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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 
 
 

Informácia pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti. 
 
Predkladám mestskému zastupiteľstvu informáciu o výsledku následných finančných kontrol, ktoré boli 
vykonaná v zmysle mestským zastupiteľstvom schváleným plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2015 
a poverenia na vykonanie kontroly v zmysle schváleného plánu – uznesenie č. 2/D.13  
a č. 2/I.1, obidve z 15.12.2014.  
Následnou finančnou kontrolou bolo sledované dodržiavanie a uplatňovanie platných všeobecne 
záväzných právnych predpisov a vnútorných predpisov, týkajúcich sa predmetu kontroly. 
Pri následnej finančnej kontrole v jednotlivých rozpočtových organizáciách sa vychádzalo z údajov 
schváleného rozpočtu pre rok 2014, ktorý bol v priebehu príslušného roka zmenený, upravovaný 
prostredníctvom rozpočtových opatrení. 
 

NFK – obstarávanie dodávky tovaru a služieb 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt – 
Základná škola Zemanská 2, Krompachy, prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  
a v termíne do 31.10.2015 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; termíny na predloženie neprešli. 

 
Rozpočet ZŠ pre rok 2014: 
 

Rozpočet 
€ 

schválený po RO č. 1 po RO č. 2 po RO č. 3 po RO č. 4 po RO č. 5 skutočnosť 

402 972 460 527 479 830 483 406 487 611 520 655,36 520 655,36 

 

  zdroj financovania  schválený rozpočet € upravený rozpočet € 

ZŠ (PK) 

normatívne fin. prostr.    111 351 142,00 378 251,00 

nenormatívne fin. prostr. 111 6 900,00 81389,00 

vlastné príjmy 46 2 000,00 4 018,04 

celkom   360 042,00 463 658,04 

ŠKD (OK) 

  41 9 530,00 13 914,00 

vlastné príjmy 46 1 000,00 1 355,00 

celkom  10 530,00 15 269,00 

ŠJ (OK) 
  

  41 23 400,00 26 867,00 

príjmy na kapitálové výd.  0,00 4 000,00 

vlastné príjmy 46 9 000,00 10 861,32 

 celkom   32 400,00  41 728,32  

ZŠ (PK+OK) celkom   402 972,00 520 655,36 
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Rozpočet výdavkov ZŠ pre rok 2014 v €: 

zdroj 111 

 schválený upravený skutočnosť 

ZŠ (PK)    

610 235 719,00 232 366,77 232 366,77 

620 84 761,00 87 277,34 87 277,34 

630 35 312,00 70 946,58 70 946,58 

640 850,00 8 074,21 8 074,21 

                              600 356 642,00 398 664,90 398 664,90 

HN    

630 0,00 59 619,90 59 619,90 

640 1 400,00 1 355,20 1 355,20 

600  1 400,00 60 975,10 60 975,10 

BV spolu                   600  358 042,00 459 640,00 459 640,00 

 

zdroj 41 

 schválený upravený skutočnosť 

ŠKD(OK)    

610 6 712,00 9 945,00 9 945,00 

620 2 459,00 3 480,00 3 480,00 

630 359,00 489,00 489,00 

640 0,00 0,00 0,00 

600 9 530,00 13 914,00 13 914,00 

ŠJ (OK)       

610 16 703,00 16 406,07 16 406,07 

620 5 668,00 7 102,00 7 102,00 

630 1 029,00 7 289,96 7 289,96 

640 0,00 68,97 68,97 

600 23 400,00 26 867,00 26 867,00 

KV    

700 0,00 4 000,00 4 000,00 

 
Základná škola mala vypracovanú Organizačná smernica o verejnom obstarávaní z 30.4.2010 platnú  
a účinnú od 1.5.2010, vrátane Dodatku č. 1/2011. Na základe výsledku následnej finančnej kontroly  
č. 8/2014 boli prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Kontrolovaný subjekt danú 
vnútornú smernicu zrušil a v roku 2015 vypracoval novú v nadväznosti na platnú legislatívu a Smernicu 
mesta. 
Mesto Krompachy ako zriaďovateľ Základnej školy, ul. Zemanská 2 Krompachy, má vypracovanú 
Smernicu primátora mesta č. 2/2013 účinnú od 1.7.2013, vrátane jej doplnkov. V zmysle čl. II bod 2. 
Verejný obstarávateľ je na účely tejto smernice – bod 2.2 v nadväznosti na § 6 ods. 1 písm. d) zákona 
o verejnom obstarávaní ZŠ, ul. Zemanská, Krompachy, tzn. pre ZŠ platí zákon, a aj daná smernica. Týka 
sa aj ostatných subjektov - rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Krompachy. 
V prípade, že príslušná smernica mesta sa týka a je záväzná aj pre rozpočtové organizácie, ktorých je 
mesto zriaďovateľom, nie je nutnosť rozpočtovej organizácie vypracovávať samostatnú smernicu. 
V zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p. „Ak ide o zákazku na dodanie 
tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 
ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 
3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho 
kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy.  
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Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný 
obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej 
pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa.“ 
Súhrnná správa o zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 1 000 € za 
kontrolované obdobie, je zverejnená na profile na ÚVO, aj na webovom sídle školy, čo je v súlade  
s § 99 ods. 2) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p..  

