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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorá bola 
vykonaná v zmysle mestským zastupiteľstvom schváleného uznesenia č. 10/H.1 zo 14.10.2015.  
Následnou finančnou kontrolou bolo sledované dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a vnútorných predpisov spoločnosti. 
 

NFK – kontrola hospodárenia spoločnosti  
Kontrola bola ukončená Správou o výsledku NFK a kontrolovaný subjekt – Bytové hospodárstvo mesta 
Krompachy, s.r.o. prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v termíne do 31.5.2016 
má predložiť hlavnej kontrolórke písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov 
zistených následnou finančnou kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 
zodpovedných za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim 
podľa osobitného predpisu. 
1) 
Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, spol. s r. o. (ďalej BHMK) je obchodná spoločnosť zapísaná 
v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložka číslo 4414/V so sídlom ulica SNP 1 Krompachy 
053 42. Deň zápisu 1.4.1994. Jediným spoločníkom od 1.2.2001 je Mesto Krompachy v zastúpení 
primátorkou mesta. Výška základného imania  spoločnosti v dôsledku peňažného vkladu spoločníka od 
26.2.2009 je 6 638,78 €, ktorej hodnota je splatená v plnej výške. Od uvedeného dátumu základné 
imanie spoločnosti nebolo ani zvyšované ani znižované. 
Predmetom činnosti sú poradenské služby v oblasti správy a údržby bytového a nebytového fondu,  
správa bytového a nebytového fondu a ďalšie činnosti uvedené v obchodnom registri. 

2) 
V zmysle ustanovenia § 135 ods. 1) Konatelia sú povinní zabezpečiť riadne vedenie predpísanej 
evidencie a účtovníctva, viesť zoznam spoločníkov a informovať spoločníkov o záležitostiach 
spoločnosti. 
Ku kontrole bolo požadované predloženie vnútorných dokumentov – interných smerníc ako napr. 
organizačný poriadok, pracovný poriadok, poriadok odmeňovania zamestnancov, smernica na vedenie 
účtovníctva, smernica na obeh účtovných dokladov. Na základe vyjadrenia konateľa spoločnosti pri 
začatí kontroly dané dokumenty spoločnosť nemá. Nesúlad so zákonom č. 513/1991 Zb. § 135 ods. 1). 
Interné smernice sú súčasťou fungovania a riadenia spoločnosti, tvoria sústavu pravidiel s cieľom 
stanovenia jednotných pravidiel pre určité postupy a činnosti v danej spoločnosti. Niektoré je 
povinnosťou vypracovať, aby nedošlo k sankciám, iné vypracovať za účelom uľahčenia fungovania 
spoločnosti. Ak sa účtuje v sústave podvojného účtovníctva odporúča sa mať vypracované smernice 
o vedení účtovníctva, obehu účtovných dokladov, k inventarizácii, .... . Tieto smernice spolu s ďalšími 
účtovnými záznamami predstavujú účtovnú dokumentáciu, ktorá sa vyžaduje v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Pri porušení predpisov v oblasti účtovníctva daňový úrad ukladá sankcie. Zároveň bolo 
požadované predloženie Spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny, zápisy z valného 
zhromaždenia, zápisy zo zasadaní dozornej rady. Na základe vyjadrenia konateľa - dané dokumenty 
nemá, tým ich nemôže predložiť. Nesúlad so zákonom č. 513/1991 Zb. § 135 ods. 1). 
Valné zhromaždenie spoločníkov je najvyšším orgánom spoločnosti. Zápisnice z valného zhromaždenia 
sú dokumentom, v ktorom sa zachytáva obsah zasadnutia a obsahuje náležitosti v zmysle § 127a  
Obchodného zákonníka. Dozorná rada dohliada na činnosť konateľov a je kvázi kontrolným orgánom 
spoločnosti. Jej práva a povinnosti sú zakotvené v ustanovení § 138 - § 140 Obchodného zákonníka.  
Na základe nepredloženia, nepreukázania zápisníc nie je možnosť konštatovania o uskutočnení 
rokovaní valného zhromaždenia a konštatovaní či zápisnice z valného zhromaždenia obsahujú 
náležitosti v zmysle zákona, akú majú vypovedaciu hodnotu, či dozorná rada podávala správy o svojej 
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činnosti a akú bola ich vypovedacia hodnota, t.j. plnenie si povinností valného zhromaždenia 
a dozornej rady.  

3) 
Na základe výsledku z predchádzajúcich kontrol – č. 9/2012 na prerokovaní sa zúčastnil konateľ Ing. 
Klein, riaditeľ Ing. Polnišer, neprítomný p. Puchala – konateľ, kontrolovaný subjekt mal prijať do 15 dní 
od prerokovania výsledku konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a predložiť ich 
hlavnej kontrolórke, čo sa do dnešného dňa nestalo. Informácia o výsledku kontroly, ako aj o neprijatí 
a nepredložení opatrení bola predložená aj mestskému zastupiteľstvu. V roku 2013 bol konateľ 
spoločnosti Bc. Kurta požiadaný o predloženie príslušných dokladov ku kontrole č. 9/2013, požiadal 
o predĺženie termínu na ich predloženie, s čím kontrolný subjekt súhlasil. Žiadne doklady, dokumenty 
neboli kontrolnému subjektu predložené, o čom bolo informované mestské zastupiteľstvo.  

4) 
BHMK ako správca vykonáva správu majetku, ktorého vlastníkom je mesto Krompachy – byty 
a nebytové priestory, spoluvlastník spoločných častí a zariadení bytového domu, pozemky - na základe 
Zmluvy o výkone správy (ďalej zmluva) zo dňa 6.9.2013, ktorej kópia vrátane dodatku č. 1 z 31.12.2013 
bola predložená ku kontrole. 
Prehľad o počte nájomných bytov mesta v správe spoločnosti BHMK: 

od do počet bytov poznámka 

01.01.2013 31.10.2013 35 mestské byty: SNP 1050/1 

01.04.2014 30.04.2015 85 

mestské nájomné byty: 
Banícka štvrť, 29.augusta, 
Stará Maša, 15 b.j., 42 b.j  

01.05.2015  67 

mestské nájomné byty: 
Banícka štvrť (od 1.5. nie), 
29.augusta, Stará Maša, 15 
b.j., 42 b.j 

Spoločnosť t.č. má v správe 67 nájomných bytov vrátane nebytových priestorov, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta Krompachy. Medzi mestom ako vlastníkom a nájomcom je uzatvorená príslušná nájomná 
zmluva. Tieto zmluvy a ich evidencia je na meste. Nájomné byty na ulici SNP č. 1 boli mestom postupne 
odpredané do osobného vlastníctva. Na byty na Baníckej štvrti boli nájomné zmluvy uzatvorené na 
dobu určitú, posledné s termínom do 31.3.2015, nájomný vzťah bol ukončený. 

5) 
Výsledok hospodárenia : 

€ 
k 31.12.2013 

k 31.12.2014 
predch. obdobie  k 31.12.2013 

Náklady na hospodársku činnosť 74 104 18 346 9 840 

Výnosy z hospodárskej činnosť 49 077 10 013 8 813 

Výsledok hosp. z hospodár. činnosti  -25 027 -8 333 -1 027 

Náklady na finančnú činnosť 10 721 2 815 179 

Výnosy z finančnej činnosti 26 3 1 

Výsledok hosp. z finančnej činnosti -10 695 -2 812 -178 

Náklady 84 825 21 161 10 019 

Výnosy 49 103 10 016 8 814 

Hospodársky výsledok pred zdanením -35 722 -11 145 -1 205 

 
BHMK po zúčtovaní splatnej dane vo výške 960 € vytvoril k 31.12.2014 stratu vo výške 2 165 €. Uvedená 
strata bola vplyvom straty z hospodárskej činnosti vo výške 1 027 € a straty z finančnej činnosti vo 
výške 178 €. 
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Výsledok hospodárenia minulých rokov, t.j. neuhradená strata minulých rokov (/-/429) a nerozdelený 
zisk minulých rokov (428), predstavuje v období rokov 2012 až 2014 stratu.  
Výsledok hospodárenia minulých rokov: 

Rok 2012 2013 2014 2015 

Nerozdelený zisk minulých rokov (428)            € 87 458 87 458 86 122  

Neuhradená strata minulých rokov (429)        € -263 596 -246 319 -195 318  

Výsledok hospodárenia minulých rokov          € -176 138 -158 861 -109 196  

 
Nie je písomne doložené a preukázané čo a v akej výške sa malo podieľať na vzniku straty; 
nepreukázanie, nedokladovanie účtovného prípadu nie je v súlade so zákonom o účtovníctve § 6,  
§ 8, § 32. 
V roku 2013 Mestské zastupiteľstvo V Krompachoch schválilo dotáciu pre BHMK v celkovej výške 
176 138 € na vykrytie strát z predchádzajúcich období. Finančné prostriedky boli poukázané 
18.10.2013 vo výške 53 000 €, 8.1.2014 vo výške 61 569 €, 21.1.2015 vo výške 25 000 €, 24.6.2015 vo 
výške 11 569 €  23.11.2015 vo výške 10 000 € a 17.12.2015 vo výške 15 000 €, t.j. celkovo 176 138 €. 
Hlavná kontrolórka na zasadaní mestského zastupiteľstva 21.8.2013 pri predloženom návrhu na 
poskytnutie dotácie pre spoločnosť BHMK poukázala na nesúlad so zákonom zo strany mesta a na 
niektoré náležitosti v súvislosti s predkladaným návrhom. Postupnosť schvaľovania príslušného 
uznesenia k danej dotácii ako aj k jeho formulácii nebolo predmetom kontroly. 
Nie je preukázané čo konkrétne z poskytnutých finančných prostriedkov bolo uhradené, ako sa 
postupovalo pri vykrytí straty z minulých rokov, čo nie je v súlade so zákonom o účtovníctve. 
Z tabuľky výsledok hospodárenia minulých rokov vidieť, napriek poskytnutiu finančných prostriedkov 
zo strany mesta, výsledok hospodárenia z predchádzajúcich období k 31.12.2014 vykazoval stratu vo 
výške 109 196 €, spoločnosti sa nepodarilo stratu vykryť. Spoločnosť v daných rokoch vykazovala 
záporný hospodársky výsledok aj za príslušný rok. 
Na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu, finančná situácia spoločnosti v roku 2015 je priaznivá. 
Predpokladá sa v roku 2015, a v priebehu nasledujúcich rokoch, výsledok hospodárenia bude zisk. 
Konateľ spoločnosti Mgr. Stanislav Kurta v roku 2014 prepustil posledného zamestnanca spoločnosti, 
spracovávaním dokladov spoločnosti poveril účtovnú firmu, snažil sa zabezpečiť, aby výnosy 
spoločnosti prevyšovali nad nákladmi a následne bol od roku 2015 stále vykazovaný zisk. V dôsledku 
priaznivého hospodárenia budú postupne splácané záväzky voči ľudom a Mestu Krompachy. 
Na základe Zmluvy o výkone správy čl. VIII. bod 2. Zmluvné strany sa dohodli, že výška odmeny správcu 
je stanovená paušálnou sumou 8 € bez DPH za jeden byt, prípadne nebytový priestor mesačne. Od 
1.5.2015 počet bytov v správe je 67, tzn. pri danom počte bytov 536 € bez DPH mesačne. 

Stav pohľadávok a stav záväzkov €: 
      k 31.12.2014   k 31.12.2013 
krátkodobé pohľadávky    72 217                  60 891 
(z obchodného styku) 
Dlhodobé záväzky        101 316 
(ost. dlhodobé + zo sociálneho fondu) 
Krátkodobé záväzky    179 723   138 671 
(- z obchod. styku      35 053       19 314 

  - daňové          1 100               55 

  - ostatné – pôžičky)     143 570     118 570 

 
Vykázaný stav záväzkov a stav pohľadávok prevzatých za rok 2013 a skôr nie je odkontrolovaný, čím 
nie je možnosť prevzatia zodpovednosti za jeho skutočnosť a správnosť (inventarizácia). 
Inventarizácia záväzkov a pohľadávok za rok 2015 bude robená pri účtovnej závierke k stavu  
k 31.12.2015. 
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6) 
Od roku 2014 vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo vykonáva pre spoločnosť BHMK externá 
spoločnosť na základe Zmluvy o vedení účtovníctva z 27.2.2014 v rozsahu a za podmienok, uvedených 
v zmluve, za paušálnu odmenu 150,- € mesačne bez DPH.  
Spoločnosť BHMK za správu, za služby – elektrická energia, vodné a stočné, zrážková voda – a do fondu 
údržby a opráv za jednotlivé bytové domy mesačne postupuje faktúry na mesto – vlastníkovi. Faktúry 
za kontrolované obdobie boli zo strany vlastníka – mesta, spoločnosti BHMK uhradené.   
Spoločnosť ako správca má pre každý bytový dom zavedený samostatný bankový účet, na ktorom sú 
všetky platby vlastníka.  
Vedie analytickú evidenciu prostriedkov tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv (FÚO) pre 
každý bytový dom samostatne. Do FÚO boli poukazované preddavky mesačne vopred, čo je v súlade 
so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z.n.p., ustanovenie § 10. 
Z fondu boli financované náklady spojené s nákladmi na prevádzku, opravy a údržbu. Väčšie opravy si 
vyžadovali v roku 2014 bytové domy A1, A2 na Maurerovej ulici z dôvodu odstránenie navĺhania, na 
ktoré boli poskytnuté finančné prostriedky z Fondu rozvoja bývania mesta, čo bolo predmetom 
schválenia v mestskom zastupiteľstve. Spoločnosť oslovila firmy a požiadala o zaslanie cenovej ponuky, 
bola vybratá firma s najnižšou cenovou ponukou. Zápis z vyhodnotenia postúpených cenových ponúk 
nepreukázaný. Správca vykonal ročné vyúčtovanie tvorby a čerpania FÚO za rok 2014 pre každý bytový 
dom.    
Správca sleduje a vedie evidenciu úhrady nákladov za plnenia za služby spojené s užívaním bytu  
a nebytových priestorov – vodné, stočné, zrážková voda, elektrická energia, pre každý bytový dom 
samostatne. Úhrady za plnenia, t. j. preddavkové platby za služby, boli mesačne vopred uhrádzané 
vlastníkom na bankový účet príslušného domu. Správca vykonal ročné vyúčtovanie nákladov za 
jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytu, nebytového priestoru pre každý bytový dom. 
Platby vlastníka za správu boli poukázané na bankový účet jednotlivých bytových domov, následne 
poukázané na bankový účet spoločnosti – správcu. 
V zmysle zákona o účtovníctve §17 ods. 5) bola vykonaná k 31.12.2014 účtovná závierka v stanovenom 
termíne a obsahovala predpísané náležitosti. Na dokladoch predložených ku kontrole nebol podpisový 
záznam štatutárneho orgánu, čo nie je v súlade s § 17 ods. 2) zákona o účtovníctve v z.n.p..   
Boli kontrolované jednotlivé stavy. Stavy, týkajúce sa roka 2014 zodpovedali skutočnosti, neboli zistené 
rozdiely. Stavy, týkajúce sa predchádzajúcich období nebolo možné odkontrolovať, neboli 
zdokladované, čo nie je v súlade so zákonom o účtovníctve. 

Za rok 2013 neexistuje hlavná kniha a výsledovka, ktorá by zodpovedala vernému a pravdivému 
zobrazeniu skutočnosti. FÚO nebol účtovne zaúčtovaný v správnej výške, ani analyticky rozčlenený na 
jednotlivé účty tak ako to ukladá zákon č. 182/1993 Z.z.. Účtovná závierka za rok 2013 neposkytuje  
verný a pravdivý obraz tak ako to ukladá zákon o účtovníctve, keďže nebola vykonaná inventarizácia 
majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v zmysle uvedeného zákona (dokladová inventúra 
všetkých účtov, zdokladovanie). Spoločnosť, ktorá vedie účtovníctvo od roka 2014, vzhľadom 
k uvedenému, ako začiatočné stavy do roku 2014 zaviedla účty z účtovnej závierky za rok 2013, tieto 
účty si rozdelila na tie, ktoré sú spred roka 2013 a zvlášť zaviedla jednotlivé účty tak, ako to ukladá 
zákon o účtovníctve. Vzhľadom na túto skutočnosť, nie sú zdokladované všetky účty aj v účtovnej 
závierke za rok 2014, čo je vyjadrené aj pri inventarizácii za rok 2014 – nebolo možné overiť zostatky 
za rok 2013 a predchádzajúce. Fond opráv bol prevedený len ako rozdiel medzi aktívami a pasívami 
spoločnosti BHMK. 

7) 
Spoločnosť ku kontrole nepredložila vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku 
a záväzkov k 31.12.2013 (ďalej inventarizácia), nebolo predložené ani na mesto Krompachy vykonanie 
inventarizácie podľa stavu k 31.12.2013, nie je preukázané jej vykonanie, čo nie je v súlade s Príkazom 
primátorky mesta Krompachy z 9.10.2013 a zákonom o účtovníctve, § 29 a § 30. 
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V spoločnosti bola vykonaná inventarizácia majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 
k 31.12.2014 (ďalej inventarizácia) v mesiaci apríl - jún 2015. 
V zmysle Príkazu na vykonanie riadnej inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov 
v roku 2014, vydanom primátorkou mesta dňa 8.10.2014, Harmonogram prác bod 10) Vydať príkaz na 
vykonanie inventarizácie majetku k 31.12.2014, v obchodných spoločnostiach, ktorým bol majetok 
mesta zverený do správy resp. do nájmu – Termokomplex, a.s., BHMK, s.r.o., Mestské lesy Krompachy, 
s.r.o. a správu o priebehu a výsledkoch inventarizácie vrátane inventúrnych súpisov, predložiť oddelenie 
majetku a regionálneho rozvoja s termínom do 28.1.2015. (ďalej len príkaz primátorky, harmonogram 
prác). 
Vykonanie inventarizácie k 31.12.2014 nebolo predložené na mesto, vydanie príkazu v obchodnej 
spoločnosti na vykonanie inventarizácie nie je preukázané, inventarizácia uskutočnená  
a bola ukončená v mesiaci jún 2015  – uvedené zistenia nie sú v súlade s príkazom primátorky, 
harmonogram prác bod 10.  
Na inventarizačných zápisoch predseda komisie je Mgr. Stanislav Kurta, ktorý je konateľom 
a zodpovednou osobou, na inventarizačných zápisoch prípady, že chýbajú podpisy predsedu, člena 
inventarizačnej komisie, nepreukázanie inventúrnych súpisov, čo nie je v súlade so zákonom 
o účtovníctve § 30 ods. 2) a 3). 

Inventarizácia jednotlivých účtov - stavy z roka 2013 a skôr nie sú doložené, nie je zdokladovaný 
vykázaný stav, nie je možnosť odkontrolovať, nepreukázané inventarizačné zápisy, inventúrne súpisy, 
čo nie je v súlade so zákonnom o účtovníctve § 30 ods. 1).  
V zmysle zákona o účtovníctve peňažné prostriedky v hotovosti musí účtovná jednotka inventarizovať 
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Inventarizácia pokladne – Mincovka k 31.12.2014 – 
bez dátumu vykonania, bez podpisov, začiatok a koniec vykonania inventarizácie 25.4.2015! Nesúlad 
so zákonom o účtovníctve § 29 ods. 3), § 30 ods. 1), 2), 3). 
 
