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Zhrnutie
Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol
vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014 bola vykonaná na základe plánu kontrolnej
činnosti Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) na rok
2015.
Účelom kontroly bola kontrola a vyhodnotenie stavu plnenia opatrení prijatých
na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcich kontrol vykonaných NKÚ SR.
Predchádzajúca kontrola NKÚ SR bola v meste Modra (ďalej len „mesto“ alebo
„kontrolovaný subjekt“) vykonaná v roku 2013. Kontrolovaný subjekt prijal na základe
výsledkov predchádzajúcej kontroly spolu desať opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov.
Opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli na NKÚ SR doručené
s týždenným oneskorením. Správu o splnení, resp. plnení prijatých opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov (ďalej len „správa o splnení, resp. plnení prijatých opatrení“) zaslal
kontrolovaný subjekt na NKÚ SR 08.07.2013. Dôvodom oneskoreného zaslania bola
skutočnosť, že zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Modra, (na programe rokovania
ktorého boli aj výstupy, týkajúce sa kontroly vykonanej v čase od 12.02.2013 do 21.03.2013),
sa uskutočnilo 20.06.2013.
Z celkového počtu desať prijatých opatrení bolo šesť opatrení vyhodnotených
kontrolovaným subjektom ako splnené, jedno opatrenie bolo hodnotené ako čiastočne splnené
a tri opatrenia boli hodnotené ako priebežne plnené.
Preverením skutočného stavu plnenia prijatých opatrení bolo zistené, že z desiatich
prijatých opatrení bolo šesť opatrení splnených, tri opatrenia boli plnené priebežne a v jednom
prípade bolo opatrenie splnené čiastočne.
Na základe preverenia skutočného stavu plnenia prijatých opatrení možno
konštatovať, že v deviatich prípadoch (90 %) boli prijaté opatrenia účinné, pretože boli
splnené, resp. priebežne plnené. V jednom prípade (opatrenie č. 1) nebolo prijaté opatrenie
dostatočne účinné, nakoľko bolo kontrolovaným subjektom splnené len čiastočne.
Kontrolou bolo zistené, že mesto nepostupovalo v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi tým, že neaktualizovalo VZN č. 2/2002 - zásady hospodárenia
s majetkom mesta Modra (ďalej len „VZN č. 2/2002“), VZN č. 3/2004 o zmluvných
prevodoch vlastníctva majetku mesta Modra (ďalej len „VZN č. 3/2004“) a VZN č. 8/2005
o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta
(ďalej len „VZN č. 8/2005“) vzhľadom na platné všeobecne záväzné právne predpisy
a porušilo:
 zákon o obecnom zriadení
 zákon o majetku obcí
 zákon o účtovníctve
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Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č. 1129/01 z 19.01.2015 vykonali:
Ing. Miloš Chromek, vedúci kontrolnej skupiny
Mgr. Jaroslava Púčiková, členka kontrolnej skupiny (do 06.02.2015)
PhDr. Petr Mrázek, člen kontrolnej skupiny (od 09.02.2015)
kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol
vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010 – 2014, ktorej účelom bola kontrola a vyhodnotenie
stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej
kontroly vykonanej NKÚ SR.
Kontrola bola vykonaná v čase od 23.01.2015 do 20.02.2015 v kontrolovanom
subjekte:
Mesto Modra, Dukelská 38, 900 01 Modra, IČO 00304956
za kontrolované obdobie: roky 2013 – 2014.
Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom
kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o NKÚ SR“) a v súlade s medzinárodne akceptovanými audítorskými štandardmi ISSAI:
ISSAI 100 – Základné princípy kontroly verejného sektora a ISSAI 400 – Základné princípy
kontroly súladu.
Predmetom kontroly bola analýza správy o plnení opatrení prijatých na odstránenie
zistených nedostatkov a kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov.
Počas výkonu kontroly bolo zistené:
1. Analýza správy o plnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
Podľa plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2013 bola na základe poverenia
predsedu NKÚ SR č. 319/01 z 05.02.2013 v kontrolovanom subjekte v čase od 12.02.2013
do 21.03.2013 vykonaná kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania
s majetkom v subjektoch územnej samosprávy na základe doručených informácií, poznatkov
a odporúčaní od zainteresovaných a kompetentných orgánov, parlamentu, poslancov,
inštitúcií verejnej správy, organizácií a občanov (ďalej len „kontrola hospodárenia
s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom v subjektoch územnej samosprávy“).
Podľa zápisnice o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly z 27.03.2013 bolo
štatutárnemu orgánu kontrolovaného subjektu uložené:
- prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v termíne do 12.04.2013
ich zaslať NKÚ SR,
- predložiť NKÚ SR správu o splnení, resp. plnení prijatých opatrení na odstránenie
zistených nedostatkov v termíne do 17.06.2013.
Kontrolou bolo zistené, že opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov boli
písomne doručené na adresu NKÚ SR dňa 19.04.2013, t. j. s týždenným oneskorením.
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Správu o splnení, resp. plnení prijatých opatrení zaslalo mesto na NKÚ SR
dňa 08.07.2013. Dôvodom oneskoreného zaslania bola podľa vyjadrenia kontrolovaného
subjektu skutočnosť, že zasadanie Mestského zastupiteľstva mesta Modry (na programe
rokovania ktorého boli aj výstupy, týkajúce sa kontroly vykonanej v čase od 12.02.2013
do 21.03.2013) sa uskutočnilo 20.06.2013.
Kontrolovaný subjekt prijal na odstránenie zistených nedostatkov spolu desať
opatrení. Podľa predloženej správy o splnení, resp. plnení opatrení bolo šesť opatrení
vyhodnotených kontrolovaným subjektom ako splnené, jedno opatrenie bolo hodnotené ako
čiastočne splnené a tri opatrenia boli hodnotené ako priebežne plnené. Mesto v uvedenej
správe uviedlo, že všetky prijaté opatrenia splnilo, resp. s termínom trvalým bude ich plnenie
zabezpečovať.
Nasledujúca tabuľka uvádza stav plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov podľa správy o splnení, resp. plnení prijatých opatrení a vyjadrenia
kontrolovaného subjektu.
Tabuľka č. 1
Splnené
6

