HLAVNÝ KONTROLÓR MESTA BANSKÁ BYSTRICA

ROČNÁ SPRÁVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA BANSKÁ BYSTRICA
ZA ROK 2012
V súlade s ust. § 18f ods. l písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov, ktoré ukladá hlavnému kontrolórovi povinnosť predkladať obecnému
zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za uplynulý rok, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho
roka
predkladám
Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica Ročnú správu o kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra Mesta Banská Bystrica za rok 2012, obsahom ktorej je súhrnná informácia o vykonávaní
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra a jeho útvaru za uplynulý rok 2012.
****
Kontrolný proces je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry riadenia samosprávy Mesta Banská
Bystrica a jeho hospodárenia s verejnými prostriedkami, kde plní funkciu spätnej väzby. Účinná
a cieľavedome uplatňovaná kontrola prispieva k neustálenému skvalitňovaniu riadiaceho procesu
samosprávy.
Správa obsahuje nasledovné oblasti činnosti
•
•
•
•

výkon kontrolnej činnosti, vrátane vyhodnotenia kontrolnej činnosti vykonávanej
hlavným kontrolórom mesta, ktorému funkčné obdobie uplynulo dňom 30.04.2012
výkon iných odborných činností
vybavovanie sťažností, podnetov fyzických a právnických osôb
ostatná činnosť

Výkon kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania zákonných ustanovení
so zameraním sa predovšetkým na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti
pri nakladaní s majetkom mesta a mestu zvereným majetkom štátu. Plní pritom úlohy stanovené
v § 18 f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej zákon
o obecnom zriadení).
Výkon kontroly vychádza z princípov nezávislosti, objektívnosti, odbornosti, nestrannosti
a aktuálnosti a je realizovaný podľa metodiky uvedenej v zákone č. 502/2001 Z.z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej zákon o finančnej kontrole).
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V procese samosprávneho riadenia mesta kontroly sú zameriavané najmä na účtovníctvo,
štatistické výkazníctvo, operatívu, evidencie, rozbory hospodárskej činnosti, analýzy rozpočtového
procesu, verejné obstarávanie, interné predpisy, ich dodržiavanie a súlad s platnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Kontrolnej činnosti podľa zákona podliehajú mestský úrad, rozpočtové a príspevkové
organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby,
ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to
v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové
dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného
predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
V priebehu hodnoteného obdobia roku 2012 bola hlavným kontrolórom v spolupráci
s kontrolórmi útvaru hlavného kontrolóra vykonávaná kontrolná činnosti v rozsahu, ktorý mu
vyplýva z príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení v nadväznosti na dodržiavanie
pravidiel kontrolnej činnosti podľa zákona o finančnej kontrole.
Celkový rámec kontrol v roku 2012 bol určený Plánom kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2012, schválený uznesením MsZ č. 383/2012-MsZ zo dňa 21.2.2012
a Plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2012, schválený uznesením č. 551/2012-MsZ zo dňa
26. júna 2012.
O plnení úloh v oblasti kontrolnej činnosti som na zasadnutia Mestského zastupiteľstva
Mesta Banská Bystrica pravidelne predkladal informácie o kontrolnej činnosti za obdobie od jeho
posledného zasadnutia do nadchádzajúceho zasadnutia, obsah ktorých bol z časti zapracovaný
aj do tejto výročnej správy.
•

Kontrolná činnosť v I. polroku 2012

Začiatkom roka 2012 bolo predchádzajúcim hlavným kontrolórom mesta zabezpečené
ukončenie rozpracovaných kontrol z II. polroka 2011, a to :
•

následná finančná kontrola č. 8/2011 hospodárenia s finančnými prostriedkami
v príspevkovej organizácii - Správa športových a telovýchovných zariadení Mesta
Banská Bystrica za rok 2010, ktorej cieľom bolo zistiť, či postup zamestnancov
kontrolovaného subjektu pri hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní
s majetkom v jeho správe bol v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

•

následná finančná kontrola č. 9/2011 postupov Mesta Banská Bystrica a Základnej
školy Skuteckého ul. č. 8 pri rekonštrukcii ZŠ...“ so zameraním sa na hospodárnosť
počnúc výberom zhotoviteľov až po samotnú realizáciu, ktorej cieľom a zameraním bolo
preveriť hospodárnosť postupov zodpovedných pracovníkov pri realizácii rekonštrukcie
priestorov základnej školy.

