnosti boli vybavované v súlade s dodržaním podmienok
pre prešetrenie a vybavenie sťažnosti stanovených v internom predpise č. VP – 9/2012 v nadväznosti
na zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach. Podanými sťažnosťami občania mesta poukazovali na :
– neopodstatnené prieťahy v konaní stavebného úradu MsÚ v súvislosti s výstavbou rodinného domu
sťažovateľa (sťažnosť čiastočne opodstatnená)
– nečinnosť stavebného úradu MsÚ pri riešení problému s realizovanou stavbou záhradnej chatky,
ktorou sa zabraňuje využívať pozemky na účel pestovania zeleniny a ovocia (sťažnosť
neopodstatnená)
– prieťahy stavebného úradu MsÚ v súvislosti s vybavovaním žiadosti o dodatočné povolenie stavby –
prístrešok a prístavba k rodinnému domu, o ktorej nebolo rozhodnuté, a to aj z dôvodu „zaujatosti
a hrubého porušenia zákona“ pracovníčkou stavebného úradu (sťažnosť neopodstatnená)
– zrušenie nájomnej zmluvy s novým nájomcom prevádzkárne Bistro pod Lipou z dôvodu rušenia
nočného kľudu (sťažnosť odložená - § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 9/2010 Z.z.)
– „nezákonný postup“ zamestnancov stavebného úradu MsÚ v súvislosti s požiadavkou o nahliadnutie
do spisovej dokumentácie a vyhotovenia kópií listín (sťažnosť neopodstatnená)
– prieťahy a zdĺhavý postup pracovníkov oddelenia dopravných stavieb MsÚ pri vybavovaní žiadosti
sťažovateľa o vyhradenie parkovacieho miesta pre ZŤP (sťažnosť vzatá späť - § 6 ods. 3 zákona
č. 9/2010 Z.z. )
– nezákonný postup riaditeľky Materskej školy, ul. 9. mája, Banská Bystrica v súvislosti neumožnenia
sťažovateľke opustiť pracovisko z dôvodu lekárskeho vyšetrenia (sťažnosť vybavovaná ako podnet § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 9/2010 Z.z.)

•

Vybavovanie podnetov v roku 2013 a 2014

Zákon o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z. v ust. § 4 ods. 1 v nadväznosti na ust. § 3 ods. 2 zákona
č. 9/2010 Z. z. stanovuje postup orgánu verejnej správy pri doručení podaní, ktoré nie sú sťažnosťami, ale
majú charakter dopytu, vyjadrenia, názoru, žiadosti, podnetu alebo návrhu a nie je v ňom jednoznačne
vyjadrené, ochrany akého svojho práva alebo právom chránených záujmov sa osoba domáha. Sťažnosťou
podľa hore cit. zákona nie je sťažnosť, na vybavenie ktorej sa vzťahujú iné osobitné právne predpisy (napr.
stavebný zákon, daňový zákon, priestupkový zákon, zákonník práce a ďalšie).

Podľa cit. paragrafového ustanovenia , ods. 3 - ak je úrad príslušný takéto podanie vybaviť podľa
iného právneho predpisu, interného predpisu, podanie nemusí vrátiť, umožňuje mu rozhodnúť sa o jeho
vybavení. Na základe uvedeného, kontrolovaný subjekt v internej Smernici č. VP – 9/2012, v čl. 27
zapracoval jednotný postup aj na vybavovanie takýchto podaní - podnetov. Celú spisovú agendu súvisiacu
s vybavením podnetu zabezpečuje odd. prvého príjmu MsÚ.
Ku kontrole bolo zo zavedenej Evidencie podnetov za rok 2013 a rok 2014 náhodným výberom
vyžiadaných celkom 25 spisových materiálov z ich vybavovania. Pri overovaní spisovej dokumentácie
z vybavovania týchto podnetov (pôvodne označované ako sťažnosť) bolo skontrolované dodržiavanie
zákonného postupu a procesných pravidiel s tým spojených, nie obsahová - odborná stránka vo vzťahu
k vzneseným námietkam pri oznamovaní výsledku vybavenia podaného podnetu.
Údaje uvedené v nasledujúcej tabuľke boli prevzaté z Evidencie podnetov za rok 2013 a 2014, ako aj
zo spisovej dokumentácie vybavovania podnetov.