Prijaté opatrenia celkom:10, z toho:
Nesplnené
Čiastočne
Priebežne plnené
splnené
0
1
3

Nehodnotené
0

Výsledky predchádzajúcej kontroly boli kontrolovanému subjektu oznámené v súlade
s ustanovením § 20a ods. 1 zákona o NKÚ SR listom predsedu NKÚ SR z 27.03.2013, ktorý
bol mestu doručený 09.04.2013.
Na programe 29. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modra (ďalej len „MsZ“)
zo 16. mája 2013 bolo zaradené a následne schválené uznesenie č. 254/29/2013, v ktorom
kontrolovaný subjekt berie na vedomie výsledok kontroly NKÚ SR a tiež navrhnuté opatrenia
na odstránenie zistených nedostatkov.
Kontrolovaný subjekt zaslal listom predsedovi NKÚ SR informáciu o prerokovaní
protokolu o výsledku kontroly v MsZ. Súčasťou listu bol výpis z vyššie uvedeného
uznesenia MsZ.
2. Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov
Preverením skutočného stavu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených
nedostatkov bolo zistené nasledovné:
Opatrenie č. 1
Novelizovať VZN mesta Modry (VZN č. 3/2007, VZN č. 8/2005, VZN č. 2/2002
a VZN č. 3/2004) a prijať úpravu, ktorá zohľadňuje novelizácie zákonných noriem urobených
od vydania pôvodných všeobecne záväzných nariadení k aktuálnemu dňu.
Termín: rokovania Mestského zastupiteľstva 16.05.2013 a 20.06.2013
Zodpovedný: prednosta Mestského úradu
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Preverenie skutočného stavu plnenia:
Kontrolou prijatého opatrenia bolo zistené, že mesto uznesením č. 251/28/2013
z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Modra z 18.04.2013 zrušilo VZN č. 3/2007 zásady rozpočtového hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta (rozpočtové pravidlá)
(ďalej len „VZN č. 3/2007“) bez náhrady. Novelizované návrhy VZN č. 8/2005 a VZN
č. 2/2002 - zásady hospodárenia s majetkom mesta Modra boli predložené na rokovanie
30. zasadnutia MsZ 20. júna 2013. MsZ však novelizované návrhy uvedených VZN
neschválilo. V správe o splnení, resp. plnení opatrení bolo uvedené, že mesto prepracuje
návrhy VZN a predloží ich na rokovanie MsZ opätovne. Novelizácia VZN č. 3/2004 nebola
do programu uvedeného zasadnutia predložená.
Kontrolou bolo zistené, že novelizované návrhy VZN č. 8/2005, VZN č. 2/2002
a VZN č. 3/2004 neboli opätovne predložené na schválenie MsZ, nakoľko neboli mestom
prepracované.
Stav v plnení opatrenia: Čiastočne splnené
Opatrenie č. 2
Pripraviť aktualizáciu internej smernice mesta, ktorá sa týka postupov pri verejnom
obstarávaní a to z dôvodu, že od vydania pôvodnej smernice bolo prijatých viacero
novelizácií zákona, s ktorými je nutné internú smernicu zosúladiť.
Termín: apríl 2013 (vydanie smernice), trvalý (dodržiavanie smernice)
Zodpovedný: prednosta Mestského úradu
Preverenie skutočného stavu plnenia:
Kontrolovaný subjekt v zmysle prijatého opatrenia vypracoval „smernicu mesta
Modra č. 4/2013 o verejnom obstarávaní“, ktorá nadobudla účinnosť 09.09.2013, t. j.
po stanovenom termíne. Súčasťou uvedenej smernice bolo aj vymedzenie zákaziek podľa
finančných limitov.
Bola preverená skutočnosť, či kontrolovaný subjekt postupoval pri zadávaní zákaziek
vo verejnom obstarávaní v súlade s platnými predpismi a s vyššie uvedenou smernicou. Výber
vzorky sa uskutočnil neštatistickou metódou na základe odborného úsudku kontrolóra.
Kontrolná skupina si vyžiadala dokumentáciu zákazky „dodanie stavebných prác „Areál
na zber separovaného odpadu Modra, Dolná 144, p. č. 885/1“, s termínom realizácie
september 2014.
Uvedená zákazka bola vykonaná formou prieskumu trhu a to zaslaním žiadosti
o cenovú ponuku prostredníctvom e – mailu trom uchádzačom. V lehote na predkladanie
ponúk boli mestu doručené ponuky od všetkých troch uchádzačov.
Pri výbere úspešného uchádzača bolo ako rozhodujúce hodnotené kritérium konečná
cena diela. Na základe výsledkov prieskumu trhu mesto uzatvorilo s úspešným uchádzačom
zmluvu o dielo. Predpokladaná hodnota zákazky bola v súťažných podkladoch uvádzaná ako
cena bez DPH. Doklady, týkajúce sa stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky boli
