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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Správa pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti 
 

Predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly, ktorá bola vykonaná v súlade  
s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, doplneným o poslanecké návrhy, schváleným 
uznesením MsZ č. 36/C.26 dňa 13.12.2017 . 

Kontrola – kontrola príjmov a výdavkov na Dni mesta a Vianočné trhy v roku 2017 (zľavy a zrážky pri 
poplatku za verejné priestranstvo) 
Povinnou osobou bolo Mesto Krompachy, kontrola vykonaná na Mestskom úrade Krompachy (ďalej 
len MsÚ). Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, týkajúce sa predmetu kontroly, so 
zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. Kontrolovaným obdobím bol rok 2017.  
Dátum doručenia Návrhu správy o výsledku danej kontroly povinnej osobe: 1.6.2018. Povinná osoba 
v určenej lehote do 8.6.2018 nepodala oprávnenej osobe námietky k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam, opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených 
v Návrhu správy o výsledku kontroly. Kontrola je ukončená Správou o výsledku kontroly. 

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej len MsZ) prijalo dňa 15.12.2014 uznesenie č. 2/H.3, 
ktorým sa uznáša v zmysle § 4 ods. 3 písm. c), § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4, § 22, § 30,  
§ 37, § 44, § 52 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov na Všeobecne 
záväznom nariadení č. 4/2014 o miestnych daniach na území mesta Krompachy v platnom znení (ďalej 
len VZN č. 4/2012, alebo VZN o miestnych daniach). (Predtým sa jednalo o VZN č. 3/2012, VZN  
č. 12/2011, ktoré boli samozrejme zrušené.) V zmysle čl. 14 predmetom tohto nariadenia je určenie 
náležitostí miestnej dane za užívanie verejného priestranstva správcom dane podľa 
splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona o miestnych daniach. V zmysle čl. 15 ods. 2) tohto 
nariadenia Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho 
na ......, predajného zariadenia, ........ . V čl. 16 sú určené sadzby dane, konkrétne v odseku 8) za užívanie 
verejného priestranstva na príležitostné trhy, jarmoky. Odsek 9) písm. a) až e) určuje  oslobodenie od 
dane za užívanie verejného priestranstva. 
MsZ uznesením č. 15/H.1 dňa 18.4.2012 sa uznieslo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 
68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 6 ods. 1 a § 4 ods. 3 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na 
trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení 
neskorších predpisov a podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/2007 o ochrane 
spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších predpisov na Všeobecne záväznom nariadení č. 1//2012 o trhovom poriadku a podmienkach 
predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v platnom znení (ďalej len VZN  
č. 1/2012, alebo VZN o trhovom poriadku). Týmto nariadením upravuje podmienky predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Krompachy, povinnosti fyzických 
a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a súčasne 
vydáva trhový poriadok trhoviska a trhový poriadok príležitostných trhov. V zmysle čl. 19 tohto 
nariadenia príležitostnými trhmi sú Krompašský jarmok a Vianočné trhy. Čl. 22 Organizácia 
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príležitostných trhov a účastníci uvádza v ods. 9) Ostatné podmienky súvisiace s organizačným 
zabezpečením príležitostných trhov a iné dôležité skutočnosti sa určujú organizačným poriadkom a pri 
vydávaní povolenia na predaj. Mesto vydalo Organizačný poriadok XXVI. Krompašského jarmoku rok 
2017 (ďalej len Organizačný poriadok KJ) a Organizačný poriadok Vianočných trhov pre rok 2017 na ich 
zabezpečenie po organizačno-technickej stránke (ďalej len Organizačný poriadok VT). Nikde nie je 
definované čo sú iné dôležité skutočnosti. VZN č. 1/2012 čl. 24 ods. 2) písm. a) až h) určuje poplatky, 
nájomné a daň za osobitné užívanie verejného priestranstva pri konaní príležitostných trhov; písm. i) 
určuje oslobodenie od platby miestnej dane podľa ods. 2) písm. a), b), c) a písm. e). 