•

následná finančná kontrola č. 10/2011 vedenia a nakladania s pokladničnou
hotovosťou, príjmov a výdavkov pokladne v rozpočtovej organizácii – v Základnej
škole, Golianova ulica č. 8, Banská Bystrica za 3. štvrťrok 2011, ktorej cieľom
a zameraním bolo zistiť, či postup zamestnancov kontrolovaného subjektu pri vedení
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a nakladaní s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov pokladne bol v súlade
so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi.
S výsledkom a závermi vyššie uvedených kontrol boli informovaní poslanci mestského
zastupiteľstva na 10. a 11. zasadnutí MsZ a uzneseniami č. 381/2012-MsZ, č. 382/2012
a č. 465/2012 hlavnému kontrolórovi schválili ním uloženú zákonnú povinnosť kontrolovaným
subjektom prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku, ako aj
povinnosť informovať hlavného kontrolóra o ich plnení, splnení v stanovených termínoch.
Vzhľadom na závažnosť kontrolovanej problematiky, ako aj na dodržiavanie pravidiel
kontrolnej činnosti v zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole bol výsledok
•

Následnej finančnej kontroly č. 11/2011 zákonnosti pri nakladaní s majetkom Mesta
Banská Bystrica v súvislosti s vyhlásením a priebehom „Verejnej obchodnej súťaže na
prenájom Krematória v Banskej Bystrici“ v roku 2010, cieľom ktorej bolo preveriť
a zamerať sa na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov pri vyhlasovaní a priebehu verejnej obchodnej súťaže

predložený na 12. zasadnutie MsZ dňa 29. mája 2012, ktoré prijatím uznesenia č. 508/2012
hlavnému kontrolórovi následne schválilo výsledok a závery z vykonanej kontroly.
Hlavný kontrolór môže vykonávať kontroly aj nad rámec schváleného plánu kontrolnej
činnosti, a to z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej
činnosti.
V rámci svojich zákonných kompetencií túto skutočnosť využil aj predchádzajúci hlavný
kontrolór, ktorý na základe podnetu Základnej organizácie odborového zväzu Mestskej polície
Banská Bystrica poveril kontrolórov útvaru vykonať
•

Následnú finančnú kontrolu č. 1/2012 nakladania s hotovostnými finančnými
prostriedkami pri výbere pokút uložených v blokovom konaní príslušníkmi Mestskej
polície Mesta Banská Bystrica v roku 2011, cieľom ktorej bolo zistiť či postup
príslušníkov mestskej polície pri výbere pokút v blokovom konaní bol v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi. S výsledkom a závermi
kontroly bolo MsZ informované na jeho 11. zasadnutí dňa 17. apríla 2012.

Mojím nástupom do funkcie hlavného kontrolóra dňa 2. mája 2012 a s oboznámením
sa so stavom plnenia úloh súvisiacich s kontrolnou činnosťou od začiatku roka 2012 som
v spolupráci s kontrolórmi útvaru pokračoval v ich plnení. Zistil som, že na základe schváleného
plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2012 boli vykonávané kontroly nasledovne :
•

Následná finančná kontrola č. 2/2012 hospodárenia s finančnými prostriedkami
v rozpočtovej organizácii Centrum voľného času Havranské 9, Banská Bystrica za rok
2011, cieľom ktorej bolo zistiť, či postup zamestnancov kontrolovaného subjektu
pri hospodárení s finančnými prostriedkami bol v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi a internými predpismi.

•

Následná finančná kontrola č. 3/2012 dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia
Mesta Banská Bystrica č. 9/2009 o štipendijnom fonde Andreja Hanzlíka, cieľom ktorej
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bolo zistiť dodržiavanie všeobecne záväzného nariadenia pri poskytovaní finančného
príspevku vo forme štipendií z rozpočtu Mesta Banská Bystrica prostredníctvom fondu
Na podporu mladých talentovaných študentov stredných a vysokých škôl.
•

Následná finančná kontrola č. 4/2012 stavu a úrovne vybavovania petícií
v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákona o petičnom práve
za roky 2010 a 2011, cieľom ktorej bolo preveriť dodržiavanie postupov a procesov
súvisiacich s evidovaním, prešetrovaním a vybavovaním petícií v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných predpisov.

•

následná finančná kontrola č. 5/2012 postupov Mesta Banská Bystrica a BPM s.r.o. pri
obstarávaní a realizácii rekonštrukcie krytej plavárne, cieľom ktorej bolo preveriť,
či postup zodpovedných zamestnancov kontrolovaných subjektov pri zabezpečovaní
rekonštrukcie krytej plavárne bol v súlade s platnou legislatívou, vnútornými predpismi
a uzatvorenými zmluvami.

