
Hlavný kontrolór mesta                                                            Výtlačok číslo : Jedna     
M.R.Štefánika 1                                                                         Počet listov :     Deväť           
H L O H O V E C                                                                       Prílohy :    -                  
  

                                                               S P R Á V A 
                                        o výsledku následnej finančnej kontroly
                                                   číslo : 879/3/HKM/2010/88

podľa poverenia číslo 3/2010 zo dňa 06.05.2010 vykonal 

Ing. Ján Kozák - hlavný kontrolór mesta   

v čase od 11.05.2010 do 18.06.2010   

následnú finančnú kontrolu - hospodárenia s finančnými prostriedkami, dodržiavania 
                                               hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri ich hospodárení
                                               s majetkom obce v správe materskej školy.
    
za obdobie od 1.01.2008 do 30.04.2010

v  Materskej škole , Fraštacká 4,Hlohovec   

Následnou finančnou kontrolou bolo zistené : 

I. Personálne obsadenie Materskej školy je následovné  : 

1. riaditeľka MŠ                                         PaedDr. Jana Ješková 
2. zástupkyne riaditeľky MŠ                      PaedDr. Ľubica Luhová 
                                                                    pani Eva Buknová 
3. 16 pedagogických zamestnancov z toho 10 v MŠ Fraštacká a 6 v MŠ ul. Podjavorinská 
    Šulekovo 
4. 7 hospodárskych  pracovníkov - 4 upratovačky MŠ Fraštacká, 3 upratovačky MŠ Podjavo-
    rinská Šulekovo. 

Materskú školu navštevuje 143 detí , z toho 82 detí je umiestnených v 5 triedach na ul. 
Fraštacká a 61 detí v 3 triedach na ul. Podjavorinskej v Šulekove.   
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II. Pokladničné operácie : 

Zostatok pokladničnej hotovosti vo výške 240,21 € vykázaný u položky pokladničnej knihy 
číslo 7115/2010 zo dňa 31.05.2010 súhlasil so skutočnosťou. 

Inventarizácia  pokladničnej hotovosti je vykonávaná v súlade so zákonom 431/2022 Z.z. 
o účtovníctve. 

Predbežnú finančnú kontrolu vykonáva pani "xy". Kontrolou tejto oblasti bolo zistené, 
že na doklade o vykonaní kontroly nie je uvedené meno a priezvisko zodpovednej osoby a 
v roku 2008 v mnohých prípadoch nebol uvedený dátum vykonania tejto kontroly napr.:  
-  4.03.2008  výdaj 20.960,- Sk , Fa č. 2008/0013,  Fi KOVOPLEX - detský nábytok
-  4.03.2008 výdaj 12.780,- Sk , Fa č. 2008/011,  Fi KOVOPLEX - nábytok 
- 30.04.2008 výdaj 19.150,- Sk , Fa č. 08219000051. Fi TEMPO KONDELA - nábytok 
-  6.05.2008 výdaj 60.000,- Sk, Fa č. 02/2008 Fi "xy" - pokrývačské práce
-  6.05.2008  výdaj 110.000,- Sk, Fa č. 01/2008 Fi "xy"  - pokrývačské práce 
-  23.06.2008  výdaj 59.760,- Sk, Fa č. 2/2008 Fi "xy" - pokrývačské práce                
- 12.08.2008 výdaj 28.000,- Sk , Fa č. 25/2008 Fi STAVREXIM - murárske a maliarske práce 
                                             
* jedná sa o porušenie ustanovení § 9 zákona číslo 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 

Pri kontrole pokladničných dokladov za kontrolované obdobie boli zistené tieto kontrolné 
zistenia : 

1/ Príjmové pokladničné doklady na príjem školného od rodičov nie sú očíslované 
poradovým                                                                                                
    číslom a nie je vypisovaný dátum prijatia finančnej čiastky.

* jedná sa o porušenie ustanovení § 10 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

2/ Pod por. č. 320 pokl. knihy zo dňa 10.12.2008 je zaúčtovaný výdaj na čiastku 275,- Sk. 
    K uvedenému dokladu chýba relevantný doklad / blok, potvrdenka a pod./ na čo bol výdaj 
    použitý. 