Počas konania príležitostných trhov umiestnenie predajného zariadenia (stánku) na verejnom 
priestranstve sa v zmysle VZN č. 4/2014 považuje za osobitné užívanie verejného priestranstva. Z toho 
vyplýva, nájomné za prenajatú plochu sa teda určuje sadzbou dane za užívanie verejného priestranstva 
za umiestnenie predajného zariadenia (stánku) a stanovuje sa v súlade s VZN č. 4/2014.   
Hlavný kontrolór nepovažuje za opodstatnené uvádzať sadzby ako aj oslobodenie od platby vo VZN 
o trhovom poriadku, keď sú uvedené a stanovené vo VZN o miestnych daniach. Kontrolou bolo zistené 
napr.: VZN č. 4/2014 čl. 16 bod 8) sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na príležitostné 
trhy, jarmoky je za parkovanie motorového vozidla pri stánku 6,00 €/3 dni, vo ZN č. 1/2012 čl. 24 bod 
2) písm. h) je to 3,50 €/3 dni, rozdiel 2,50 €. Vo VZN č. 1/2012 čl. 24 ods. 2) písm. i) oslobodenie od 
platby miestnej dane podľa ods. 2) písm. a), b), c) a e) sú podnikatelia, ktorí poskytnú dar (finančný 
alebo vecný) Mestu Krompachy v sume najmenej 100,00 € na kultúrne a športové podujatia, alebo na 
humanitné účely konané pri príležitosti trhu.  Vo VZN č. 4/2014 sa takéto oslobodenie neuvádza. 
Uvedené zistenia – rozdielna sadzba, oslobodenie od platby - poukazujú na nesúlad v nariadení 
o trhovom poriadku s nariadením o miestnych daniach. Zároveň v Organizačnom poriadku KJ čl. IV. 
bod 7) písm. f) parkovanie motorového vozidla pri stánku 3,50 €/3 dni, čo nie je v súlade s VZN  
č. 4/2014.  Žiadam prehodnotiť VZN o trhovom poriadku.  
V zmysle Organizačného poriadku KJ čl. IV. bod 7) písm. a) za predajné miesto pre stánok s bežným 
sortimentom ..... predávajúci s bežným sortimentom, ktorý zašle záväznú prihlášku (s požadovanými 
údajmi, dokladmi a dokladom o zaplatení poplatku) do 05.09.2017 si uplatní 10 % zľavu za predajné 
miesto na stánok viď čl. III. ods. 1 písm. d) [Čl. III. ods. 1 písm. d) znie: Uzávierka vrátenia vyplnených 
záväzných prihlášok zo strany uchádzačov o predajné miesta je do 05.09.2017;  predávajúci s bežným 
sortimentom, ktorý zašle záväznú prihlášku (s požadovanými údajmi, dokladmi a dokladom o zaplatení 
poplatku) do 05.09.2017 si uplatní 10 % zľavu za predajné miesto na stánok. Účastníci, ktorí doručia 
záväznú prihlášku do uzávierky majú garantované miesto na predaj.], čo nie je v súlade s VZN č. 4/2014 
čl. 16.. Platobné podmienky v Organizačnom poriadku KJ nemôžu byť nad rámec všeobecne záväzného 
nariadenia, nemôže byť nesúlad. 
V nadväznosti na VZN č. 4/2014, na ktorom sa uznieslo mestské zastupiteľstvo, nie je opodstatnenosť 
uplatňovať - zníženie platby v prípade zaplatenia do 5.9.2017, ako aj pri vrátení zaplatenej čiastky 
v prípade odvolania účasti na KJ, z ktorej bolo stiahnuté 10 %. 
Obe všeobecne záväzné nariadenia neriešia poplatok za zriadenie elektrickej prípojky pre stánky 
s remeslami, umiestnenie motorového vozidla pri stánku s remeslami. VZN č. 4/2014 zohľadňuje len  
v čl. 16 bod 9. písm. e) oslobodenie od dane za užívanie verejného priestranstva, na ktorom sú na 
pozvanie umiestnené stánky s predvádzaním ľudového remesla, ... , nie poplatok za zriadenie 
elektrickej prípojky, prípadne sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za parkovanie 
motorového vozidla pri stánku. Odporúčam prehodnotiť a premietnuť do všeobecne záväzného 
nariadenia. 
Na základe predložených dokladov, sadzba dane za užívanie verejného priestranstva na príležitostné 
trhy, jarmoky a poplatky za zriadenie elektrickej prípojky (prípadne nájom predajného pultu) sú 
účtované celkovo, spolu, na podpoložke 292027 – Ostatné príjmy – Iné, čo nie je v súlade 
s Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 v platnom znení. 
Dane za špecifické služby, konkrétne daň za užívanie verejného priestranstva sa účtuje na podpoložke 
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133012. Tým, že príjem za daň za verejné priestranstvo nie je účtovaný na podpoložke 133012, ale na 
podpoložke 292027, skutočnosť výšky tohto príjmu je skreslená, čím nie je vytvorený verný a pravdivý 
obraz, čo nie je v súlade so zákonom o účtovníctve. Na podpoložke 133012 – za KJ a VT – je účtované 
len PD č. 6571 vo výške 62,40 € a PD č. 6609 vo výške 27,30 €.  

