Kontrolór Mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov

Správa
o kontrolnej činnosti kontrolóra MČ Košice-DH za obdobie od 25. 6. 2015
do 27. 9. 2015.
Kontrolná činnosť v uvedenom období bola zameraná na tieto oblasti:
1. Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH zo dňa
25. 6. 2015.
2. Kontrola evidencie a vybavovanie sťažností a petícií.
3. Následná kontrola výberu správnych poplatkov za vydávanie licencie na
prevádzkovanie výherných prístrojov v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných
hrách za rok 2014.
4. Následná kontrola inventarizácie za rok 2014.
5. Následná kontrola pokladne za obdobie od 1.1 2015 do času kontroly podľa interných
smerníc a príslušných právnych predpisov.

Ad 1/
Kontrola plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice-DH zo dňa 25. 6.
2015 je samostatným bodom rokovania MiZ MČ Košice-DH.

Ad 2/
Kontrola evidencie a vybavovanie sťažností a petícií.
Kontrolné zistenia: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov má zavedenú centrálnu
evidenciu sťažností , ktorá je oddelená od evidencie ostatných písomností tak, aby
poskytovala údaje potrebné pre kontrolu vybavovania sťažností v súlade s § 10 ods. 1 zákona
č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach. Evidencia musí obsahovať a aj obsahuje všetky potrebné údaje:
a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej
sťažnosti,
b) údaje podľa § 5 ods.2,
c) predmet sťažnosti,
d) dátum pridelenia sťažnosti na prešetrenie a komu bola pridelená,
e) výsledok prešetrenia sťažnosti,
f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia,

g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej
sťažnosti,
h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej
sťažnosti,
i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie,
j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil,
k) poznámku.

Za správnosť vedenia evidencie sťažností je zodpovedná vedúca sekretariátu miestneho úradu
p. Katarína Amoros.Za sledované obdobie 2014 neboli na MÚ Košice- Dargovských hrdinov
doručené žiadne sťažnosti, ktoré by spĺňali všetky potrebné atribúty zákona č.9/2010 Z.z.
o sťažnostiach a ani petície.

AD 3/
Následná kontrola výberu správnych poplatkov za vydávanie licencie na prevádzkovanie
výherných prístrojov v zmysle zákona č.171/2005 Z. z. o hazardných hrách za rok 2014.
Právny rámec:
1.Zákon NR SR č.171/2005 Z.z o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
2.Zákon NR SR č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Položka 140 písm. a) bod 3- udelenie individuálnej licencie za výherný prístroj (1 500
€).Položka 140 písm. c) bod 1 zmena licencie resp. výmena výherného prístroja (200 €).
Kontrolné zistenia:
Podľa ustanovenia § 22 odsek 2 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách „(2) Obec
udeľuje individuálnu licenciu na prevádzkovanie hazardných hier
prostredníctvom výherných prístrojov umiestnených na jej území. Podľa § 22 ods.
4 písm. d) tohto zákona , individuálnu licenciu možno udeliť na jeden kalendárny rok.
Za vydanie povolenia na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov hradí žiadateľ
(prevádzkovateľ) podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch položky 140
písm. a) bodu 3 správny poplatok vo výške 1500 € za každý jeden výherný prístroj. Za
zmenu licencie hazardnej hry hradí žiadateľ správny poplatok v sume 200 € podľa
sadzobníka správnych poplatkov, položky 140 písm. c) 1.
Udeľovanie individuálnych licencií má v kompetencii MVDr. Mária Tomeková, vedúca
referentka oddelenia životného prostredia, výstavby a podnikateľskej činnosti.
V roku 2014 Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov udelila individuálne licencie
v súlade so zákonom NR SR č.171/2005 o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na 27 výherných automatov a to nasledujúcim firmám:

Udelené licencie na rok 2014
Názov
firmy

Číslo
rozhodnutia
a jeho dátum
037/PČ/2013
dňa:23.12.2013
035/PČ/2013
dňa:20.12.2013
034/PČ/2013
dňa:19.12.2013

Erebos
s.r.o.
Eurogold
s.r.o.
H&H
automaty
s.r.o.
Moneta
036/PČ/2013
s.r.o.
dňa:23.12.2013
Orfex
038/PČ/2013
s.r.o.
dňa:30.12.2013
SPOLU
Pozn. :BP-bankový prevod
P-platba do pokladne

Počet
automatov

Zaplatená
suma v €

5 ks

7 500 €

Dátum
a spôsob
úhrady
B.P.