K zisteným nedostatkom na základe vyjadrenia kontrolovaného subjektu - nebolo možné zabezpečiť 
inventarizáciu skôr ako v mesiaci jún. Dôvodom bola nedostatočná inventarizácia za rok 2013 a bolo 
potrebné zisťovať informácie ohľadom prijatých nespárovaných platieb na účet BHMK, ktoré BHMK 
postupne vracia Mestu Krompachy, pretože sú to pohľadávky Mesta Krompachy a nie už BHMK. Mesto 
Krompachy dlh za nájomné byty vyrovnalo už v minulosti a dlžníci stále hradia na účet BHMK. Z dôvodu 
nedostatočnej inventarizácie za predchádzajúce roky nebolo  možné v roku 2014 zinventarizovať 
všetky účtovné zostatky tak, ako to ukladá zákon o účtovníctve.  

8) 
Spoločnosť v roku 2013 uzatvorila z dôvodu potreby finančnej výpomoci Zmluvy o pôžičke s veriteľom:  

- p. Martinom Neubellerom dňa 11.9.2013 vo výške 60 000 € s DPH; vrátené v roku 2014;  
- spoločnosťou POKROK s.r.o. dňa 29.7.2013 vo výške 50 000 €, vrátené v roku 2013;  
- spoločnosťou SEZ Krompachy a.s. dňa 15.8.2013 vo výške 50 000 €, v skutočnosti poukázali 

25 000 €, vrátené v roku 2015 vrátane úroku z omeškania.  
V roku 2012 bola medzi mestom Krompachy, ako veriteľ a spoločnosťou BHMK, ako dlžník, uzatvorená 
Zmluva o pôžičke finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania vo výške 118 570 € a to bezúročne, 
ktorú dlžník splatí do 31.12.2012. Poskytnutie bezúročnej pôžičky schválilo mestské zastupiteľstvo 
uznesením č. 19/B.4 dňa 3.10.2012. Do dnešného dňa pôžička nebola vrátená, čím si dlžník nesplnil 
svoju povinnosť v zmysle uzatvorenej zmluvy a finančné prostriedky v stanovenom termíne nevrátil 
a mesto nepostupovalo v súlade so zákonom o majetku obcí. 
 
9) 
Spoločnosť nemá vytvorenú vlastnú webovú stránku. Na webovej stránke mesta Krompachy má 
zverejnené Knihu vystavených faktúr a Knihu prijatých faktúr za rok 2014 a rok 2015, ktorej forma 
zverejnenia nezodpovedá zákonu, zverejnenie zmlúv a objednávok nepreukázané, čo nie je v súlade 
so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p. § 5a a § 5b.  Zmluvy je 
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potrebné zverejňovať v plnom znení, vrátane popisných údajov. U objednávok a faktúr je predpísané, 
ktoré informácie je potrebné zverejňovať, nie je nutnosť skenovať, postačí ich zverejňovať 
v štruktúrovanej a prehľadnej forme, zvoliť napr. tabuľku a v tejto forme uviesť pre každú objednávku, 
pre každú faktúru požadované údaje ako je uvedené v § 5b ods. 1) písm. a) a písm. b). V súlade s ods. 
1) § 47a Občianskeho zákonníka je v prípade ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy takáto 
zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. V zmysle § 47a Občianskeho zákonníka sa 
účastníci môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr ako je deň nasledujúci po dni 
zverejnenia (využitie inštitútu odkladacej podmienky). 

  
 
 
 
V Krompachoch 22.1.2016 
        Ing. Mária Tomašová 
          hlavná kontrolórka 
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Návrh na uznesenie: 

z 12. zasadnutia  Mestského  zastupiteľstva  v Krompachoch, 
konaného dňa 27.1.2016 v Krompachoch. 

 
Mestské zastupiteľstvo mesta Krompachy podľa § 12 ods. 7) a § 18f ods. 1) písm. d) zákona  
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. 
 

BERIE NA VEDOMIE 
 
Informáciu o výsledku následnej finančnej kontroly:  

- hospodárenie v spoločnosti Bytové hospodárstvo mesta Krompachy, s.r.o. 

 