 

V nasledujúcej tabuľke je spracovaná úhrada platieb trhovníkov – Krompašský jarmok r. 2017: 
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KROMPAŠSKÝ JARMOK Úhrada podľa výpočtu v žiadosti € 

Daň -parkovanie: 
sadzba 6 € VZN     

č. 4/2014, účtovali 

3,50 € VZN č.1/2012   

Poplatok za 
zriadenie elektr. 
prípojky - stánky              
s občer. 20 €,            
účtovali 10 €     

  
uhradené dňa uhradiť 

vrátené/ 
doplatok 

dňa rozdiel 2,50 € rozdiel 10 €     

D - občerstvovacie stánky 

J. P. 284,50 7.8.       -5,00       

O. S. 185,00 24.7. 180,50 162,45 28.9.p492/17 -5,00   

neprišla, vrátené 
162,45€,t.j.-10%, ale nevrát. 
ešte 4,50 ! 

L. Ž. 83,00 22.8. 83,00 74,70 28.9.p491/17     
neprišiel, vrátiť 74,7€,t.j.-
10%  

V. F. 149,60 19.9.  134,64 28.9.p493/17     
neprišla, vrátiť 134,64€,t.j.-
10%; nepreuk. záv. prihláš.! 

J. H. 112,10 21.7. 112,10             

D. K. 134,50 24.7. 134,50     -2,50       

M. H. 104,10 24.7. 104,10             

P. Š. 105,00 20.9.PD6522  105,00        -10,00    

P. Š. 105,00 14.7. ; 27.7. 105,00       -10,00    

M. H. 174,50 18.7. 174,50     -2,50       

Z. F. 155,60 28.7.PD5491 155,60     -2,50       

R. T. 107,00 14.8.. 107,00             

M. O. 99,00 2.8.; 8.8. 99,00             

M. B. 129,00 15.8. 129,00     -2,50       

A. K. 99,00 9.8. PD5655 99,00             

D. D. 99,00 13.9PD6455 99,00             

M. D. 99,00 24.8. 99,00             

L. B. 99,90 6.9.;11.9. 99,00 0,90 ?     nepreukázané vrát. 0,90 € 
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L. M. 83,00 11.9.PD6265  ?         nepreuk. záv. prihláš.! 

Š. F. 228,30 ?! PD6330/17 228,30         ? 