* jedná sa o netransparentný výdaj čím porušený § 10 zákona o účtovníctve

3/ V pokl. knihe je pod položkou  P 6021 zo dňa 15.04.2009  zaúčtovaný príjem školného vo 
    výške 415,- €. Na uvedený príjem nie je vystavený príjmový pokladničný doklad. Odvod 
    školného bol priamo odvedený na účet do ČSOB. Z pokladne bol účtovne odvod vykonaný 
    až 4.05.2009. 
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V danom prípade sa jedná o časový nesúlad účtovania účtovného prípadu, čím po dobu od 
15.04.2009 do 4.05.2009 nemohla fyzicky súhlasiť pokladničná hotovosť. 

* jedná sa o porušenie ustanovení § 3, 8 a 10 zákona o účtovníctve.

4/ Obdobný prípad nastal i pri výbere školného za mesiac jún vo výške 415,- € , kedy ale 
    tento nebol vzatý do príjmu pokladne ale priamo 12.06.2009 odvedený na účet ČSOB. 

* jedná sa o porušenie zákona o účtovníctve ako v bode 3 

5/ Výdavkovým pokladničným dokladom / ďalej len VPD/ číslo 7128 zo dňa 29.05.2009 bolo 
    uhradené 80,- € Fi Autobusová doprava LUX-TOUR  za dopravu detí do sauny 4 cesty. 

6/ VPD číslo 7256 zo dňa 11.11.2009 bolo tej istej firme uhradené 60,- € za prepravu 
    detí do sauny. 

7/ VPD číslo 7307 zo dňa 15.12.2009 opäť tej istej firme uhradené 60,- € za prepravu detí 
    do sauny. 

Z uvedených pokladničných dokladov / bod 5 - 7/ nie je jasné v ktorých dňoch boli prepravy 
detí do sauny uskutočnené. K dokladom chýbajú i prepravné listy / záznam o prevádzke 
vozidla/. 
Týmto spôsobom uhradené výdaje nie sú transparentné a riadne zdokladované.

* jedná sa o porušenie ustanovení § 8 a § 10 zákona číslo 431/2002 Z.z. o účtovníctve      

III. ÚČTOVNÉ DOKLADY - FAKTÚRY : 

Za opravy striech na MŠ boli vykonané následovné úhrady faktúr: 

1/ Fa č. 2/2007 na čiastku 90.000,- Sk od Fi " xy"  vystavená 13.08.2007 uhradená 
    17.08.2007 za pokrývačské práce 360 m2 na budove Fraštacká. 

2/ Fa č. 03/2007 na čiastku 94.962,- Sk od Fi " xy "  vystavená 14.12.2007 uhradená   
    21.12.2007 za pokrývačské práce 319,2 m2 , na ktorej budove nie je uvedené. 

3/ Fa č. 02/2008 na čiastku 60.000,- Sk od Fi " yx " vystavená 7.04.2008 uhradená 
    6.05.2008 za pokrývačské práce 201 m2 podľa objednávky na budove MŠ Fraštacká a 
    Šulekovo. Objednávka bez por. čísla vystavená 31.03.2008. 
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4/ Fa č. 01/2008 na čiastku 110.000,- Sk od Fi " xy "  vystavená 7.04.2008 uhradená 
    6.05.2008 za pokrývačské práce 370 m2, na ktorej budove nie je uvedené. K faktúre nie je 
    priložená objednávka. 

5/ Fa č. 2/2008 na čiastku 59.760,- Sk od Fi " xy"  vystavená 9.06.2008 uhradená 
    23.06.2008 za pokrývačské práce 240 m2 na hospodárskej budove Šulekovo. 
    Objednávka je vystavená bez uvedenia dátumu a por. čísla. 

6/ Fa č. 02/2009 na čiastku 2.992,73 € / 90.160,- Sk/ od Fi " xy "  vystavená 
    9.06.2009 uhradená 12.06.2009 za pokrývačské práce 303 m2 na  hospodárskom  pavilóne 
    Šulekovo. 

7/ Fa č. 03/2009 na čiastku 2.321,10 € / 69.925,- Sk/ od Fi " xy "  vystavená  
    7.09.2009 uhradená 8.09.2009 za pokrývačské práce 235 m2 na školskej jedálni / hospod. 
    budova / 2. časť. 