V zmysle Výkladového stanoviska č. 11/2013 k § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, vydanom 
Úradom pre verejné obstarávanie: „... Zákon o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky, ktorá nie je 
nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou, neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal 
verejný obstarávateľ aplikovať pri jej zadávaní. Je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké pravidlá 
si pre zadávanie takejto zákazky zvolí, pričom sa odporúča vziať do úvahy najmä charakter, rozsah, 
hodnotu a dostupnosť predmetu zákazky vychádzajúc predovšetkým z ekonomických, prevádzkových  
a kapacitných možností verejného obstarávateľa.“ 
V zmysle Smernice  č. 2/2013 čl. V. bod 3. Verejný obstarávateľ je povinný evidovať a uchovávať 
dokumentáciu z postupu zadávania zákazky typu „A“. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady 
a dokumenty zo zadávania zákazky typu „A“ a uchováva ich 5 rokov. 
V zmysle danej Smernice článok VI. Zákazka typu „B“ bod 15. Verejný obstarávateľ eviduje všetky 
doklady a dokumenty zo zadávania zákazky typu „B“ a eviduje ich 5 rokov po uzavretí zmluvy, resp. 
vystavení objednávky. Súčasťou dokumentácie je najmä: ... je uvedené v písm. a) až h). Článok VI. 
Smernice, bod 16. Verejný obstarávateľ nemusí vykonať prieskum trhu len vtedy, ak ... je uvedené  
v písm. a) až d). Verejný obstarávateľ je povinný písomne odôvodniť nevykonanie prieskumu trhu. 
 
V zmysle Smernice č. 2/2013 čl. IV Finančné limity  
bod 2.: Zákazka typu „A“ je, ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo 
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok: 

do 6.3.2014 od 6.3.2014 

je nižšia ako 1 000,- € bez DPH a) je nižšia ako 5 000,- € bez DPH 

dodanie tovaru vrátane potravín dodanie tovaru vrátane potravín 

alebo poskytnutie služby alebo poskytnutie služby 

alebo uskutočnenie stavebných prác b) je nižšia ako 10 000,- € bez DPH 

  uskutočnenie stavebných prác 

 
bod 3.: Zákazka typu „B“ je, ak predpokladaná hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo 
počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok: 

do 6.3.2014 od 6.3.2014 

a) je rovná alebo vyššia ako 1 000,- €       
a nižšia  ako 20 000,- € bez DPH 

a) je rovná alebo vyššia ako 5 000,- €            
a nižšia  ako 20 000,- € bez DPH 

dodanie tovaru okrem potravín dodanie tovaru okrem potravín 

alebo poskytnutie služby alebo poskytnutie služby 

b) je rovná alebo vyššia ako 1 000,- €       
a nižšia  ako 30 000,- € bez DPH 

b) je rovná alebo vyššia ako 10 000,- €          
a nižšia  ako 30 000,- € bez DPH 

uskutočnenie stavebných prác uskutočnenie stavebných prác 

c) je rovná alebo vyššia ako 1 000,- €       
a nižšia ako 40 000,- € bez DPH 

c) je rovná alebo vyššia ako 5 000,- €             
a nižšia ako 40 000,- € bez DPH 

 dodanie tovaru, ktorým sú potraviny  dodanie tovaru, ktorým sú potraviny 
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Kontrolovaný subjekt má vypracovaný Plán obstarávania tovarov, zhotovenia prác a dodania služieb 
na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 postupom podľa § 9 ods. 9) zákona o verejnom obstarávaní 
z 13.1.2014, ktorý má predstavovať požiadavky obstarania zákaziek, ktoré je nevyhnutné zaobstarať 
v rozpočtovom roku na zabezpečenie činnosti základnej školy a slúžiť na koordináciu obstarávania. 
Kontrolovaný subjekt u zákaziek, u ktorých nevykonal prieskum trhu vypracoval Odôvodnenie 
nevykonania prieskumu trhu v zmysle Smernice mesta č. 02/2013 čl. VI. bod 16. 
Ďalej bolo kontrolou zistené: 

- nie je preukázané Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky s uvedením 
predpokladanej hodnoty zákazky, napr.: pri predmete zákazky nákup konvektomatu,  
kancelárske potreby (pre rok 2015, 2016), tonery (pre rok 2015, 2016),  .... , čo nie je v súlade 
so Smernicou č. 02/2013 čl. II. bod 7. 

- nesprávne určenie typu zákazky pri predmete zákazky údržba hodinového zariadenia – jedná 
sa o zákazku typu „A“, nie typu „B“, nakoľko predpokladaná hodnota zákazky je 70,- €, čo nie 
je v súlade s čl. IV. Smernice 02/2013.  

- prípady, keď v Odôvodnení výberu postupu zadávania zákazky je uvedený aj úspešný uchádzač,   
napr. pri predmete zákazky sanitačné, hygienické a čistiace potreby z 2.1.2014 
s predpokladanou hodnotou 1 600,- €. Na ten istý predmet zákazky je ešte jedno odôvodnenie 
z 20.1.2014 s predpokladanou hodnotou 1 300,- €, čo nie je v súlade so Smernicou 02/2013, 
čl. VI. bod 1., čl. V. bod 1.. Súčasne na daný predmet zákazky je Výzva na predloženie cenovej 
ponuky z 10.7.2014 s predpokladanou hodnotou 1 500,- €. 

- Predmet zákazky čistiace a hygienické potreby: výzva na predloženie cenovej ponuky 
s predpokladanou hodnotou zákazky 1 500,- € zo dňa 10.7.2014, súčasťou sú súťažné podklady, 
ktorých predmet obstarávania je uvedený všeobecne a v podmienkach je o.i. uvedené – cenníky 
platné pre rok 2014, pritom termín dodania tovaru je rok 2014 a rok 2015 a zmluva sa uzatvorí 
na dobu neurčitú. Cenové ponuky uchádzačov obsahujú rozdielnosť toho istého druhu tovaru 
– rozdielna značka, jednotkový objem, rozdielnosť celkového sortimentu, rozdielne množstvo 
položiek na cenovú ponuku, nie je predpokladané množstvo tovaru na celé obdobie dodania. 
Z uvedeného nie je jednoznačná možnosť objektívneho porovnania a vyhodnotenia cenových 
ponúk. Kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ vypracoval dňa 15.8.2014 Záznam 
o výbere dodávateľa.  
Odporúčam dbať na preukaznosť zaslaných podkladov pre výzvu na predloženie cenovej 
ponuky, súťažných podkladov a oznámenie o výsledku prieskumu trhu jednotlivým 
uchádzačom.   
Kontrolou jednotlivých fakturovaných položiek bolo zistené, prípady - fakturovaná výška 
jednotlivých položiek nezodpovedala výške podľa cenového návrhu, čím kontrolovaný subjekt 
nezabezpečil dodržanie cien v zmysle cenového návrhu úspešného uchádzača. 

- odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky je vykonané neskôr ako samotné 
vyhodnotenie či vystavenie objednávky (odôvodnenie 19.12.2014, vyhodnotenie 18.12.2014, 
vystavenie objednávky 18.12.2014), čo nie je v súlade so Smernicou 02/2013, čl. V. bod 1.. 

- dňa 20.1.2014 bolo uskutočnené Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky na predmet 
zákazky čistiaci a hygienicky tovar, dezinfekčný materiál s uvedením predpokladanej hodnoty 
zákazky vo výške 1 300,- €, t.j. zákazka typu „B“. Obdobne u predmetu zákazky bežný 
kancelársky materiál, školské pomôcky pre žiakov v HN s predpokladanou hodnotou 1 500,- €; 
predmet zákazky stravné lístky s predpokladanou hodnotou zákazky 1 300,- €, činnosť technika 
BOZP s predpokladanou hodnotou 1 300,- €. Nie je preukázané vykonanie prieskumu trhu, čím 
kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so Smernicou 02/2013 článok VI. bod 1..  

- Rámcová zmluva č. 3/2014 z 25.8.2014 uzatvorená na dobu neurčitú na nákup čistiacich 
prostriedkov, čl. V. Cena bod 1. Jednotkové ceny zmluvy sú stanovené dohodou zmluvných 
strán v eurách, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ...... . bod 2. Jednotkové 
ceny čistiacich prostriedkov sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Kontrolou bolo zistené: 
Príloha č. 1 nepriložená, nepredložená a ceny sú na základe výsledku verejného 
obstarávania.  
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- Zmluve o dielo z 1.1.2006 na predmet zákazky deratizácia, dezinfekcia, dezinsekcia nie je 
uvedená účinnosť, platnosť, podmienky vypovedania zmluvy. V čl. II bod 2.3. Uvedené práce 
sa vykonajú v objekte: - dopísané Školskej jedálne až do vypovedania zmluvy. Čl. III. bod 3.2. 
Ceny: ........ dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 o cenách. Čl. IV. Bod 4.3. 
Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené ako 
dodatok a obojstranne podpísané. Dňa 31.1.2015 zaslala ZŠ list vo veci ukončenia zmluvného 
vzťahu podľa čl. IV. Z dôvodu dodržania základných princípov verejného obstarávania. Na liste 
je pečiatka s podpisom – neuvádza či je to prevzatie, alebo súhlas s vypovedaním zmluvy. Dňa 
15.4.2015 bola uzatvorená nová zmluva č. 3/2015 s tým istým dodávateľom služby. 

- Zmluva o servise a prehliadke výťahu z 30.4.2008 čl. III bod 3.1. Cena je určená paušálne, 
nezahŕňa náklady na opravy vyvolané nepovoleným spôsobom obsluhy, alebo úmyselným 
poškodením. Nikde nie je uvedené o aký paušál sa jedná, aká je výška paušálu. Pritom podľa 
čl. II. bod 2.3. Práce nad rámec paušálu musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom.  

- Zmluva č. 5/2014 zo 16.12.2015  na výkon činností na úseku ochrany pred požiarmi, ...., 
uzavretá na dobu neurčitú s platnosťou a účinnosťou od 1.1.2015. V časti 3 bod 1. Dodávateľ 
sa zaväzuje .... . Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy 3/2015. (Zmluva č. 3/2015 je na 
deratizáciu, ... ). 
Upozorňujem, aby s dbalo pred podpísaním zmluvy na zrozumiteľnosť formulácie jednotlivých 
bodov, aby mali vypovedaciu hodnotu, a aj pri ukončení zmluvného vzťahu, aby bolo 
jednoznačné jeho skončenie a bola zabezpečená preukaznosť a vierohodnosť. 
 

Kontrolou bolo zistené, na objednávkach, zmluvách je vykonaná predbežná finančná kontrola, nie je 
dodržaný postup overenia v zmysle  § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.. 
Kontrolou boli zistené prípady, na zmluvách nie je vykonaná predbežná finančná kontrola, čo nie je 
v súlade s § 2 ods. 2) Na účely tohto zákona sa rozumie písm. j) finančnou operáciou príjem alebo 
použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon 
majetkovej povahy., § 6 ods. 1) a § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.. 
Kontrolou bolo zistené, zmluvy, objednávky, faktúry, týkajúce sa predmetu kontroly, vybraté 
náhodným výberom, sú zverejnené na webovom sídle základnej školy, čo je v súlade so zákonom  
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.. 

NFK – obstarávanie dodávky tovaru a služieb 
Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt – 
Materská škola, Hlavná 3, Krompachy, prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 
V termíne do 31.10.2015 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; termín na predloženie neprešiel. 

 
Rozpočet výdavkov materskej školy pre rok 2014 v €: 

Zdroj 111 MŠ (príspevok na výchovu a vzdelávanie) 

položka schválený  po úpravách skutočnosť 

610 2 000,00 1 500,00 1 500,00 

620 700,00 501,79 501,79 

630 2 300,00 3 164,28 3 164,28 

640 0,00 3 332,70 3 332,70 

spolu 5 000,00 8 498,77 8 498,77 
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Zdroj 41 MŠ (dotácia z mesta) 

položka schválený  po úpravách skutočnosť 

610 105 205,00 108 952,95 108 950,46 

620 36 822,00 38 342,15 38 342,15 

630 3 751,00 32 082,18 32 082,18 

640 0,00 152,27 152,27 

spolu 145 778,00 179 529,55 179 527,06 

 

Zdroj 41 ŠJ (dotácia z mesta) 

položka schválený  po úpravách skutočnosť 

610 22 998,00 23 862,21 23 862,21 

620 8 050,00 8 481,32 8 481,32 

630 452,00 3 435,52 3 435,52 

640 0,00 65,96 65,96 

spolu 31 500,00 35 845,01 35 845,01 

Zdroj 46 MŠ + ŠJ (vlastné príjmy) 

položka schválený  po úpravách skutočnosť 

630 (MŠ) 6 000,00 7 018,42 7 018,42 

630 (ŠJ)  6 000,00 9 495,87 9 495,87 

spolu 12 000,00 16 514,29 16 514,29 

výdavky 
celkom 194 278,00 240 387,62 240 385,13 

 
MŠ nemá vypracovanú vnútornú smernicu k zákonu o verejnom obstarávaní. Riadi sa zákonom  
a smernicou Mesta Krompachy, nemá vypracovaný plánovací dokument, ktorý by predstavoval 
požiadavky obstarania zákaziek, ktoré je nevyhnutné zaobstarať v rozpočtovom roku na zabezpečenie 
činnosti materskej školy a slúžil by na koordináciu obstarávania. 
Súhrnná správa o zákazkách, ktorých predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 1 000 € za 
kontrolované obdobie a u ktorých bolo vykonané verejné obstarávanie, je zverejnená na profile na 
ÚVO, čo je v súlade s § 99 ods. 2) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p..  
V kontrolovanom období bolo uskutočnených 12 prípadov vykonania verejného obstarávania, vo 
všetkých sa jednalo o zákazky typu „A“. Pri príslušnom odôvodnení výberu postupu zadávania zákazky 
s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky boli priložené cenové ponuky uchádzačov a vypracovaný 
Záznam z prieskumu trhu na príslušný predmet zákazky. 
Kontrolou z účtovných dokladov bolo zistené, kontrolovaný subjekt použil finančné prostriedky napr. 
na: dodanie energií, činnosť technika požiarnej ochrany, vykonané práce na výťahu, tonery, pracovné 
odevy, poistenie, nákup kupónov, ... , u ktorých nie je preukázané vykonanie postupu verejného 
obstarávania, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so Smernicou č. 02/2013 čl. V. bod 1. 
písm. a), čl. VI. bod 1. pís. a), čl. VI. bod 16 Verejný obstarávateľ nemusí vykonať prieskum trhu vtedy, 
ak - uvedené v písm. a) až d). Verejný obstarávateľ je povinný písomne odôvodniť nevykonanie 
prieskumu trhu.  

Kontrolou bolo zistené, napr.:  
- dňa 28.3.2014 bolo uskutočnené Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky na didaktické 
pomôcky s predpokladanou hodnotou zákazky 760,00 € bez DPH, t.j. 912,00 s DPH. Kontrolou 
účtovných dokladov – faktúr, bolo zistené, celkové náklady na nákup didaktických pomôcok činil cca 
2 263,96 € vrátane DPH. 
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- dňa 1.4.2014 bolo uskutočnené Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky na výtvarný 
a kancelársky materiál s predpokladanou hodnotou zákazky 101,00 € bez DPH, t.j. 121,20 s DPH. 
Kontrolou účtovných dokladov – faktúr, bolo zistené, celkové náklady na nákup výtvarného 
a kancelárskeho materiálu činil 790,46 € vrátane DPH. 
- dňa 7.4.2014 bolo uskutočnené Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky na čistiace 
a hygienické prostriedky s predpokladanou hodnotou zákazky 90,00 € bez DPH, t.j. 108,00 s DPH. 
Kontrolou účtovných dokladov – faktúr, bolo zistené, celkové náklady na nákup čistiacich 
a hygienických prostriedkov činil 1 227,99 € vrátane DPH (od rôznych dodávateľov). 
Z vyššie uvedených zistení konštatujem, kontrolovaný subjekt nepostupoval pri určení 
predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s čl. II. bod 7 Smernice 02/2013. 

- dňa 5.9.2014 bolo uskutočnené odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky na predmet zákazky 
elektrický mlynček na mäso s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 250,- € s DPH. Prieskum trhu 
sa uskutočnil na základe ponúk z dvoch katalógov a jedného  telefonického hovoru. V ten istý deň bol 
spracovaný záznam z prieskumu trhu, v ktorom sa uvádzajú ceny s DPH, v skutočnosti sú to ceny bez 
DPH (katalógy, faktúra): ... Košice – cena 452,- € (výkon 0,8 kW, výkon 160 kg/h); ... Prešov – cena 395,- 
€ (výkon 75 kg/h); ... Stuľany – cena 239,70 € (výkon 0,25 kw, výkon 85 kg/h).  
- dňa 26.9.2014 bolo uskutočnené odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky na predmet 
zákazky stôl nerezový, dvojkomorový drez s predpokladanou hodnotou zákazky vo výške 850,- € s DPH. 
Prieskum trhu sa uskutočnil na základe ponúk z dvoch katalógov a jedného  telefonického hovoru. V ten 
istý deň bol spracovaný záznam z prieskumu trhu, v ktorom sa uvádzajú ceny s DPH, v skutočnosti sú 
to ceny bez DPH (katalógy, faktúra): ... Košice – cena 1074,- € (1 ks dvojdrez š 110 x h 70 cena 550,- €; 
1 ks stôl s troma zásuvkami š 150 x h 70 cena 524,- € ); ... Prešov – cena 1 127,- € (1 ks stôl s troma 
zásuvkami š 160 x h 70 cena 518,- €; 1 ks stôl s troma zásuvkami š 200 x h 70 cena 609,- €); ... Stuľany 
– cena 698,75 € (1 ks stôl nerezový š 150 x h 70 cena 392,50 €, 1 ks drez dvojkomorový š 100 x h 70 
cena 306,25 €). Rozmery stolov sú v cm.   
- obdobné zistenia pri predmete zákazky na hrniec vysoký, kancelársky nábytok,... . 
Z vyššie uvedených zistení konštatujem, kontrolovaný subjekt nepostupoval pri určení 
predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s čl. II. bod 7 Smernice 02/2013. 
Upozorňujem, pri vyhodnocovaní ponúk dbať na porovnávanie rovnakých alebo porovnateľných 
parametrov na príslušný predmet zákazky. 

Kontrolou bolo zistené, na objednávkach a faktúrach je preukázané vykonanie predbežnej finančnej 
kontroly formou – „predbežná finančná kontrola podľa zákona o finančnej kontrole bola vykonaná“, 
uvedený deň a podpis, čo nie je v súlade so  zákonom č. 502/2001 Z.z.  § 9 ods. 1) písm. a) až g), 
v platnom znení. Týka sa obdobia január – október 2014. 
 
Kontrolou bolo zistené, faktúry, objednávky, týkajúce sa predmetu kontroly, vybraté náhodným 
výberom, sú zverejnené na webovom sídle materskej školy, v detaile záznamu sú uvedené požadované 
údaje, vrátane dátume zverejnenia, čo je v súlade so  zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 

NFK – obstarávanie dodávky tovarov a služieb na predmet zákazky čistiace prostriedky, výrobky 
osobnej starostlivosti, chemické výrobky, dezinfekčné prostriedky, textílie, plastové a gumené 
materiály 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt – 
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14, Krompachy, prijal opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov. V termíne do 31.10.2015 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; termín na predloženie 
neprešiel. 
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Ku kontrole nebolo predložené odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky na kontrolovaný 
predmet zákazky s určením predpokladanej hodnoty zákazky. Kontrolným zistením z webovej stránky 
ZŠ s MŠ – zverejnené faktúry a z predložených faktúr - celková fakturovaná suma v roku 2014 na 
predmet zákazky predstavovala 1 211,82 € vrátane DPH, t.j. 1 009,85 € bez DPH. Prvá objednávka bola 
vyhotovená dňa 21.2.2014, jednalo by sa o zákazku typu „B“. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt 
nepostupoval v súlade so Smernicou č. 02/2013 článok VI. bod 1. Pri zadávaní zákazky typu „B“ 
verejný obstarávateľ postupuje nasledovne: písm. a) určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa článku 
II. ods. 7 tejto smernice, ktorú uvedie v odôvodnení výberu postupu zadávania zákazky a bodom 3. 
Verejný obstarávateľ po zverejnení zadávania zákazky typu „B“ vo svojom profile je povinný 
preukázateľne vykonať prieskum trhu najmenej z troch zdrojov a bodom 15 Verejný obstarávateľ 
eviduje všetky doklady a dokumenty zo zadávania zákazky typu „B“ a uchováva ich 5 rokov po uzavretí 
zmluvy, resp. vystavení objednávky.  
Súčasťou objednávky je požiadavka na nákup, ktorá obsahuje rozpis objednávaného tovaru, jeho 
množstvo, cenu. Kontrolou faktúr a objednávok boli zistené prípady: 

- objednávané množstvo príslušného tovaru na objednávke nezodpovedá skutočne dodanému 
množstvu tovaru uvedené na faktúre, napr. : objednávka č. 7/2014 a faktúra č. 7041/2014 – Cif 
objednané 10 ks, dodané 17 ks, okena objednané 10 ks, dodané Clin 17 ks, fixinela objednané 
7 ks, dodané12 ks; Domestos objednané 7 ks, dodané 12 ks, ...; objednávka č. 72/2014 
a faktúra č. 7203/2014 – fixinela  objednané 6 ks, dodané1 ks, objednávka č. 94/2014 a faktúra 
č.7231/2014 – domestos  objednané 6 ks, dodané 7 ks, mop objednané 1 ks, dodané 3 ks, mop 
náhrada objednané 2 ks, dodané 6 ks, tekuté mydlo objednané 2 ks, dodané 4 ks;  

- objednávaný druh tovaru uvedený na objednávke nie je dodaný, resp. je dodaný druh tovaru, 
ktorý nebol objednaný, pritom nejedná sa o obdobný druh tovaru, napr.: objednávka  
č. 7/2014 a faktúra č. 7041/2014 na požiadavke na nákup doplnené pronto + diava s. 
v množstve 15 + 5 ks, celková suma na požiadavke škrtnutá, prepísaná, podľa faktúry dodané 
pronto 5 ks a diava 7 ks; objednávka č. 25/2014 a faktúra č. 7078/2014 – na požiadavke 
doplnené portviš + kyselina soľná bez uvedenia množstva, na faktúre portviš 7 ks, kyselina 
soľná 5 ks; objednávka č. 45/2014 a faktúra č. 7141/2014 – na požiadavke na nákup objednané 
rozdvojka 1 ks, bezdrôtový zvonček 1 ks, nie sú dodané;  

- prípady - jednotkové ceny uvádzané na objednávke sa značne odlišujú od jednotkovej ceny na 
faktúre, napr. objednávka č. 94/2014 a faktúra č.7231/2014 jednotková cena s DPH na 
objednávke mop 3,20 €, fakturovaná cena mop 4,992 €, domestos na objednávke 2,80 €, 
fakturované 1,488 €; ......., resp. na objednávke je uvedená len celková suma v €; resp. na tej 
istej objednávke jednotková cena je uvedená pre niektoré položky s DPH, pre niektoré bez DPH.  

Vyššie uvedené prípady ovplyvňujú celkovú sumu a nie je možnosť objektívneho porovnania medzi 
objednávaným a dodaným tovarom.  

Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p., § 8 
ods. 1) Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne  
a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 
Na objednávkach, kontrolných listoch prípady opravy preškrtnutím, prepisovaním, bez uvedenia osoby, 
ktorá opravu vykonala, bez dátumu kedy bola oprava vykonaná, napr. kontrolný list k faktúre  
č. 7141/2014, č. 7078/2014, č. 7041/2014,  objednávka č. 45/2014, č. 25/2014, č. 7/2014, čo nie je 
v súlade s ustanovením § 34 zákona č. 431/2002 Z.z v z.n.p.. 

Kontrolou bolo zistené, na objednávkach nie je preukázané vykonanie predbežnej finančnej kontroly, 
čo nie je v súlade so  zákonom č. 502/2001 Z.z. § 6 ods. 1 a § 9, v platnom znení.  
Pri faktúrach je priložený kontrolný list č. 2 na vykonanie predbežnej finančnej kontroly: obsahuje údaj 
návrh objednávky pri predpokladanej čiastke, údaj či sa vykonalo/nevykonalo verejné obstarávanie, 
údaj či sú/nie sú na finančnú operáciu finančné prostriedky, údaj súhlas/nesúhlas s realizáciou 
pripravovanej finančnej operácie, ktoré procesne nezodpovedajú zákonu, t.j. nie je uvedené v súlade 
konkrétne s čím je pripravovaná finančná operácia overená, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 zákona  
č. 502/2001 Z.z.  v zn. n. p..  
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Kontrolou bolo zistené, faktúry, objednávky, týkajúce sa predmetu kontroly, sú zverejnené na 
webovom sídle základnej školy s materskou školou, v detaile záznamu sú uvedené požadované údaje, 
vrátane dátume zverejnenia, čo je v súlade so  zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení.  

Ku kontrole bolo predložené Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky s uvedením 
predpokladanej hodnoty zákazky na predmet zákazky čistiace potreby zo dňa 24.11.2014. 
Predpokladaná hodnota zákazky činí  4 000,- € bez DPH (4 800,- € s DPH), ktorá bola vytvorená na 
základe vytvoreného zoznamu a následného ocenenia podľa dodávateľov na internete a objemu 
dodávok za predchádzajúce roky. Uvedená zákazka v zmysle Smernice je zákazkou typu „A“.  
Oslovení boli traja dodávatelia. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah u všetkých troch 
obsahuje 34 položiek tovaru (poznamenávam, sortiment tovaru na daný predmet zákazky je väčší, 
širší), celkový počet kusov pre jednotlivú položku – nie je uvedené akého obdobia sa týka, či rok alebo 
dva roky, nie je uvedená doba pre ktorú cenová ponuka je platná, ďalej obsahuje jednotkovú cenu 
vrátane DPH, celkovú cenu. Uvedené tlačivo  „podrobný popis“ je bez dátumu, bez uvedenia kto ho 
vystavil, bez podpisu, nie je uvedené kedy bolo doručené na ZŠ s MŠ.  
Dňa 1.12.2014 bolo vyhodnotenie cenovej ponuky a dňa 5.12.2014 bola vypracovaná Zápisnica 
z vyhodnotenia informácií získaných prieskumom trhu resp. ponúk. Ponuka úspešného uchádzača činí 
3 903,25 € bez DPH (4 683,90 € vrátane DPH).  
S úspešným uchádzačom bola podpísaná Rámcová kúpna zmluva 8.12.2014. Zmluva je uzatvorená na 
dobu určitú do 31.12.2017, nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle ZŠ s MŠ. Uvedená zmluva je zverejnená, nie je 
preukázaný dátum, kedy bola zverejnená, tým nie je preukázaný dátum účinnosti danej zmluvy, ako aj 
ďalšie údaje k zmluve, čo nie je v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. v z.n.p. § 5a.  
Upozorňujem, aby sa dbalo pred podpísaním zmluvy na zrozumiteľnosť formulácie jednotlivých 
článkov, nakoľko v danej Rámcovej kúpnej zmluve je napr.: zmluvné strany sú predávajúci a kupujúci – 
v článkoch sa uvádza označenie predávajúci, kupujúci, a aj dodávateľ, odberateľ; článok III. bod 3. 
V prípade, ak kupujúci eviduje u kupujúceho viacero neuhradených faktúr po splatnosti, na túto 
skutočnosť upozorní kupujúceho. Zároveň má kupujúci nárok na pozastavenie dodávok kupujúcemu po 
dobu, kým nedôjde k úhradám zo strany kupujúceho.  ......   .  

NFK – vynaloženie finančných prostriedkov na údržbu a opravy základnej školy s materskou školou  

Kontrola bola ukončená Záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt – 
Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy, neprijíma opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov. Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte za kontrolované obdobie zistené 
porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, vnútorných predpisov, týkajúcich sa predmetu 
kontroly. 

Základná škola s materskou školou v období roka 2014 vynaložila finančné prostriedky na rutinnú 
a štandardnú údržbu v €:  

ZŠ 

635002 - výpočtovej techniky 99,90 

635006 - budov, objektov, alebo ich častí 14 270,50 

635009 - softvéru 832,00 

spolu: 15 202,40 

  

MŠ 

635004 - prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ... 45,00 

635006 - budov, objektov, alebo ich častí 2 637,00 

spolu: 2 682,00 

ZŠ + MŠ spolu: 17 884,40 
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Najvyššie náklady predstavovala oprava fasády severovýchodnej a juhozápadnej steny na objekte 
základnej školy v celkovej výške 14 042,92 €, zastrešenie schodov v dvoch častiach materskej školy  
v celkovej výške 1 326,00 €, plastové vchodové dvere s obmurovkou v materskej škole vo výške 
1 300,00 €.  
V zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p. Účtovná jednotka je povinná doložiť účtovné 
prípady účtovnými dokladmi. Účtovný doklad je preukázateľný účtovný záznam, ktorý musí obsahovať 
predpísané náležitosti v zmysle daného zákona. Účtovné doklady týkajúce sa predmetu kontroly 
obsahujú náležitosti v súlade so zákonom o účtovníctve. 
Pri verejnom obstarávaní kontrolovaný subjekt postupoval v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a Smernicou mesta k zákonu č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom 
znení – preukázané odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky s určením predpokladanej 
hodnoty zákazky, oslovenie uchádzačov o predloženie cenovej ponuky, vyhodnotenie cenovej ponuky 
na predmet zákazky, záznam z vyhodnotenia, predložené objednávky, resp. uzatvorenie zmluvy na 
predmet zákazky;, fakturovaná výška ceny danej zákazky zodpovedala výške podľa cenového návrhu 
úspešného uchádzača. 
Každá finančná operácia bola overená predbežnou finančnou kontrolou (pokladničné doklady, faktúry, 
objednávky, zmluvy), čo je v súlade s § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej 
kontrole a vnútornom audite v z.n.p..  
Faktúry, objednávky, zmluvy, týkajúce sa predmetu kontroly, sú zverejnené na webovom sídle 
základnej školy s materskou školou, čo je v súlade so  zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v platnom znení. 
Kontrolou účtovných dokladov, vybratých náhodným výberom, týkajúcich sa predmetu kontroly, 
nebolo zistené nehospodárne, neúčelné vynaloženie finančných prostriedkov. 

Jednotlivé správy o výsledku následných finančných kontrol a záznam o výsledku následnej finančnej 
kontroly boli prerokované so zástupcami kontrolovaného subjektu, u správ bolo dané vyjadriť sa ku 
kontrolným zisteniam a písomné vyjadrenie v určenej lehote predložiť hlavnému kontrolórovi. Všetky 
správy o výsledku následnej finančnej kontroly a záznam o výsledku následnej finančnej kontroly boli 
podpísané za kontrolovaný subjekt a kontrolným subjektom. 

 
 
 
V Krompachoch, dňa 18.8.2015 
 
        Ing. Mária Tomašová 

                                                                                    hlavná kontrolórka



 

 