J. M.     137,00        neprišiel 

W. S. 133,00 22.9.;PD6605 136,50     -6,00   auto vôbec nezapočítané 

M.F. 177,00 20.9. 177,00     -2,50       

G.R. 125,50 22.9.;PD6588 125,50             

I. S. 150,50 20.9. 150,50     -2,50       

E - stánky s bežným sortimentom, propag. služieb 

An. 89,20 
6.9.; 
22.9.PD6611 89,20             

M. P. 101,60 31.8. 101,60 91,44 21.9.VD6568     neprišla, -10% = 91,44€ 

K.K. 28,00 22.9.PD6583 28,00         zaplatil len za ďalší 1 modul  

M. T.               nebol 

C. 108,00 30.10. ?         22.9.int.dokl.o vystavenie fa, 

Sek. Park - atrakcie 

J.Š. 37,30 
22.9.PD6609 a 
PD6610 ?           

 nepreuk. 

výpočet v záv. 
prihláš.! 

L. D. 72,40 
21.9.PD6571 a 
PD6572 ?           

 nepreuk. záv. 

prihláš.! 

A - stánky s bežným sortimentom  

                  

 platba 
u modulov 
uplatnenie 
10% zľavy-
Org.poriad. 
- rozdiel v  
zmysle 
VZN č. 
4/2014 
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V. H. 101,60 20.7. 101,60     -2,50     -10,90 

H. K. 101,60 20.7. 101,60     -2,50     -10,90 

J. B. 101,60 24.7.;PD5407 101,60     -2,50     -10,90 

O. S. 126,80 24.7. 126,80     -2,50     -13,70 

H.H. 126,80 26.7.;26.7. 126,80     -2,50     -13,70 

M. K. 101,60 24.7. 101,60     -2,50     -10,90 

R. M. 152,00 27.7. 152,00     -2,50     -16,50 

E. C. 101,60  21.7. 101,60     -2,50     -10,90 

A. T. 152,00 

21.7.; 
21.9.PD6563 
0,72€ ? 152,00     -2,50     -16,50 

A V. 126,80 15.8. 126,80     -2,50     -13,70 

Ľ. M. 72,90 25.8. 72,90           -8,10 

V. H. 101,60 4.8. 101,60     -2,50     -10,90 

J. S. 237,60 3.8. 237,60     -2,50     -24,90 

V. K. 101,60 2.8. 101,60     -2,50     -10,90 

W. G. 109,00 19.7. 101,60 7,40 21.9.VD6559 -2,50     -10,90 

M. B. 101,60 11.8. 101,60     -2,50     -10,90 

Ľ. L. 101,60 7.8. 101,60     -2,50     -10,90 

G. R. 231,10 14.8.PD5718 231,10     -5,00     -24,90 

D. B. 101,60 15.8. 101,60     -2,50     -10,90 

P. B. 76,40 14.8. 76,40     -2,50     -8,10 

B.P.  126,80 
16.8.; 
2.9.PPD6564 126,80     -2,50     -13,70 

A. W. 126,80 
16.8. ; 
21.9.PPD6563 126,80     -2,50     -13,70 

V. K. 111,60 22.8. 111,60     -2,50     -10,90 

T. T. 111,60 30.8. 111,60     -2,50     -10,90 

A. P. 101,60 23.8. 101,60     -2,50     -10,90 

T. P. 101,60 17.8.PD5790 101,60     -2,50     -10,90 
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M. B. 103,60 30.8. 101,60 2,00 ? -2,50     -10,90 

M. O. 84,50 5.9. 76,40 8,10 21.9.VD6567 -2,50     -8,10 

J. G. 101,60 31.8.PD6125 101,60     -2,50     -10,90 

B - stánky s bežným sortimentom 

                  

 platba            
u modulov - 
rozdiel            
v  zmysle VZN             
č. 4/2014 

M. G. 72,90 24.7. 72,90           -8,10 

M. M. 72,90 8.8. 72,90           -8,10 

M. Z. 47,70 7.8.PD5617 47,70           -5,30 

M. P. 72,90 11.8. 72,90           -8,10 

M. Š. 72,90 16.8. 72,90           -8,10 

M. B. 72,90 24.8. 72,90           -8,10 

Ľ. M.                   