súčasťou spisovej dokumentácie z uvedeného verejného obstarávania.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt postupoval pri zadávaní uvedenej
zákazky o verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so smernicou mesta Modra č. 4/2013 o verejnom
obstarávaní.
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Stav v plnení opatrenia: Splnené
Opatrenie č. 3
Školenie zamestnancov ohľadne postupu pri zadávaní zákaziek cez verejné
obstarávanie, so zameraním na stanovovanie predpokladanej hodnoty zákazky.
Termín: apríl 2013 (školenie),
Zodpovedný: odborne spôsobilá osoba
Preverenie skutočného stavu plnenia:
Kontrolnej skupine bola predložená prezenčná listina s podpismi zamestnancov
zo školenia o verejnom obstarávaní z 26.04.2013. Školenie pre zamestnancov mesta
uskutočnila odborne spôsobilá osoba v rámci dohody o pracovnej činnosti.
Stav v plnení opatrenia: Splnené
Opatrenie č. 4
Účtovné odpísanie evidencie pohľadávok, ktorých vznik je časovo viazaný na obdobie
viac ako tri resp. štyri roky, teda sú podľa hmotného práva premlčané.
Termín: rokovanie Mestského zastupiteľstva 20. júna 2013
Zodpovedný: samostatný odborný referent evidencie majetku
Preverenie skutočného stavu plnenia:
Na základe uznesenia č. 320/30/2013 z 20. júna 2013 MsZ súhlasilo s účtovným
odpisom nedaňových pohľadávok, ktoré boli už premlčané, v celkovej výške 8 435,29 eur
a s účtovným odpisom daňových pohľadávok v celkovej výške 122 248,38 eur. Kontrolou
bolo zistené, že daňová pohľadávka bola odpísaná účtovným dokladom č. 9026 v celkovej
výške 116 717,64 eur dňa 08.07.2013 a ostatné daňové pohľadávky v celkovej výške 5 530,74
eur boli v II. polroku 2013 dlžníkmi uhradené.
Stav v plnení opatrenia: Splnené
Opatrenie č. 5
Efektívne vedenie pohľadávok v rámci interného systému a včasné riešenie ich
vymáhania a to z pohľadu plynutia premlčacej doby, ktorá následne ovplyvňuje možnosť
reálneho uspokojenia pohľadávky. Zabezpečovať uplatňovanie inflácie pri výške nájmu.
Termín: apríl 2013 (školenie zamestnancov, evidujúcich pohľadávky), trvalý (dodržiavanie
stanovených postupov pri evidencii, správe a vymáhaní pohľadávok)
Zodpovedný: prednosta Mestského úradu
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Preverenie skutočného stavu plnenia:
Kontrolnej skupine bol predložený pokyn prednostu Mestského úradu z 24.04.2013,
v ktorom bolo nariadené zabezpečenie dodržiavania stanovených postupov pri evidencii,
správe a vymáhaní pohľadávok. Kontrolná skupina preverila evidenciu, správu a vymáhanie
pohľadávok na vybranej vzorke dokladov. Výber vzorky sa uskutočnil neštatistickou
metódou na základe odborného úsudku kontrolóra. Išlo o nedaňové pohľadávky v celkovej
výške 13 396,74 eur. Kontrolou bolo zistené, že po zaslaní výzvy dlžníci v dvoch prípadoch
začali pohľadávky v pravidelných mesačných intervaloch splácať a v štyroch prípadoch boli
po zaslaní výzvy nedoplatky uhradené.
Stav v plnení opatrenia: Splnené
Opatrenie č. 6
Dodržiavanie vykonávania predbežnej finančnej kontroly v súlade s internou
smernicou a zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Termín: apríl 2013 (školenie), trvalý (dodržiavanie a kontrola dodržiavania predbežnej
finančnej kontroly)
Zodpovedný: vedúca ekonomického útvaru
Preverenie skutočného stavu plnenia:
Mesto predložilo kontrolnej skupine prezenčnú listinu zo školenia zamestnancov
o predbežnej finančnej kontrole. Školenie sa uskutočnilo 29.04.2013.
Kontrolná skupina preverila postup a spôsob vykonávania predbežnej finančnej
kontroly podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 502/2001 Z. z.“). Výber vzorky sa uskutočnil neštatistickou metódou na základe
odborného úsudku kontrolóra.
Vykonávanie predbežnej finančnej kontroly v kontrolovanom subjekte bolo preverené
na vybranej vzorke dodávateľských faktúr v celkovej výške 18 245,46 eur za obdobie
november 2014. Kontrolou vybraných dodávateľských faktúr bolo zistené, že kontrolovaný
subjekt zabezpečil vykonávanie predbežnej finančnej kontroly vo všetkých prípadoch
v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. a v súlade s internou smernicou.
Stav v plnení opatrenia: Priebežne plnené
Opatrenie č. 7