1 ks

1 500 €

B.P.

8 ks

12 000 €

B.P.

2 ks

3 000 €

P

11 ks

16 500 €

B.P.

27 ks

40 500 €

Žiadosti jednotlivých firiem obsahovali všetky náležitosti uvedené v zákone
č.171/2005 Z.Z. o hazardných hrách. Jednotlivé správne poplatky boli uhradene pred
udelením individuálnej licencie. MČ-DH získala za udelené licencie za rok 2014
celkovo 40 500 €.V porovnaní s rokom 2013 je to o 13 500 € menej. V jednom prípade
bol poplatok uhradený do pokladne.

Prehľad o úhrade správneho poplatku pri výmene výherného prístroja
Názov
firmy

H&H
automaty
s.r.o.
Moneta
s.r.o

Dátum
vydania
dodatku
rozhodnutia
23.10.2014

Dátum
úhrady
správneho
poplatku
22.10.2014

Príjmový
pokladnič
ný doklad
č.
422/2014

Suma v
€

26.09.2014

23.9.2014

955/2014

200 €

200 €

Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov je žiadateľ o výmenu výherného prístroja povinný uhradiť správny poplatok
200 €, a to pred vydaním rozhodnutia. V kontrolovanom období 2014 došlo k výmene 3
hracích prístrojov na základe dodatkov k už vydaným rozhodnutiam a to u firiem H&H
automaty s.r.o. (2ks) a Moneta s.r.o (1ks).

Záver:
Zo strany kontrolného orgánu neboli vykonanou kontrolou zistené nedostatky v zmysle
zákona NR SR 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu bol
vyhotovený záznam z vykonanej kontroly.

Ad 4/
Následná kontrola inventarizácie za rok 2014.

Kontrolné skutočnosti a zistenia:
Inventarizácia bola vykonaná na základe príkazu starostu Mestskej časti Košice-Dargovských
hrdinov zo dňa 22.09.2014 o vykonanie riadnej inventarizácie majetku, rozdielu majetku
a záväzkov ku dňu 31.12.2014.
Boli menovaní členovia ústrednej inventarizačnej komisie (UIK) s jej predsedom MVDr.
Tomekovou a členovia čiastkových inventarizačných komisií (ČIK). Všetci členovia
inventarizačných komisií obdŕžali menovacie dekréty.
Predmetom inventarizácie k 31.12.2014 bol:

a) Neobežný majetok:
 dlhodobý nehmotný majetok, opravné položky
 dlhodobý hmotný majetok, opravné položky
 dlhodobý finančný majetok, opravné položky
b) Obstaranie dlhodobého hmotného, dlhodobého nehmotného a dlhodobého
finančného majetku, opravné položky
c) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok,
opravné položky
d) Obežný majetok:
 zásoby - materiálu, tovaru, zvieratá .... , opravné položky
 zúčtovacie vzťahy - zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
 pohľadávky - dlhodobé, krátkodobé, opravné položky
 finančný majetok:
 peňažné prostriedky v hotovosti
 peniaze na ceste
 ceniny /poštové známky, kolky, telefónne karty, stravné lístky
... /
 bankové účty
 cenné papiere
 obstaranie krátkodobého finančného majetku

e)

f)

g)

h)
i)

 poskytnuté návratné finančné výpomoci - dlhodobé, krátkodobé
 časové rozlíšenie
Vlastné imanie:
 oceňovacie rozdiely
 výsledok hospodárenia
Záväzky:
 rezervy
 dlhodobé záväzky
 krátkodobé záväzky
 bankové úvery a výpomoci
 časové rozlíšenie
Operatívna evidencia - podsúvahové účty:
 drobný hmotný a nehmotný majetok
 prenajatý majetok
 majetok vo výpožičke
 prísne zúčtovateľné tlačivá
 odpísané pohľadávky
Škodové protokoly
Platová inventúra zamestnancov

Členovia ÚIK a ČIK obdŕžali dňa 31.10.2014 príkaz starostu k vykonaniu inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

Zhodnotenie jednotlivých bodov inventarizácie /sumy sú uvádzané v €/

1. Neobežný majetok
a) majetok
dlhodobý nehmotný

dlhodobý hmotný

dlhodobý finančný

ÚS 01

ÚS 02, ÚS 03

ÚS 06

ZS k 1.1.