M. B. 76,40 5.9. 72,90 3,50 21.9.VD6560       -8,10 

G. Š. 76,40 5.9. 72,90 3,50 21.9.VD6561       -8,10 

O. F. 133,30 4.9.PD6152 133,30           -13,70 

Ľ. J. 109,00 31.8. 98,10 10,90 21.9.VD6566       -10,90 

S. P. 53,00 5.9. 51,20 5,30 21.9.VD6565 -2,50     -5,30 

V. I. 109,00 12.9.PD6278 109,00           0,00 

M. R. 81,00 18.9.PD6463 81,00           0,00 

Z. T. 109,00 18.9. 109,00           0,00 

V. O. 81,00 18.9. 81,00           0,00 

B. K. 53,00 21.9.PD6562 53,00           0,00 

I. S. 109,00 21.9.PD6557 109,00           0,00 

R. S. 137,00 21.9.PD6558 137,00           0,00 

J. Ž. 81,00 13.9.PD6312 81,00           0,00 
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L. M. 159,00 5.9. 152,00 7,00 21.9.VD6570       -16,50 

A. D. 76,40 5.9. 76,40           -10,90 

            

                   

Stánky s predvádzaním ľudového remesla a predaj výrobkov - oslobodené od dane za užívanie verejného priestranstva: VZN č. 4/2014, čl. 16, bod 9, písm. e) 

C - remeslá 

A. S. 10,00 22.9.PD6599  10,00             

A. B.                   

M. Š.     10,00             

V. .                   

J. M.                   

Ľ. K..                   

M. M.                   

A. H.   nebola               

J. H.   nebola               

E. O.                   

Ľ. S.                   

K. P.                   

M. K.                   

R. N.                   
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Z kontrolných zistení: 
O. S. podľa výpočtu v žiadosti mala uhradiť 180,50 €, dňa 24.7.2017 bolo na účet mesta uhradené 185,- 
€. Na KJ sa predaja nezúčastnili. Dňa 28.9. 2017 vrátená suma 162,45 € (p 492/17), t.j. mínus 10 % 
podľa Organizačného poriadku KJ, vypočítané zo sumy 180,50 €. Nakoľko bolo uhradené 185,- €, ostáva 
4,50 € nevrátené!  
Prípady, keď nie je preukázaná záväzná prihláška, čím nie je možné overiť správnosť sumy na úhradu.  
L. B. – uhradené dňa 6.9. suma 82,90 € a 11.9. suma 17,- €, t.j. spolu 99,90 €. Zo záväznej prihlášky 
úhrada vo výške 99,- €. Nie je preukázané vrátenie 0,90 €. 
Š. F. – zo záväznej prihlášky suma na úhradu 228,30 €. Úhrada - priložený pokladničný doklad (originál) 
PPD č. 6330/17 zo dňa 14.9.2017 vo výške 228,30 €. Tento príjem v účtovníctve nie je preukázaný, čo 
nie je v súlade so zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
V účtovníctve pod PD č. 6330/17 zo dňa 14.9.2017 je úhrada za rodný list vo výške 10,- € (2ks). 
Z uvedeného vyplýva, že pod jedným číslom pokladničného dokladu v ten istý deň sú pridelené dva 
príjmy platieb, pričom platba od trhovníka fyzicky nie je. Trhovník sa preukázal zaplatením platby – 
PPD č. 6330/17 zo 14.9.2017, priložené pri dokumentácii KJ. Žiadam dať do súladu. 
W. S. – nemajú započítané auto, pritom v záväznej prihláške označenie „x“, t.j. auto áno. 
K. – zaplatil len za ďalší jeden modul 28,- €, za prvý modul neplatil, ani ho nemal vo výpočte 
a predstavuje sumu 53,- €.  
C. S.– nie je preukázaná záväzná prihláška, čím nie je možné overiť sumu na úhradu. Dňa 22.9.2017 
vystavený interný doklad (odd. OSaSV), v ktorom žiadosť na oddelenie MaRR o vystavenie faktúry pre 
spoločnosť C&S Consutingna zaplatenie za prenájom na KJ. Faktúra vystavená 25.9.2017 – po konaní 
KJ, splatná 9.10.2017, skutočná úhrada 30.10.2017 (fa č. 9111700449) – po termíne splatnosti. 
Š. – uhradené dňa 22.9.2017 PPD č. 6609 suma 27,30 € daň za verejné priestranstvo (na podpoložke 
133012) a PPD č. 6610 suma 10,- € za zriadenie elektrickej prípojky (podpoložka 292027). V záväznej 
prihláške nie je výpočet, je len označenie požadovanie elektrickej prípojky, čím nie je možné overiť 
správnosť zaplatenej sumy.    
D. - nie je preukázaná záväzná prihláška, čím nie je možné overiť sumu na úhradu. Dňa 21.9.2017 PPD 
č. 6571 uhradené 62,40 € (na podpoložke 133012) a PPD č. 6572 uhradené 10,- €, čo je - na základe 
povolenia - za zriadenie elektrickej prípojky (na podpoložke 292027). V povolení plocha (počet 
modulov) nie je označené.   
B. – uvádzané sumy rozdielne: v Rozhodnutí č. 1 bod 5: a) verejný priestor 101,10 €, malo by byť 98,10 
€; b) motorové vozidlo 3,50 €; spolu 103,60 €, malo by byť 101,60 €. V záväznej prihláške:  
1. modul 47,70 €, 2. a 3. modul 52,40 €, má byť 50,40 €, plus auto 3,50 €, spolu 103,60 €, malo by byť 
101,60 €. Uhradená suma dňa 31.8.2017 vo výške 103,60 €, to je rozdiel 2,- € - nie je preukázané 
vrátenie 2 €. 
P. – uhradil 5.9.2017 sumu 53,- €, mal uhradiť 51,20 €, t.j. malo sa mu vrátiť 1,80 €. Podľa interného 
dokladu vrátiť 5,30 €, čo bolo vrátené dňa 21.9.2017 VPD č. 6565. Z uvedeného vyplýva, že bolo vrátené 
o 3,50 € viac a to aj za auto, ktoré mal. 
Š. – za zriadenie elektrickej prípojky mala byť úhrada 10,- €. 
Kontrolné zistenia poukazujú na nesúlad so zákonom o účtovníctve. 
Vianočné trhy - platby podľa VZN. 
 
Výdavky  
Na podpoložke 633016 Reprezentačné – triedia sa tu reprezentačné výdavky charakteru materiálu 
(napr. káva, čaj, kvety a dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi). 
Na podpoložke 637002 Konkurzy a súťaže. Paria sem napr. výdavky súvisiace s dražbou, športovými 
podujatiami, kultúrnou činnosťou, vrátane mládež. podujatí, na vecné dary pri šport. a kult. 
podujatiach, výdavky na ohňostroj, finančné odmeny za špotr. a kult. podujatia, ... . 
Na podpoložke 637004 Všeobecné služby Dodávateľským spôsobom 
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Výdavky len na KJ – Dni mesta a len na vianočné trhy nie je možné jednoznačne presne vyčísliť, nakoľko 
nie je vedená  analytika, sú súčasťou celkových nákladov počas celého roka na reprezentačné výdavky, 
celkové výdavky na kultúrne podujatia, ďalšie výdavky za služby. 

Na základe kontrolných zistení povinná osoba prijíma 8 opatrení na nápravu zistených nedostatkov, 
pritom vedúci povinnej osoby prijme prípadne ďalšie opatrenia na odstránenie príčin vzniku zistených 
nedostatkov, určí zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatní opatrenia voči nim 
podľa osobitného predpisu. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke v termíne do 
15.08.2018. 
 

V Krompachoch 14.6.2018 

 

                      Ing. Mária Tomašová 
                        hlavná kontrolórka 

 

 

 