Z uvedených účtovných dokladov /faktúr/ nie je zrejmé, v ktorých dňoch boli práce vykonané
na fa č. 02/2009 a 03/2009 chýba popis vykonaných prác.  
K jednotlivým faktúram, pokiaľ nie je vyšpecifikované v jednotlivých bodoch správy,  sú 
objednávky  vystavené bez por. čísla a dátumu vyhotovenia objednávky.        
Na obstaranie uvedených prác nebol zo strany kontrolovaného subjektu vykonaný primeraný 
prieskum trhu. 
Ďalej bolo zistené, že podľa vystavených faktúr boli opravy striech vykonané na 2028 m2, 
pričom plocha jednotlivých budov MŠ činí 1684 m2 / Objekt Fraštacká 625 m2, l pavilón 
Šulekovo 281 m2, 2 pavilón Šulekovo 280 m2 a hospodárska budova Šulekovo 498m2/, čím 
došlo k neoprávnenému fakturovaniu  344 m2 . Fyzickou kontrolou na jednotlivých strechách 
bolo ďalej zistené , že na objekte MŠ Fraštacká  nie je 1/3 strechy  opravená a na malom 
pavilóne v objekte Podjavorinská Šulekovo tiež nie je 1/3 strechy opravená  resp. netvoria 
ucelený celok opravy strechy ako napr. na hospodárskej budove a veľkom pavilóne v MŠ   
ul. Podjavorinská Šulekovo. 
Na opravu striech boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 574.807,- Sk - 17.316,63 €. 

Týmto spôsobom uhradené výdaje nie sú transparentné , efektívne a zdokladované 
relevantnými dokladmi. 
 
* v danom prípade sa jedná o porušenie ustanovení § 8 a § 10 zákona číslo 431/2002 o 
   účtovníctve
* porušenie ustanovení § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
   verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
* nedodržanie ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní napr. § 9 ods. 2 
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Ďalšie kontrolné zistenia roku 2008 : 
 
1/ Firmou STAVREXIM s.r.o., Sasinkovo vystavená faktúra č. 25/2008 na čiastku 28.000,- 
Sk za murárske a maliarske práce prevedené v Materskej škole. Faktúra vystavená 
11.08.2008, uhradená 5.09.2008. 
Z uvedenej faktúry nie je zrejmé kedy , kde a v akom čase boli fakturované práce vykonané. 
K faktúre je priložená objednávka bez por. čísla a dátumu vystavenia. 

2/ Faktúra číslo 03/2008 na čiastku 5.320,- Sk od Fi  Pastuchov vystavená 
9.7.2008 uhradená 14.08.2008 za montáž sadrokartónovej priečky 19 m2 v objekte MŠ 
Fraštacká. 
Z uvedenej faktúry nie je zrejmé kedy a v akom časovom horizonte boli práce vykonané. 
K faktúre je priložená objednávka bez por. čísla a dátumu vystavenia. 

3/ Faktúra č. 01/2008 na čiastku 9.000,- Sk od Fi  Šulekovo vystavená 03.03.2008 uhradená 
4.03.2008 za prevedené obkladačské práce schodisko MŠ Fraštacká . 
Z uvedenej faktúry nie je zrejmé  kedy boli práce a v akom časovom horizonte vykonané.
K faktúre je priložená objednávka bez por. číslo vystavená 18.02.2008. 

4/ Faktúra č. 04/2008 na čiastku 25.900,- Sk od tej istej Fi  vystavená 17.06.2008 uhradená 
23.06.2008 za prevedené stavebné a obkladačské práce v MŠ Fraštacká. 
Z uvedenej faktúry nie je zrejmé kedy a v akom čase boli vykonané. K faktúre je priložená 
objednávka bez por. čísla a dátumu vystavenia. 

5/ Faktúra č. 16/2008 na čiastku 23.730,- Sk od FI  Horné Otrokovce vystavená 5.05.2008 
uhradená 6.05.2008 za murárske práce - oprava omietky komína. 
Z uvedenej faktúry nie je zrejmé kedy boli práce vykonané. Uvádzaný je čas, že práce trvali 
24 hod. K faktúre je priložená objednávka bez por. čísla a dátumu vystavenia. 
                                                                                  Viď príloha č. 1 a fotodokumentácia  

Týmto spôsobom uhradené výdaje nie sú transparentné a riadne zdokladované.