0,00

1 448 879,90

0,00

prírastky

0,00

194 418,05

0,00

úbytky

0,00

10 688,70

0,00

KZ k 31.12.

0,00

1 632 609,25

0,00

Inventarizáciou majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom
uvedeným v registri majetku.

b) oprávky k dlhodobému majetku
oprávky k DNM

oprávky k DHM

ÚS 07

ÚS 08

ZS k 1.1.

0,00

795 083,27

prírastky

0,00

253 308,39

úbytky

0,00

287 664,63

KZ k 31.12.

0,00

760 727,03

Inventarizáciou oprávok neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom
uvedeným v registri majetku.

2. Obežný majetok
a) Zásoby
materiálu

potravín

účet 112 AÚ

účet 112 AÚ

ostatné

ZS k 1.1.

123,00

0,00

0,00

prírastky

13 329,56

0,00

0,00

úbytky

13 372,86

0,00

0,00

79,70

0,00

0,00

KZ k 31.12.

Inventarizáciou zásob neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom
uvedeným v registri zásob.

b) pohľadávky
Účet

Suma v €

314 - Poskytnuté prevádzkové preddavky

137,12

315 - Ostatné pohľadávky

0,00

318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a VÚC a RO

152 334,67

zriadených obcou a VÚC
319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a VÚC

38 139,17

378 - Iné pohľadávky

0,00

Spolu

190 610,96

Inventarizáciou pohľadávok nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom
uvedeným v analytickej evidencii pohľadávok.

c) opravná položka k pohľadávkam
Opravná položka k pohľadávkam
ÚS 39
ZS k 1.1.

189 549,93

Prírastky

0,00

úbytky
KZ k 31.12.

1 038,08
188 511,85

Inventarizáciou opravnej položky k pohľadávkam nebol zistený žiadny inventarizačný
rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV
1-01 a so stavom uvedeným v analytickej evidencii pohľadávok.

d) finančný majetok
Účet

Suma v €

211 – Pokladnica

0,00

z toho : Miestny úrad

0,00

213 - Ceniny

0,00

z toho : stravné lístky

0,00

221 - Bankové účty

418 485,13

z toho:
a/ základný bežný účet

27 885,84

PRIMA banka Slovensko, a.s.
b/ rezervný fond

383 073,63

PRIMA banka Slovensko, a.s.
c/ sociálny fond

7 525,66

PRIMA banka Slovensko, a.s.
0,00

261 - Peniaze na ceste
Spolu

418 485,13

Inventarizáciou finančného majetku neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne
súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

3. Vlastné imanie
Účet
428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov
710 - Účet výsledku hospodárenia
Spolu

Suma v €
- 589 603,53
118 590,77
- 471 012,76

Inventarizáciou vlastného imania neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne
súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

4. Záväzky
a) rezervy
krátkodobé

dlhodobé

účet 323

účet 451,459

ZS k 1.1.

11 226,19

0,00

prírastky

800,00

0,00

11 226,19

0,00

800,00

0,00

úbytky
KZ k 31.12.