Prehľad podnetov podaných Mestu Banská Bystrica
Prijaté podania - podnety celkom
z toho :
- v rámci kontroly spisovej dokumentácie overované podnety
(nespĺňali pojmové znaky sťažnosti)

Obdobie
rok 2013

rok 2014

76

34

18

7

Predmet podania – podnetu
rok 2013
- upozornenie na zlú zimnú údržbu miestnej komunikácie na Hornej ulici so žiadosťou o zjednanie nápravy
(podnet firmy HITEKO SLOVAKIA, s.r.o. (podaný elektronicky)
- nedostatočná údržba miestnej komunikácie na Stavebnej ulici v Banskej Bystrici
(sťažnosť podaná elektronickou poštou a preklasifikovaná na podnet)
- obmedzenie jazdy motorovým vozidlom z dôvodu nedostatočnej údržby miestnej komunikácie na Stavebnej ulici
v Banskej Bystrici (sťažnosť podaná elektronickou poštou a preklasifikovaná na podnet)
- upozornenie na zlú zimnú údržbu – odpratávanie snehu, ktoré zamedzovalo prístup zamestnancom spoločnosti
KOROX-office marker, s.r.o., zákazníkom a vozidlám s tovarom
(preklasifikovaná sťažnosť na podnet)
- vyjadrenie nespokojnosti s odpoveďou na sťažnosť podanú v roku 2012 (táto bola vyhodnotená po právnej stránke
ako podnet na prácu a správanie sa riaditeľky ZUŠ J. Cikkera Banská Bystrica)
-nevhodné správanie sa pracovníčky stavebného úradu MsÚ a jej spôsob vedenia konania vo veci štátneho stavebného
dohľadu, ako aj neumožnenia nahliadnuť do stavebnej dokumentácie účastníka konania (záležitosť sa riešila v zmysle
stavebného zákona)
- pripomienky k použitiu finančných prostriedkov vyzbieraných Občianskym združením pri ZŠ Pieniská, Banská
Bystrica (doručené Mestu BB elektronickou poštou ), odporučené záležitosť riešiť združením, nakoľko Mesto Banská
Bystrica nezasahuje do finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami združenia)
- nesúhlas s vybudovaním stredového šikmého parkovania na príjazdovej ceste na Tr. SNP, Banská Bystrica
(preklasifikovaná sťažnosť na podnet)
- žiadosť o informáciu a preverenie stavu ohľadne výrubu stromu, ktorý bol na výrub pripravený, označený ZAaRES
Banská Bystrica cca 2 mesiace pred podaním žiadosti (podaná elektronicky)
- nesúhlas so stanoviskom k odpredaju pozemku z územného hľadiska, ktorý pisatelia obhospodarujú a užívajú ako
dvor (sťažnosť preklasifikovaná na podnet)
- nedostatočná práca mestskej polície pri riešení problémov s neprispôsobenými občanmi v okolí nákupného
strediska Astra, Internátna ulica v Banskej Bystrice
(preklasifikovaná na podnet z dôvodu vyslovenia názoru pisateľa na prácu mestských policajtov)
-nevhodné správanie sa pracovníka MsÚ počas telefonického rozhovoru v súvislosti s podaním sťažnosti vo veci
odpredaja pozemku v k.ú. Podlavice (tvrdenia nebolo možné objektívne prešetriť v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach)
- názor občana, ktorým popisoval svoje skúsenosti s prácou zamestnancov Mesta Banská Bystrica, konkrétne
pracovníkov oddelenia dopravných stavieb a oddelenia územného plánovania a bytovej politiky MsÚ pri vybavovaní
žiadosti (podaná inou osobou) týkajúcej sa vydania stanoviska k dopravnému napojeniu. Keďže k tomuto správnemu
konaniu nebol priložený doklad – splnomocnenie na zastupovanie v danej veci, ako aj neochoty komunikovať, týmto
došlo k negatívnemu názoru pisateľa na prácu dotknutých zamestnancov MsÚ. Aj napriek administratívnych
a legislatívnych nedostatkov, vrátane zlej komunikácie, bola záležitosť z úrovne Mesta vybavená k spokojnosti
žiadateľky
- názor občana z Banskej Bystrica na zamestnancov MsÚ, ktorí „spôsobili rozmiestnením stánkov na Radvanský
jarmok “ v Dolnej ulici 13 zamedzenie prechodu a prejazdu z ulice k prevádzke na tejto adrese
(elektronicky podaná sťažnosť preklasifikovaná na podnet)