* jedná sa o porušenie ustanovení § 8 a § 10 zákona číslo 431/2002 o účtovníctve a 
nedodržaní ustanovení § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verej. správy 
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Kontrolné zistenia v roku 2009 : 

1/ Faktúra č. 2009/056 na čiastku 4.173,- €/ 125.715,80 Sk/ od Fi Paulitech spol. s.r.o,
Skladová 4 Trnava , vystavená 6.08.2009 uhradená 10.08.2009 za dodané hojdačky , lavice, 
drevený domček, šplhacie veže. 
K faktúre je priložená objednávka bez por. čísla a dátumu vystavenia. Fyzickou kontrolou 
bolo zistené, že niektoré zakúpené komodity ako sú hojdačky sú uložené v sklade. 

2/ Fa č. 20090089 na čiastku 102/83 € / 3.097,86 Sk/ od Fi KOSTE Kožušnícka 86/5 Trenčín, 
vystavená 09.11.2009 uhradená 11.11.2009 za prepravu vonkajších zariadení l,00 ks. 
Z uvedenej faktúry nie jasné o akú prepravu išlo, čoho, odkiaľ a kam. K faktúre je 
priložená objednávka bez por. čísla a dátumu vystavenia. Predmet objednávky je určený ako 
doprava lehátok, bez uvedenia prepravy odkiaľ kam. 

3/ Dňa 23.06.2009 uhradená Fa č. 2009/038 vystavená dňa 17.06.2009 na čiastku 1.326,25 €
/39.954,70 Sk/ Fi - R.B.TRANZ Horné Trhovište za dovoz piesku a manipulačné práce s tým 
spojené. 
Podľa priložených dokladov dovoz a odvoz piesku, jeho nakladanie a vykladanie bolo 
vykonané dňa 4.06.2009 a 12.06.2006. 
Práca bágrom NEW HOLLAND bola za 2 dni vykonávaná 11,5 hod.- nakladanie piesku, 
rozhŕňanie piesku po trase H. Trhovište- Hlohovec, Šulekovo a späť. 
Práca nákladným autom typ LIAZ 150 , úžitková hmotnosť 9 t, ev. č. HC 781 AI je účtovaná 
za 7 hod. za 2 dni t.j. 4.06. a 12.06.2009 po trase H.Trhovište - Hlohovec, Šulekova a späť 
za odvoz a dovoz piesku.
K faktúre je ďalej priložený doklad " Záznam o prevádzke vozidla " , ktorý neobsahuje o aké 
vozidlo sa jedná, kedy /dátum/boli jazdy vykonané na trase Hlohovec - Šajdíkové Humence 
a späť celkom 5 krát, za čo si dodávateľ účtuje 687 km / za l km - 1 €/ t.j. 687,- € / 20.696,50
Sk/, pričom ako je  vyššie uvedené tieto práce s odvozom a dovozom priesku sú už účtované. 

Z uvedených príloh k Fa  nie je vôbec jasné, koľko ton piesku sa vlastne vymenilo, koľko 
stojí cm3 piesku a prečo vozili  piesok  Šajdíkových Humeniec, keď ho vozili z H. Trhovišťa. 

Objednávka je  vystavená bez uvedenia dátumu a por. čísla s predmetom objednávky
odvoz starého piesku + dovoz piesku MŠ Šulekovo a MŠ Fraštacká . 

Z takto predložených príloh, ktoré tvoria podklad na faktúrovanie nie je možné uznať 
výdaj vo výške 687,- € za oprávnený. 
                                                                                               Viď príloha č. 2     
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4/ Fa č. 01/2009  na čiastku 1.527,- € / 46.002,- Sk/ od Fi  STAVEBNÉ PRÁCE Hlohovec 
vystavená dňa 23.02.2009 a uhradená ešte v ten istý deň t.j. 23.02.2009  za obkladačské 
práce. 
Z uvedenej faktúry nie je zrejmé  kde, kedy a v akom čase boli práce vykonané.    
Objednávka je vystavená bez uvedenia dátumu a por. čísla. 