Inventarizáciou rezerv neboli zistené žiadne inventarizačné rozdiely. Inventúrne súpisy
súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

b) zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
Účet
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC
359 - Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy
Spolu

Suma v €
1 547,05
0,00
1 547,05

Inventarizáciou zúčtovacích vzťahov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne
súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

c) dlhodobé záväzky
Účet

Suma v €

472 - Záväzky zo sociálneho fondu

7 525,66

474 - Záväzky z nájmu

0,00

475 - Dlhodobé prijaté preddavky

0,00

479 - Ostatné dlhodobé záväzky

982 022,65

Spolu

989 548,31

Inventarizáciou dlhodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne
súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a so stavom
uvedeným v analytickej evidencii záväzkov.

d) krátkodobé záväzky
Účet
321 – Dodávatelia
324 - Prijaté preddavky
325 - Ostatné záväzky
326 - Nevyfakturované dodávky
331 - Zamestnanci

Suma v €
1 011,15
0,00
209,68
3 089,44
22 921,26

333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom

0,00

335 - Pohľadávky voči zamestnancom

0,00

336 - Zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia a zdravot. poist.
342 - Ostatné priame dane

16 777,21
3 595,91

379 - Iné záväzky

2 746 998,18

Spolu

2 794 602,83

Inventarizáciou krátkodobých záväzkov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a
so stavom uvedeným v analytickej evidencii záväzkov.

e) časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Účet
381 - Náklady budúcich období

Suma v €
2 742 789,76

382 - Komplexné náklady budúcich období

0,00

383 - Výdavky budúcich období

0,00

384 - Výnosy budúcich období

0,00

385 - Príjmy budúcich období
Spolu

2 158,28
2 744 948,04

Inventarizáciou účtov časového rozlíšenia nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
f) časové rozlíšenie nákladov a výnosov
Účet

Suma v €

381 - Náklady budúcich období

0,00

382 - Komplexné náklady budúcich období

0,00

383 - Výdavky budúcich období

0,00

384 - Výnosy budúcich období
385 - Príjmy budúcich období
Spolu

610 853,58
0,00
610 853,58

Inventarizáciou účtov časového rozlíšenia nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel.
Inventúrne súpisy súhlasia so stavom uvedeným vo výkaze Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01.

5. Podsúvahové účty
Dekóry

KS

Odpísaná pohľ.

ZS k 1.1.

4 482,78

1 082,31

819,68

prírastky

0,00

0,00

0,00

úbytky

0,00

0,00

819,68

4 482,78

1 082,31

0,00

KZ k 31.12.

V KS úbytok vo výške 0,01 z dôvodu prechodu na €.
Inventarizáciou podsúvahových účtov nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne
súpisy súhlasia so stavom uvedeným v analytickej evidencii.

6. OTE
MÚ

MČ

KS

DC

ZS k 1.1

5 501,04

7 283,42

57 356,17

Prírastky

0,00

1 031,94

4 786,02

16 312,00

22 129,96

úbytky

0,00

0,00

2 787,02

0,00

2 787,02

5 501,04

8 315,36

59 355,17

124 707,20

197 878,77

KS k 31.12.

Spolu

108 395,20 178 535,83

Inventarizáciou OTE nebol zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Inventúrne súpisy súhlasia
so stavom uvedeným v analytickej evidencii.

Záver:
Inventarizácia majetku a záväzkov k 31.12.2014 sa uskutočnila v zmysle zákona
č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Inventarizáciou nebol
zistený žiadny inventarizačný rozdiel. Zároveň bol vyhotovený súpis neupotrebiteľného
majetku a jeho návrh na vyradenie v celkovej nadobúdacej hodnote 3012,75 €.
Navrhnutý majetok MČ-Dargovských hrdinov už neslúži na plnenie úloh služobnej
činnosti, vzhľadom na jeho úplne opotrebenie resp. poškodenie. Z uvedených dôvodov
sa navrhuje jeho vyradenie. Vyradený majetok je súčasťou prílohy
vyhotoveného záznamu o výsledku kontroly.

Ad 5/
Následná kontrola pokladne za obdobie od 1.1 2015 do času kontroly podľa interných
smerníc a príslušných právnych predpisov.

Cieľ kontroly:
I.
II.
III.
IV.

Vykonávanie inventarizácie od 01.01.2015 ku dňu kontroly.
Dodržiavanie denného pokladničného zostatku podľa internej smernice.
Skutočný a účtovný stav pokladne.
Poverená a zodpovedná osoba za vedenie pokladnice.