- úroveň a kvalita poskytovania služieb v zariadení Komuce - Zariadenie pre seniorov so sídlom v Banskej Bystrici
(podaná sťažnosť preklasifikovaná na podnet, v súlade s osobitnými právnymi predpismi vo vzťahu k predmetu
podnetu bola záležitosť prešetrovaná s výsledkom potvrdenia opodstatnenosti vznesených námietok a na odstránenie
zisteného nežiadúceho stavu boli prijaté adekvátne opatrenia, plnenie ktorých bolo aj vyhodnotené (dňa 23.10.2013
bola podaná „opakovaná“ sťažnosť )
- nespokojnosť s postupom riaditeľky MŠ, ul. 9.mája Banská Bystrica, ktorá nevybavila žiadosť o poskytnutie
odmeny pri dovŕšení 50 roku života pracovníčke školského zariadenia
(sťažnosť charakteru pracovnoprávnych vzťahov nie je prešetrovaná v zmysle zákona o sťažnostiach)
- nevhodné správanie sa a nekorektný postup zamestnancov školského úradu pri vybavovaní poskytovania dotácie
na prevádzku a mzdy na rok 2014 pre Súkromnú materskú školu Horná Strieborná
(tvrdenia zainteresovaných strán nie je možné objektívne prešetriť v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach)
- na postup pracovníčky odd. daní a poplatkov MsÚ pri nesprávnych vyhotoveniach platobných – daňových výmeroch
(sťažnosť charakteru daňového konania nie je prešetrovaná v zákona o sťažnostiach)
rok 2014
-nevhodné správanie sa pracovníčky stavebného úradu MsÚ a jej neadekvátny postup pri nahliadaní do spisovej
dokumentácie – k porušeniu práva pisateľky ani právom chránených záujmov týmto nedošlo a tvrdenia nie je možné
objektívne prešetriť v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
- nespokojnosť s úradnými hodinami na matričnom úrade MsÚ
- nesúhlas s vybavením predchádzajúceho podnetu (preklasifikovaný zo sťažnosti podanej na nevhodné správanie sa
pracovníčky stavebného úradu MsÚ pri nazeraní do spisovej dokumentácie) - k porušeniu práva pisateľa ani právom
chránených záujmov týmto nedošlo a tvrdenia nie je možné objektívne prešetriť v zmysle zákona č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach
- vydanie stanovísk ku konkrétnym výrubom drevín na pozemkoch vo vlastníctve mesta bez objektívneho posúdenia
priamo na mieste a nevyhovenia požiadaviek obyvateľov z Krivánskej ulice, Banská Bystrica vedúcou odd. životného
prostredia MsÚ (preklasifikovaná sťažnosť z dôvodu vybavenia danej veci v zmysle osobitných právnych
predpisov )
- nespokojnosť s činnosťou riaditeľky MŠ a jej prístupu k mal. dieťaťu (preklasifikovaná anonymná sťažnosť,
záležitosť vyriešená zmenou riaditeľky materskej školy dňom 1.8.2014)
- postup pracovníkov odd. daní a poplatkov MsÚ pri výbere poplatku za komunálny odpad (preklasifikovaná sťažnosť
z dôvodu vybavenia danej veci v zmysle osobitných právnych predpisov – daňový zákon)
- nezákonný postup riaditeľky MŠ z dôvodu zabránenia návštevy lekára – opustenie pracoviska (preklasifikovaná
sťažnosť č. 7/2014 na podnet z dôvodu vybavenia danej veci (pracovnoprávne vzťahy) v zmysle osobitných
právnych predpisov

•

Záverečné zhrnutie kontroly

Na základe výsledku z vykonanej kontroly kontrolný orgán skonštatoval, že v pôsobnosti
samosprávy Mesta Banská Bystrica od nadobudnutia účinnosti novely zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
a dôsledného dodržiavania zákonného postupu pri práci so sťažnosťami, ako aj inými podaniami dochádza
v značnej miere k znižovaniu počtu podávaných a následne vybavovaných sťažností, keď napr. v roku 2011
bolo vybavených celkom 39 sťažností a 13 podnetov, v roku 2014 to už bolo vybavených len 7 sťažností
a 34 podnetov.
Vzhľadom na to, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, jej výsledky v súlade
s ust. § 21 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších
predpisov boli zapracované do Záznamu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 11/2015 zo dňa
19. októbra 2015, čím bola kontrola ukončená.
V zmysle ust. § 18f písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
na jeho najbližšom zasadnutí.
Banská Bystrica 23.10.2015
Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta

