
Správa o výsledkoch kontrol ukončených v mesiaci september 2020 

 

 

V súlade s čl. 18f ods.1 písm. d) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám správu o výsledkoch vykonaných kontrol. V mesiaci september 

2020 boli ukončené nasledovné kontroly:  

 

 

1.  Správa o výsledku kontroly č. 2020/1 

 

Povinná osoba:   Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Predmet kontroly:   Kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva   

 

Kontrolované obdobie: II.polrok 2019 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť plnenie uznesení mestského zastupiteľstva. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

V II.polroku 2019 sa konali zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda nasledovne: 

- 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 24. septembra 2019, 

- 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda, konané dňa 26. novembra 2019 a 

- 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda mimo plánu zasadnutí, konané dňa 19. 

decembra 2019. 

 

Prehľad uznesení, ktoré boli splnené čiastočne a ktorých splnenie bolo v čase ukončenia kontroly 

v štádiu realizácie: 

 

- Uznesením č. 158/2019/7 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda 

A/ schválilo 

1. Prenájom majetku vo vlastníctve mesta Dunajská Streda, nasledovných nebytových priestorov- 

garáží, nachádzajúcich sa v budove hromadných garáží súp. č. 2167, v k.ú. Dunajská Streda, vedených 

na LV č. 4645, Okresným úradom Dunajská Streda – Katastrálny odbor, formou verejného 

ponukového konania: 

 

Vchod: Podlažie: Číslo nebytového  

priestoru (garážového  

boxu): 

Spoluvlastnícky  

podiel: 

Podiel priestorov na 

spoločných častiach a 

spoločných zariadeniach 

domu: 

2167 1.p. 2-101 1/1 1/146 

2167 1.p. 2-121 1/1 1/146 

2167 1.p. 2-132 1/1 1/146 

2167 2.p. 2-205 1/1 1/146 

2167 2.p 2-220 1/1 1/146 

2167 2.p 2-227 1/1 1/146 

2167 2.9 2-228 1/1 1/146 

2167 2.p. 2-232 1/1 1/146 

2167 3.p. 3-301 1/1 1/146 

2167 3.p 2-302 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-307 1/1 1/146 

2167 3.p 2-308 1/1 1/146 

2167 3.p 2-314 1/1 1/146 



2167 3.p 2-317 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-322 1/1 1/146 

2167 3.p 2-326 1/1 1/146 

2167 3.p 2-327 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-331 1/1 1/146 

2167 3.p. 2-332 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-403 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-404 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-405 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-407 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-408 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-409 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-410 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-411 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-412 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-413 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-414 1/1 1/146 

2167 4.p. 2-415 1/1 1/146 

 

2. nasledovné podmienky prenájmu vyššie uvedených nehnuteľností formou verejného ponukového 

konania: 

• celková cena nájmu sa určuje vo výške 30,- eur/1 garážový box/mesiac, ktorá sa skladá 

z nájomného vo výške 18,80 eur/1garážový box/mesiac a z poplatku za výkon správy uhrádzaného 

správcovi vo výške 11,20 eur/1 garážový box/mesiac. Celková cena zahŕňa v sebe mesačné nájomné, 

osvetlenie spoločných priestorov, poplatok za výkon správy, paušálnu úhradu nákladov za elektrickú 

energiu a úhradu preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv. 

• ak počas doby trvania nájmu nájomcom na základe ročného vyúčtovania nákladov spojených s 

užívaním nebytového priestoru za príslušný kalendárny rok správcovská spoločnosť vykazuje 

akýkoľvek nedoplatok, nájomca sa zaväzuje uhradiť vyúčtovaný nedoplatok v plnej výške. 

3. nasledovné hlavné vyhodnocovacie kritéria verejného ponukového konania: 

• záujemca nemôže mať žiadne nedoplatky voči mestu Dunajská Streda, 

• dátum podania žiadosti o prenájom vyššie uvedených nehnuteľností, 

• v prípade, že záujemcom žiadaná nehnuteľnosť už bude pridelená inému záujemcovi v súlade 

s vyššie uvedenými podmienkami, záujemcovi sa ponúkne na prenájom iný garážový box z ešte 

nepridelených garážových boxov. V prípade, že záujemca neakceptuje ponuku prenájmu takto 

určeného garážového boxu, jeho žiadosť bude vylúčená z vyhodnotenia predmetného ponukového 

konania, 

• uvedené podmienky ponukového konania platia na žiadosti o prenájom vyššie uvedených 

nehnuteľností doručené na Mestský úrad v Dunajskej Strede v období od 01.11.2019 do 31.10.2020. 

4. prenájom vyššie uvedených nehnuteľností formou verejného ponukového konania, ako prípad 

hodný osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 9, písm. c) zákona NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku 

obcí v znení neskorších predpisov, z dôvodu zníženia výdavkov mesta za výkon správy predmetného 

majetku mesta.  

B/ splnomocnilo primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu realizácie tohto 

uznesenia mestského zastupiteľstva. 

 

Plnenie: Garážové boxy sú prenajaté na základe zmlúv o prenájme nebytového priestoru okrem boxov 

č. 2-101, 2-205 a 2-404, ktoré slúžia potrebám mestského úradu. 

 

- Uznesením č. 207/2019/8 Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda schválilo predaj 1 ks 

kmeňovej akcie ARÉNA DSZ, a.s. so sídlom Alžbetínske nám. 1203, Dunajská Streda, IČO: 52 769 

941 v nominálnej hodnote 1 000,- EUR v prospech občianskeho združenia MŠK Dunajská Streda, so 



sídlom Alžbetínske nám. 1203/7, Dunajská Streda, IČO: 50 399 098  za kúpnu cenu v celkovej výške 

1 000,- EUR. 

 

Plnenie: je v štádiu realizácie 

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

 

2.  Správa o výsledku kontroly č. 2020/2 

 

Povinná osoba:   Mestský úrad Dunajská Streda 

 

Predmet kontroly:   Kontrola evidencie a vybavovania sťažností a petícií  

 

Kontrolované obdobie: rok 2019 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a 

vnútorných predpisov pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku 

prešetrenia sťažností a petícií. 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

Postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku 

prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti ustanovuje zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach 

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sťažnostiach).  

Mesto Dunajská Streda má interný predpis, upravujúci postup pri podávaní, prijímaní, 

evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti, a to „Smernica č. 

1/2017 o vybavovaní sťažností v podmienkach samosprávy mesta Dunajská Streda (ďalej len 

Smernica č. 1/2017)“ účinné od 01.06.2017. 

 

Kontrola evidencie sťažností 

 

Centrálna evidencia sťažností podľa zákona o sťažnostiach (§ 10 ods.1) a Smernice č.1/2017 

(čl.4 ods.2) musí obsahovať najmä tieto údaje:  

a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti, 

b) údaje podľa § 5 ods. 2 zákona, a to meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo prechodného 

pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a 

priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Ak je sťažovateľovi možné doručiť písomnosti podľa tohto 

zákona v elektronickej forme, sťažnosť môže obsahovať aj adresu sťažovateľa na takéto doručenie.  

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.  

 

Centrálnu evidenciu sťažností vedie Referát právny MsÚ oddelenie od evidencie ostatných 

písomností. Evidencia obsahuje všetky údaje predpísané príslušnými právnymi predpismi.  

 

 

 

 



Vybavovanie sťažností 

 

V roku 2019 bolo v centrálnej evidencii zaevidované 1 podanie, ktoré spĺňalo pojmové znaky 

sťažnosti v zmysle ustanovení § 3 zákona o sťažnostiach. Sťažnosť bola písomná a podaná 

v elektronickej podobe a obsahovala náležitosti podľa § 5 ods.2 zákona o sťažnostiach.  

 

Sťažnosť bola podaná na postup a na neprípustné správanie sa zamestnanca Spoločného 

stavebného úradu v Dunajskej Strede (doručená mestskému úradu dňa 07.07.2019, evid.č. 1/2019). 

 

Kontrolou vybavovania sťažnosti bolo zistené, že sťažnosť bola prešetrená príslušným 

zamestnancom v súlade s ustanoveniami čl.5 ods. 4 Smernice č. 1/2017 dňa 30.08.2019. Zápisnica 

o prešetrení sťažnosti bola vyhotovená podľa vzoru – prílohy č. 1 k Smernici č. 1/2017 a obsahovala 

náležitosti ustanovené v § 19 ods.1 zákona o sťažnostiach. Sťažnosť bola vyhodnotená ako 

opodstatnená. 

Podľa ustanovenia § 13 ods.1 zákona o sťažnostiach „Príslušný orgán verejnej správy je 

povinný sťažnosť vybaviť do 60 pracovných dní.“ Odoslaním písomného oznámenia  bola sťažnosť 

vybavená v zákonom stanovenej lehote a oznámenie obsahovalo náležitosti uvedené v ustanoveniach 

§ 20 ods. 1 a 2 zákona o sťažnostiach. 

 

Kontrola evidencie a vybavovania petícií 

 

Postup pri podávaní, vybavovaní a evidovaní petícií ustanovuje zákon č. 85/1990 Zb. 

o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o petičnom práve).  

 

V roku 2019 mestskému úradu bolo doručených 5 petícií: 

 

 –  Petícia za preloženie miesta konania festivalu Fröccsfest (prijatá dňa 18.02.2019) 

 

Petícia bola predložená na rokovanie 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, 

konaného dňa 16.04.2019. Mestské zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a vzalo na vedomie uznesením 

č. 110/2019/5. 

Petícia bola vybavená písomným oznámením o predĺžení lehoty na vybavenie petície dňa 

18.03.2019 a oznámením o uznesení mestského zastupiteľstva dňa 16.05.2019. 

 

–  Petícia za znovuzavedenie zberného kontajnera na záhradný odpad v záhradkárskej oblasti na 

Malodvorníckej ceste v Dunajskej Strede  (prijatá dňa 07.05.2019).  

 

Petícia bola predložená na rokovanie 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, 

konaného dňa 25.06.2019. Mestské zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a  uznesením č. 142/2019/6 

A/ vzalo na vedomie petíciu 

B/ splnomocnilo primátora mesta na zabezpečenie plastových vriec na zber zmesového komunálneho 

odpadu za úhradu a veľkokapacitných zberných nádob na biologicky rozložiteľný odpad (zeleň) vo 

vopred určených termínoch na základe dohody so záhradkármi v záhradkárskej oblasti na 

Malodvorníckej ceste. 

Petícia bola vybavená písomným oznámením o predĺžení lehoty na vybavenie petície dňa 

16.05.2019 a oznámením o uznesení mestského zastupiteľstva dňa 15.07.2019. 

 

– Petícia proti situácii vzniknutej v blízkosti budovy Oddelenia cudzineckej polície SR (prijatá dňa 

20.05.2019).  

 

Petícia bola predložená na rokovanie 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, 

konaného dňa 25.06.2019. Mestské zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a  uznesením č. 141/2019/6 

A/ vzalo na vedomie petíciu 

B/ splnomocnilo primátora mesta, aby začal rokovanie s Ministerstvom vnútra SR vo veci 

premiestnenia Oddelenia cudzineckej polície SR na iné vhodné miesto mimo obytnej zóny. 



Petícia bola vybavená písomným oznámením o predĺžení lehoty na vybavenie petície dňa 

21.05.2019 a oznámením o uznesení mestského zastupiteľstva dňa 15.07.2019. 

 

–  Petícia na úpravu prevádzkového času čerpacej stanice OMV Dunajská Streda, Gaštanový rad 

(prijatá dňa 12.09.2019).  

 

Petícia bola predložená na rokovanie 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, 

konaného dňa 24.09.2019. Mestské zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a  uznesením č. 173/2019/7 

A/ vzalo na vedomie petíciu 

B/ žiadalo primátora mesta, aby príslušníkmi MsP zabezpečil vykonanie kontroly nočného kľudu cez 

víkend v nočných hodinách v okolí čerpacej stanice OMV. 

Petícia bola vybavená písomným oznámením o uznesení mestského zastupiteľstva dňa 

10.10.2019. 

 

–  Petícia proti premiestneniu autobusovej zastávky (prijatá dňa 21.11.2019).  

 

Petícia bola predložená na rokovanie 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Dunajskej Strede, 

konaného dňa 25.02.2020. Mestské zastupiteľstvo petíciu prerokovalo a  vzalo na vedomie uznesením 

č. 235/2020/10. 

Petícia bola vybavená písomným oznámením o predĺžení lehoty na vybavenie petície dňa 

06.12.2019 a oznámením o uznesení mestského zastupiteľstva dňa 09.03.2020. 

 

 

Povinná osoba vedie centrálnu evidenciu petícií oddelene od ostatných evidencií. Evidencia 

obsahuje nasledovné údaje: poradové číslo, dátum doručenia, dátum evidencie, údaje o odosielateľovi 

– FO: meno, priezvisko, adresa, PO: názov, meno a priezvisko oprávnenej osoby, sídlo, predmet 

petície, dátum pridelenia, výsledok prešetrenia, prijaté opatrenia/termín splnenia, dátum 

vybavenia/odloženia, dátum postúpenia, dôvod odloženia a poznámky. Evidencia obsahuje všetky 

údaje predpísané príslušnými právnymi predpismi.  

 

Kontrolou neboli zistené nedostatky. 

 

 

3.  Správa o výsledku kontroly č. 2020/3 

 

Povinná osoba:   Základná umelecká škola v Dunajskej Strede  

 

Predmet kontroly:   Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za 

tovary a služby  

 

Kontrolované obdobie: rok 2019 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon 

o slobode informácií). 

 

Kontrolou bolo zistené: 

 

 Zákon o slobode informácií upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu 

k informáciám. Podľa ustanovenia § 2 ods.2 zákona povinnou osobou sprístupňovať informácie sú aj 

právnické osoby zriadené obcou podľa § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 V kontrolovanom období povinná osoba zverejňovala údaje o zmluvách, vystavených 

objednávkach a dodávateľských faktúrach na webovom sídle mesta Dunajská Streda. Povinná osoba 

má zriadené vlastné webové sídlo www.zusmaids.sk, kde sú zverejnené údaje o zmluvách, 

http://www.zusmaids.sk/


vystavených objednávkach a dodávateľských faktúrach do konca roka 2018, pričom chýba informácia 

o zverejnení povinných údajov na webovom sídle mesta Dunajská Streda od 01.01.2019. S poukazom 

na ustanovenie § 5b ods.1 zákona o slobode informácií, zmysle ktorého povinná osoba zverejňuje na 

svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o vyhotovených 

objednávkach tovarov, služieb a prác a faktúrach za tovary, služby a práce sa doporučuje vytvoriť 

odkaz na webové sídlo mesta Dunajská Streda. 

 

Povinne zverejňovaná zmluva 

 

 Ustanovenia § 5a ods.1 zákona o slobode informácií definujú pojem povinne zverejňovanej 

zmluvy a upravujú podmienky a spôsob jej zverejňovania. 

 

 Podľa ustanovení § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka povinne zverejňovaná zmluva je účinná 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 Podľa ustanovení § 47a ods.4 Občianskeho zákonníka ak sa do troch mesiacov od uzavretia 

zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva 

nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. 

 

 V kontrolovanom období na webovej stránke mesta bolo zverejnených celkovo 12 zmlúv.  

 

 Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: 

- v 4-och prípadoch boli zmluvy zverejnené až po troch mesiacoch od ich uzavretia.  

- v 2-och prípadoch došlo k naplneniu predmetu zmluvy pred ich zverejnením, t.j.pred ich 

účinnosťou. 

 

 Podľa § 7 ods.1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o 

zásadách hospodárenia s majetkom mesta Dunajská Streda „Majetok môže mesto alebo správca 

prenechať do užívania inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe na základe nájomnej zmluvy, ktorá 

musí mať písomnú formu.“ 

 

 Na základe uvedených konštatujem, že povinná osoba nezverejnením zmlúv v zmysle 

ustanovení § 47a ods.1 a 4 Občianskeho zákonníka konala v rozpore s ustanovením § 7 ods.1 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2013 zo dňa 26. februára 2013 o zásadách hospodárenia s 

majetkom mesta Dunajská Streda. 

 

Vyhotovená objednávka tovarov, služieb a prác 

 

 Podľa ustanovení § 5b ods.1 písm. a) zákona o slobode informácií povinná osoba zverejňuje 

o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác najmä tieto údaje: 

1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok, 

2. popis objednaného plnenia, 

3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu 

odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej 

hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, 

4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 

5. dátum vyhotovenia objednávky, 

6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia, 

7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala. 

 

 Podľa ustanovení § 5b ods.2 zákona o slobode informácií údaje podľa § 5b ods.1 písm. a) 

povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb 

a prác, to neplatí ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť 

podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 

 



 V roku 2019 na webovej stránke mesta bolo zverejnených celkom 9 objednávok. Kontrolou 

bolo zistené, že pri zverejnení 4-och objednávok nebolo dodržané ustanovenie § 5b ods.2 zákona 

o slobode informácií, nakoľko povinná osoba údaje o vystavených objednávkach zverejnila po 

uplynutí desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. 

 Pri vystavených objednávkach nebol zverejnený údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej 

hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, čo je v rozpore s ustanovením § 5b ods.1 písm. 

a) bod 3 zákona o slobode informácií. 

 

Faktúra za tovary, služby a práce 

 

 Podľa ustanovení § 5b ods.1 písm. b) zákona o slobode informácií povinná osoba zverejňuje 

o faktúre za tovary, služby a práce najmä tieto údaje: 

1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr, 

2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre, 

3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je 

suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, 

4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 

5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, 

6. dátum doručenia faktúry, 

7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia. 

 

 Podľa ustanovení § 5b ods.2 zákona o slobode informácií údaje podľa § 5b ods.1 písm. b) 

povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.  

 

 Podľa zoznamu dodávateľských faktúr povinná osoba v kontrolovanom období dostala 

celkovo 152 faktúr, z ktorých do konca roka 2019 bolo uhradených 149. Kontrolou bolo preverené 

zverejnenie údajov vybraných faktúr v počte 30. 

 

 Pri zverejnení faktúr bola lehota podľa ustanovenia § 5b ods.2 zákona o slobode informácií, 

t.j. 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry dodržaná. 

 

Kontrolou zistené nedostatky: 

- pri zverejnených faktúrach chýba údaj o tom, či je suma fakturovaného plnenia vrátane dane 

z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, čo je v rozpore s ustanovením § 

5b ods.1 písm. b) bod 3) zákona o slobode informácií, 

- pri niektorých faktúrach nie je uvedená zmluva, pričom faktúra súvisí s povinne zverejňovanou 

zmluvou, čo je v rozpore s ustanovením § 5b ods.1 písm. b) bod 4) zákona o slobode informácií. 

 

 

 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa 23.09.2020      Ing.Zoltán Fekete 

      hlavný kontrolór 

 

 

 

 

 

 

 

 