•

následná finančná kontrola č. 6/2012 príjmov a výdavkov vo vybratej základnej škole
za rok 2011 - Základná škola Spojová ul., Banská Bystrica, cieľom ktorej bolo zistiť,
či finančné prostriedky pri hospodárení boli v súlade s platnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi

•

následná finančná kontrola č. 7/2012 plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov a príčin ich vzniku zistených pri kontrolách vykonaných hlavným
kontrolórom Mesta Banská Bystrica v roku 2011, cieľom ktorej bolo overiť, či skutočný
stav plnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených finančnou kontrolou
a odstránenie príčin ich vzniku zodpovedal stavu uvádzanému v správe o plnení opatrení
predloženej hlavnému kontrolórovi mesta v priebehu roku 2011.

•

následná finančná kontrola č. 8/2012 postupov zodpovedných pracovníkov Mesta
Banská bystrica pri zabezpečovaní dodržiavania rozhodnutí o výsadbe nových drevín v
súvislosti s vydanými povoleniami na výrub drevín v meste Banská Bystrica, ktorá bola
následne po jej zahájení prerušená z dôvodu začatia obdobnej kontroly zo strany Okresnej
prokuratúry Banská Bystrica. Po oboznámení sa s výsledným materiálom kontrolného
orgánu som získal informácie o tom, že problematika, ktorou sa mala zaoberať
aj predmetná kontrola bola preverená, pričom neboli zistené žiadne relevantné pochybenia
zo strany pracovníkov zodpovedných za kontrolovanú agendu. Z uvedeného dôvodu som
preto dňa 30. júla 2012 rozhodol o skončení následnej finančnej kontroly č. 8/2012
bez ďalšieho preverovania skutočností v uvedenej problematike.

Kontrolná činnosť v II. polroku 2012
V období II. polroka 2012 kontrolná činnosť hlavného kontrolóra a kontrolórov jeho útvaru
prebiehala v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská
Bystrica na II. polrok 2012 vykonávaním kontrol nasledovne :
•

následná finančná kontrola č. 9/2012 hospodárenia s finančnými prostriedkov
Základnej umeleckej škole Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie č. 6, Banská Bystrica
za rok 2011 a v príslušných referátoch MsÚ, cieľom ktorej bolo zistiť, či hospodárenie
s finančnými prostriedkami bolo v súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi.
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•

následná finančná kontrola č. 10/2012 dodržiavania všeobecne záväzných právnych
predpisov, interných predpisov a nariadení súvisiacich s činnosťou MsP, na
hospodárenie so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami za rok 2011, o
vykonanie ktorej som bol požiadaný uznesením mestského zastupiteľstva č. 543/2012
mestského zastupiteľstva dňa 26.6.2012 s cieľom zamerať sa na hospodárenie so zvereným
majetkom a finančnými prostriedkami za rok 2011.

•

následná finančná kontrola č. 11/2012 stavu a úrovne vybavovania sťažností na
Mestskom úrade Banská Bystrica v roku 2011, ktorej cieľom bolo zistiť dodržiavanie
postupu a procesných úkonov súvisiacich s vybavovaním sťažností v zmysle novelizácie
zákona o sťažnostiach č. 9/2010 Z. z. a interných predpisov vydaných na jeho základe.

•

následná finančná kontrola č. 13/2012 plnenia uznesení MsZ prijatých v roku 2011,
účelom ktorej bolo preveriť, či uznesenia prijaté MsZ v roku 2011 sa plnia v ňom určených
termínoch, či vyhodnotenia plnenia uznesení vykonávané pracovníkmi MsÚ zodpovedajú
skutočnosti. Zároveň bolo preverované, ako bolo naložené s odporúčanými a žiadanými
uzneseniami, pokiaľ mali vplyv na ukladacie uznesenia.

S výsledkami a závermi vyššie uvedených a ukončených kontrol, v nadväznosti na ust. § 18f
písm.d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, boli formou „správy hlavného kontrolóra“
oboznamovaní poslanci mestského zastupiteľstva na najbližších jeho zasadnutiach, ktorí prijatými
uzneseniami potvrdzovali hlavnému kontrolórovi zákonnú povinnosť uloženú kontrolovaným
subjektom prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a príčin ich vzniku,
ako aj povinnosť informovať hlavného kontrolóra o ich plnení, splnení v stanovených termínoch.
Kontroly rozpracované a neukončené v roku 2012
V súlade s plnením úloh vyplývajúcich z Plánu kontrolnej kontrolnej na II. polrok 2012
prešiel do roku 2013 prebiehajúci a neukončený výkon 2 kontrol z dôvodu rozsiahlosti
kontrolovanej problematiky, ako aj dodržiavania zákonného postupu a procesných úkonov
spojených s kontrolnou činnosťou, vrátane dodržiavania termínov predkladania materiálov
na zasadnutia mestského zastupiteľstva, a to :
•

Následná finančná kontrola č. 12/2012 nakladania s finančnou hotovosťou, príjmov
a výdavkov a vedenia hlavnej pokladne Mestského úradu Banská Bystrica za vybratý
štvrťrok 2011, cieľom ktorej bolo zistiť, či postup zamestnancov pri vedení a nakladaní
s pokladničnou hotovosťou, príjmov a výdavkov hlavnej pokladne MsÚ bol v súlade
so všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi

•

Následná finančná kontrola č. 14/2012 nakladania s majetkom obchodných spoločností
Mesta Banská Bystrica týkajúceho sa areálu na Partizánskej ceste v Banskej Bystrici,
cieľom ktorej bolo preveriť, či nakladanie s areálom na Partizánskej ceste v majetku
obchodných spoločností mesta bolo v súlade so zákonom

S výsledkami a závermi vyššie uvedených kontrol bude Mestské zastupiteľstvo Mesta
Banská Bystrica oboznámené na jeho 18. zasadnutí dňa 12. februára 2013.
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 Vybavovanie sťažností, podnetov fyzických a právnických osôb adresovaných
hlavnému kontrolórovi mesta
Mesto Banská Bystrica ako orgán verejnej správy v nadväznosti na zákon č. 9/2010 Z.z.
o sťažnostiach zabezpečilo vybavovanie sťažnosti fyzických a právnických osôb jemu doručených
vnútorným predpisom č. VP - 9/2012 o vybavovaní sťažností a podnetov, ktorého účelom
je stanovený jednotný postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavovaní
sťažností a podnetov s následným dodržiavaním zákonných ustanovení vyššie cit. zákona
a osobitných právnych predpisov.
V pôsobnosti samosprávy mesta hlavný kontrolór nie je splnomocnenou osobou
pre vybavovanie sťažností, ale má povinnosť vykonávať kontrolu vybavovania sťažností tak, ako
mu to ukladá ust. § 18d ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov.
V priebehu hodnoteného obdobia a v súlade s vyššie uvedeným interným predpisom,
hlavného kontrolóra oslovili 2 občania a 2 konatelia právnických osôb, ktorí podaním sťažnosti,
podnetu prípadne žiadosti sa domáhali ochrany svojich práv a právom chránených záujmov
z dôvodu ich nespokojnosti na prácu, postup a prieťahy Mestského úradu Banská Bystrica, a to :
– občan Ing. Ivan T. z Banskej Bystrice požiadal o prešetrenie oznámenia na nevhodné
správanie sa
vedúceho oddelenia dopravných stavieb MsÚ, ktorý mal pisateľa
na pracovnom jednaní „údajne obviňovať“, že on alebo jeho obchodné spoločnosti páchajú
trestnú činnosť krátenia dane a realizuje stavebnú činnosť bez príslušných povolení
– občianky z Banskej Bystrice, Malachovskej cesty mi zaslali na vedomie sťažnosť, v ktorej
vzniesli námietky na prieťahy a postup stavebného úradu MsÚ Banská Bystrica v súvislosti
s nevydaním rozhodnutia o povolení drobnej stavby – oplotenie záhrady – na základe nimi
podaného nového hlásenia o povolení stavby
– riaditeľ spoločnosti Stavoinvesty s.r.o. so sídlom Banská Bystrica písomnou sťažnosťou
vzniesol námietky na nesprávny postup pri verejnom obstarávaní na výkon inžinierskej
činnosti zákazky “Zvyšovanie energetickej efektívnosti a modernizácia ZŠ Moskovská 2,
Banská Bystrica
– konateľ spoločnosti Reality Industries, s.r. o. Banská Bystrica zaslal žiadosť, ktorou
v nadväznosti na sťažnosť menovaným podanú Mestu Banská Bystrica v júni 2009
a výsledku jej prešetrenia žiadal čo v najkratšom čase o dosiahnutie náprav v súvislosti
s realizáciou opravy havarijného stavu premostenia vodného toku Laskomerský potok
– na základe 2 podnetov podaných príslušníkom Mestskej polície mesta Banská Bystrica,
predmetom ktorých bol pisateľom označený „diskriminačný prístup prešetrujúceho orgánu
pri prešetrovaní sťažnosti voči jeho osobe“ a neoprávnené upozornenie zamestnávateľa
na závažné porušenie pracovnej disciplíny a na základe uznesenia MsZ č. 543/2012
z 26.6.2012 , som poveril kontrolórov útvaru hlavného kontrolóra vykonať hĺbkovú kontrolu
hospodárenia so zvereným majetkom a finančnými prostriedkami a dodržiavania všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných smerníc a nariadení súvisiacich s činnosťou
mestskej polície. S výsledkom a závermi uvedenej kontroly som informoval MsZ dňa
13. novembra 2012 na jeho 16. zasadnutí.
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Všetkých občanov som písomne informoval o zákonných kompetenciách hlavného
kontrolóra v nadväznosti na ust. § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení o tom, že
vykonávam kontrolnú činnosť len v rozsahu, ktorý mi stanovuje zákon a prešetrovať a vybavovať
sťažnosti v pôsobnosti samosprávy Mesta Banská Bystrica mi neprináleží, okrem vykonávania
kontroly vybavovania sťažností. Na druhej strane, však prostredníctvom primátora mesta som
v každom prípade zabezpečoval ich vybavenie s tým, že som žiadal o objektívne prešetrovanie
námietok vznesených v podaniach vecne a miestne príslušným orgánom a v prípade potvrdenia
ich pravdivosti o prijatie opatrení na odstránenie zisteného nežiadúceho stavu.
 Výkon iných odborných činností
Nástupom do funkcie hlavného kontrolóra mesta a začatím riadenia útvaru hlavného
kontrolóra, ktorý zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh
hlavného kontrolóra, som sa oboznamoval
•
•