Právny rámec kontroly:
a) zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení,
b) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
c) zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov,
d) zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov vnútorným predpisom pre obeh účtovných dokladov
a finančných operácií,
e) zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
f) Interná smernica o obehu účtovných dokladov č.01/FO/2007 zo dňa 15.03.2007,
g) Interná smernica č.01/FO/2015 zo dňa 04.12.2014 Smernica o vedení pokladnice.

Kontrolné zistenia:
V súlade s platnými právnymi predpismi a za účelom určenia jednotných zásad a postupov pri
vedení pokladnice, určenia hmotnej zodpovednosti pokladníka, denného limitu zostatku
peňažných prostriedkov v pokladnici a vykonávania inventúry a inventarizácie pokladničnej
hotovosti, má MČ KE-Dargovských hrdinov vypracovanú internú smernicu o vedení
pokladnice zo dňa 04.12.2014 platnú od 01.01.2015.
I.

V internej smernici o vedení pokladnice sa o. i. uvádza aj nasledovné:“ Peňažné
prostriedky v hotovosti mestská časť inventarizuje štyrikrát za účtovné obdobie.
Inventarizáciou sa zisťuje skutočný stav peňažných prostriedkov a ekvivalentov
peňažných prostriedkov mestskej časti v pokladnici a ich porovnanie s účtovným
stavom.“

Za inventarizáciu zodpovedá poverený vedúci zamestnanec v zmysle zákona NR SR
431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov v zmysle príkazu starostu na
vykonanie riadnej alebo mimoriadnej fyzickej inventúry.
V sledovanom období 2015 prebehla fyzická inventúra v dátumoch 31.3.2015
a 30.6.2015.Skutočný a účtovný stav ku dňu 31.03.2015 bol 1603,22 Eur. Dňa 30.06.2015
bol skutočný a účtovný stav vo výške 1661,50 Eur.
Inventarizačná komisia bola v zložení:

-

P. Ing. Vlasta Hausová, predsedníčka komisie, vedúca finančného oddelenia
Antónia Mikulová ,člen komisie
Mgr. Monika Sciranková, člen komisie

Inventarizačnou kontrolou neboli zistené nedostatky. Z inventarizačnej kontroly bol
vyhotovený inventúrny súpis a inventúrny zápis inventarizácie.

II.
V zmysle internej smernice o vedení pokladnice MČ-DH je stanovený denný
zostatkový limit v pokladnici na 3 500 Eur. Hotovosť nad stanovený limit odvedie
pokladník na bankový účet. V kontrolovanom období boli pravidlá o dennom limite
dodržané.

III.

Fyzickou kontrolou bolo zistené ,že v čase kontroly dňa 27.08.2015 o 13.00 hod. bola
pokladničná hotovosť vo výške 1685,65 Eur. Účtovný stav v pokladničnej knihe bol
1685,65 Eur. Rozdiel medzi hotovosťou v pokladni a účtovným stavom
v pokladničnej knihe nebol zistený.

Nominálna hodnota(Eur)
500,00
200,00
100,00
50,00
20,00
10,00
5,00
2,00
1,00
,50
,20
,10
,05
,02
,01
Spolu

IV.

Počet (ks)
0
0
3
13
16
32
5
13
26
11
31
39
50
18
19

Spolu (Eur)
0,00
0,00
300,00
650,00
320,00
320,00
25,00
26,00
26,00
5,50
6,20
3,90
2,50
,36
,19
1685,65

Za vedenie pokladnice je poverená a zodpovedá p. Antónia Mikulová ,samostatná
odborná referentka, ktorá ma uzavretú dohodu o hmotnej zodpovednosti v zmysle
§182 Zákonníka práce č.311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Dohoda
o hmotnej zodpovednosti je uložená v osobnom, spise zamestnanca na Organizačnoprávnom oddelení MÚ MČ-DH.

Záver:
Zo strany kontrolného orgánu neboli vykonanou kontrolou zistené nedostatky v zmysle
zákona NR SR 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu bol
vyhotovený záznam z vykonanej kontroly.

V Košiciach dňa 11.09.2015

Ing. Mgr. Martin Farkašovský
kontrolór mestskej časti