Poskytovanie dotácií realizovať podľa schváleného VZN mesta č. 4/2011.
Termín: trvalý
Zodpovedný: vedúca ekonomického útvaru
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Preverenie skutočného stavu plnenia:
Uplatňovanie VZN č. 4/2011 pri poskytovaní dotácií bolo preverené na vybranej
vzorke dotácií. Výber vzorky sa uskutočnil neštatistickou metódou na základe odborného
úsudku kontrolóra. Kontrolnej skupine bola predložená dokumentácia dvoch dotácií
v celkovej výške 800 eur, poskytnutých mestom právnickej osobe, resp. občianskemu
združeniu v roku 2014.
Kontrolou dokumentácie vybraných dotácií bolo zistené, že dotácie boli zúčtované
v súlade s VZN mesta Modra č. 4/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Modra.
Stav v plnení opatrenia: Priebežne plnené
Opatrenie č. 8
Pripraviť zmenu zriaďovacej listiny ZŠ Vajanského tak, aby bola obsahovo v súlade
so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z..
Termín: do 15.05.2013
Zodpovedný: samostatný odborný referent školstva, mládeže a športu
Preverenie skutočného stavu plnenia:
Kontrolnej skupine bol predložený dodatok č. 2 k pôvodnej zriaďovacej listine
ZŠ Vajanského zo 07.10.2009. Kontrolou bolo zistené, že dodatok č. 2 bol zmenený
a upravený o bod 5, ktorý preukázal v predmete činnosti, že výchovno-vyučovacím jazykom
je jazyk slovenský v zmysle § 22 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
Termín plnenia opatrenia bol splnený.
Stav v plnení opatrenia: Splnené
Opatrenie č. 9
V rámci účtovníctva:
-zosúladiť vykazovanie celkového dlhu mesta v kontexte pôžičky od ŠFRB,
-viesť poznámky k účtovnej závierke podvojného účtovníctva v súlade so zákonom
o účtovníctve,
-správne zatrieďovať príjem z predaja nehnuteľného majetku ako kapitálový,
-včas a riadne vyraďovať predaný majetok,
-správne viesť evidenciu nedoplatkov.
Termín: trvalý
Zodpovední: vedúca ekonomického útvaru a vedúca majetkového útvaru
Preverenie skutočného stavu plnenia:
Kontrolou bolo zistené:
- mesto vykazovalo dlhodobý záväzok zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len „ŠFRB“)
v poznámkach k účtovnej závierke k 31.12.2013 v bode 2 písm. c) a v súvahe k 31.12.2013
na riadku 141 vo výške 621 776,85 eur. Celkový dlh mesta kontrolovaný subjekt vykazoval
v kontexte pôžičky zo ŠFRB správne,
- poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2013 boli vypracované v súlade so zákonom
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a obsahovali aj predpísanú tabuľkovú časť v súlade s prílohou
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k opatreniu Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. decembra 2013
č. MF/19566/2013-31, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej
republiky z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o
usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky,
termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové
organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
a prílohou č.3 k opatreniu č.MF/25755/2007-31,
- kontrolnej skupine bol predložený zoznam predaných pozemkov k 31.12.2014. Príjem
z predaja pozemkov bol zatriedený správne, t.j. ako kapitálový,
- v roku 2013 a v roku 2014 mesto nepredalo žiadny hnuteľný majetok,
- nedoplatok z užívania pozemku z roku 2002 voči dlžníkovi vo výške 4 166,89 eur bol
odpísaný v roku 2013 účtovným dokladom č. 9057.
Stav v plnení opatrenia: Priebežne plnené
Opatrenie č. 10
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva predložiť protokol o výsledku kontroly
NKÚ SR.
Termín: rokovanie Mestského zastupiteľstva 16.05.2013
Zodpovedný: prednosta Mestského úradu
Preverenie skutočného stavu plnenia:
Kontrolnej skupine bolo predložené uznesenie č. 254/29/2013 z 29. zasadnutia MsZ
zo 16.05.2013, v ktorom mesto Modra zobralo na vedomie výsledok kontroly NKÚ SR a tiež
navrhnuté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.
Stav v plnení opatrenia: Splnené
Výsledky skutočného plnenia prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov zistených
kontrolou NKÚ SR sú uvedené v tabuľke č. 2:
Tabuľka č. 2
Prijaté opatrenia celkom: 10, z toho:
Splnené