5/ Fa č. 03/2009 na čiastku 580,80 €/ 17.497,20 Sk/ od Fi STAVEBNÉ PRÁCE Hlohovec 
vystavená dňa 1.04.2009, uhradená 3.04.2009 za obkladačské práce. 
Z uvedenej faktúry nie je zrejmé  kde, kedy a v akom časovom horizonte boli práce 
vykonané. 
Objednávka je vystavená bez uvedenia dátumu a por. čísla. 

6/ Fa č. 01/2009 na čiastku 334,- € / 10.062,- Sk/ od Fi  Šulekovo vystavená 02.03.2009 
uhradená v ten istý deň za maliarske práce.
Z uvedenej faktúry nie je zrejmé kde, kedy a v akom čase boli práce vykonané. 
Objednávka je vystavená bez uvedenia dátumu a por. čísla. 

7/ VPD č. 7072 zo dňa 9.03.2009 uhradená čiastka v hotovosti 344,71 € / 10.384,70 Sk/ 
Fi VOKUTHERM spol. s.r.o., Štúrova 8 Hlohovec za dodaný stavebný materiál / YTONG, 
Sadrokarton a iné / . 
K uvedenému dokladu chýba objednávka, kto materiál zakúpil a kde bol použitý. 

8/ VPD č. 7098 zo dňa 9.04.2009 uhradená čiastka v hotovosti 123,59 €/ 3.723,30 Sk/ 
tej istej fi ako v bode 7 za dodaný stavebný materiál. 
K uvedenému dokladu chýba objednávka, kto materiál zakúpil a kde bol použitý. 

Takýmto spôsobom uhradené výdaje nie sú transparentné u položky 3 za piesok ani 
hospodárne, efektívne a neoprávnené. 

* jedná sa o hrubé  porušenie ustanovení § 8 a § 10 zákona číslo 431/2002 o účtovníctve
* porušenie zásad hospodárnosti a efektívnosti podľa  ustanovení § 19 zákona 523/2004 Z.z. 
   o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Kontrolné zistenia v roku 2010 : 

1/ VPD č. 7065 zo dňa  31.03.2010 uhradená čiastka v hotovosti  250,- € / 7.531,50 Sk / Fi 
Stavebné práce Hlohovec za obmurovanie okien . 
K uvedenému dokladu chýba objednávka , kedy , kde v akom čase boli práce vykonané. 
Príjmový pokladničný doklad od pána " xy"  je bez por. čísla. 
                                                                                                    Viď príloha č. 3 
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2/VPD č. 7027 a 7028 zo dňa 26.02.2010 sú uhradené čiastky po 60,- €  Fi  Autobusová 
doprava Hlohovec za dopravné detí do sauny . 
Z uvedených dokladov nie je jasné kedy bola doprava detí do sauny vykonaná, ako príloha 
chýba prepravný list. K dokladom chýba objednávka. Príjmové pokladničné doklady   
od uvedenej firmy sú vystavené bez por. čísla a uvedenia príjemcu.  
                                                                                                Viď príloha č. 4 

3/ Fa č. 002/2010 na čiastku 1.280,- €  / 38.561,30 Sk / od Fi  Dvorníky vystavená 
31.01.2010, uhradená 3.02.2010 za demontáž a montáž kúrenia pre plynový kotol. 
K uvedenej faktúre chýba rozpis prác, kedy boli vykonané a v akom čase. Objednávka je 
vystavená bez dátumu a por. čísla. 
Na záručnom liste na plynový kotol č. 210947130 KLOE 12 nie je uvedený dátum predaja ani 
razítko a podpis predajcu. 
Kotol bol podľa Údajov o výrobku Protherm a jeho uvedenia do prevádzky namontovaný 
09.01.2010 a do prevádzky daný 12.01.2010, pričom ale správa o odbornej skúške je 
vystavená pánom " xy "  dátumom 29.12.2009. V servisnej knižke nie sú zaznamenané žiadne 
údaje.
                                                                                                Viď príloha č. 5  

Týmto spôsobom vykonané úhrady faktúr a pokladničných dokladov nie sú transparentné a 
riadne zdokladované. 