•

•
•
•

s postupom a procesnými úkonmi spojenými so zahájením, priebehom a ukončovaním
vykonávaných kontrol, vrátane administratívnej agendy s tým spojenej
s prípravou kompletných výsledných materiálov z vykonaných kontrol, vrátane prípravy
materiálov – správ hlavného kontrolóra o výsledku kontroly, ktoré predkladám na ich
schválenie v MsZ Mesta Banská Bystrica
s postupom a administratívnou agendou súvisiacou s vypracovávaním plánov kontrolnej
činnosti hlavného kontrolóra, vrátane ich predkladania na schválenie v MsZ Mesta Banská
Bystrica v príslušnom polročnom období
so spracovávaním odborného stanoviska k návrhu rozpočtu mesta, ako aj k záverečnému
účtu mesta pred ich schvaľovaním v MsZ Mesta Banská Bystrica
s vypracovávaním a predkladaním informácií o činnosti hlavného kontrolóra počas
kalendárneho roka
s postupom a riešením vybavovania sťažností, podnetov a žiadostí v podmienkach
samosprávy Mesta Banská Bystrica v zmysle zákonných kompetencií hlavného kontrolóra

Okrem zabezpečovania a plnenia úloh v oblasti kontrolnej činnosti som sa počas roka 2012
zúčastňoval zasadnutí mestskej rady, kde som sa oboznamoval s materiálmi, ktoré boli predkladané
na zasadnutia MsZ Mesta Banská Bystrica, ako aj zasadnutí komisií MsZ, hlavne komisie
pre financovanie, správu a hospodárenie s majetkom mesta a podnikateľskú činnosť, komisie MsZ
pre územný rozvoj, komisie pre životné prostredie a odpady, komisie pre dopravy, bezpečnosť,
verejnoprospešné služby a verejný poriadok.
 Ostatná činnosť
V priebehu hodnoteného obdobia, okrem plnenia prioritných úloh súvisiacich s kontrolnou
činnosťou som sa postupne zoznamoval s hlavnými kontrolórmi miest a obcí v rámci regionálnych
sekcií ZHK SR
– na rokovaní XVIII. Snemu Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej
republiky vo Vysokých Tatrách - Nový Smokovec
– na pracovnom stretnutí Pohronskej a Trenčiansko-Trnavskej regionálnej sekcie ZHK SR
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v Piešťanoch spolu s kontrolórmi útvaru hlavného kontrolóra mesta
– za účelom získavania ďalších odborných skúseností v oblasti kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra som sa zúčastnil odbornej konferencie pre hlavných kontrolórov miestnej
a regionálnej samosprávy na Podbanskom
 Záver
Po zhodnotení výsledkov mojej kontrolnej činnosti v roku 2012 môžem s plnou
zodpovednosťou konštatovať, že naďalej budem dôsledne aj v spolupráci s kontrolórmi útvaru
hlavného kontrolóra postupovať podľa jej zákonných pravidiel a následne ňou overovať objektívny
stav kontrolovaných skutočností, ich súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a internými predpismi riadenia, a to najmä s dôrazom na dodržiavanie zásad hospodárnosti,
efektívnosti a účelovosti pri hospodárení s prostriedkami mesta ako verejnými prostriedkami.

Banská Bystrica 31. januára 2013

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta
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