Nesplnené

6

0

Čiastočne
splnené
1

Priebežne plnené

Nehodnotené

3

0

Vyhodnotenie stavu plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
s výsledkom porovnania stavu plnenia opatrení uvedených v správe o plnení, resp. o splnení
opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov a skutočného stavu je uvedené
v tabuľke č. 3:
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Tabuľka č. 3
Prijaté opatrenia celkom: 10, z toho:
Splnené

Nesplnené

Čiastočne
splnené

Priebežne
plnené

Nehodnotené

6

0

1

3

0

6

0

1

3

0

Stav plnenia podľa
správy o plnení
opatrení
Stav plnenia zistený
kontrolou NKÚ SR

Preverením skutočného stavu plnenia prijatých opatrení bolo zistené, že z desiatich
prijatých opatrení bolo šesť opatrení splnených, tri opatrenia boli plnené priebežne a v jednom
prípade bolo opatrenie splnené čiastočne.
Na základe preverenia skutočného stavu plnenia prijatých opatrení možno
konštatovať, že v deviatich prípadoch (90 %) boli prijaté opatrenia účinné, pretože boli
splnené, resp. priebežne plnené. V jednom prípade (opatrenie č. 1) nebolo prijaté opatrenie
dostatočne účinné, nakoľko bolo kontrolovaným subjektom splnené len čiastočne.
Kontrolou bolo zistené, že mesto nepostupovalo v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi tým, že neaktualizovalo VZN č. 2/2002, VZN č. 3/2004 a VZN č. 8/2005
vzhľadom na platné všeobecne záväzné právne predpisy a porušilo:
 zákon o obecnom zriadení
 zákon o majetku obcí
 zákon o účtovníctve
Protokol o výsledku kontroly vypracovali: 20.02.2015
Ing. Miloš Chromek
vedúci kontrolnej skupiny
PhDr. Petr Mrázek
člen kontrolnej skupiny
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený: 02.03.2015
Mgr. Juraj Petrakovič
primátor
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