* jedná sa o porušenie  ustanovení § 8 a § 10 zákona číslo 431/2002 o účtovníctve 

Kontrolovaný subjekt t.j. MŠ Fraštacká 4 Hlohovec začala od roku 2008 s rekonštrukčnými 
prácami sociálnych zariadení, chodieb, šatní a pod., výmenou obkladačiek, dlažby a sanity.
 
Od 6.05.2008 do 18.03.2010 vynaložil kontrolovaný subjekt  na nákup obkladačiek, dlažieb, 
sanity, stavebného materiálu / kleber, lepidlo a pod./ čiastku 17.924,71 € / 539 997,- Sk /. 

Nákup materiálu bol vykonávaný výhradne u Fi  Horné Trhovište , prevádzka 
Duklianska 1 Hlohovec buď v hotovosti alebo formou faktúr. 
K niektorým nákupom vôbec nie sú priložené objednávky napr. VPD 114/2008 , 174/08, 
177/08, 243/08, 291/08, 7094/09, 7293/09, 7063/2010 ,7064/10, 7052/10 .

U tých dokladov, kde sú priložené objednávky tieto sú vystavené bez uvedenia dátumu a por. 
čísla a bližšej špecifikácie objednávaného tovaru. 
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Z niektorých uhradených výdajov nie je zrejmé kam bol zakúpený materiál použitý napr. 
VPD 117/2008 , Fa  č. 129/08 , Fa č. 136/08 , Fa č. 213/08 , Plat. poukaz / ďalej len PP/ 
č. 1036/09, 1070/09, VPD 7094/09 , VPD 7293/09, VPD 7063/10, VPD 7064/10, VPD 
7052/10. 

Kontrolou zakúpeného materiálu bolo zistené, že bol zakúpený materiál l ks  WC IS ECCO - 
VPD 243/2008 za 3.850,- Sk, 2 ks WC IS ECCO - číslo Fa 213/08 už iba po 3.420,- 
Sk , 3 ks WC kombi - VPD 7293 /09 po 100,- € / /3.012,60 Sk/ a l ks WC misa u tej istej 
položky za 61,30 € / 1.846,70Sk, t.j. celkom 7 kusov WC. 
Pri fyzickej kontrole  bolo zistené, že do užívania / namontované / sú len 3 WC a to l ks 
malý pavilón Šulekovo a 2 ks v MŠ Fraštacká / WC personál a VŠJ/. 
Z uvedeného vyplýva, že fyzicky nie sú dodané 4 ks WC. 

Nakupovaný materiál bol vykonávaný bez primeraného prieskumu trhu a určitého zámeru, 
lebo napr. umývadlo IS ECCO 50x35 zakúpené 19.12.2008 stálo 910,- Sk - / Fa č. 213/08/, 
ale také isté umývadlo zakúpené 18.06.2008 plat. poukaz číslo 1070 je zakúpené dodané 
od uvedenej firmy za 64,72 € / 1.949,70 Sk /. 

Takýmto spôsobom uhradené výdaje nie sú transparentné a hospodárne. 
* jedná sa o porušenie ustanovení § 8 a § 10 zákona číslo 431/2002 o účtovníctve
* nedodržanie ustanovení § 9 a § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
* porušenie ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verej. správy § 19 
  
Kontrolovaný subjekt vytvoril pre výkon kontroly optimálne podmienky v súlade so zákonom 
č. 502/2001 o finančnej kontrole § 14 odst. 2.       
 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná 

V Hlohovci dňa 25.06.2010

Hlavný kontrolór mesta                                                   Ing. Ján Kozák 

S obsahom správy o výsledku následnej finančnej kontroly bola oboznámená a správu 
v jednom výtlačku prevzala     dňa ................................ 

Riaditeľka MŠ Fraštacká 4 , Hlohovec                       PaedDr. Jana Ješková 
                 
Kontrolovaný subjekt ku kontrolným zisteniam podá námietky v lehote 3 pracovných dní 
odo dňa kedy bol oboznámený so správou, ktoré doručí hlavnému kontrolórovi mesta 
Hlohovec. 
     


