
Hlavná kontrolórka mesta 
Správa  o výsledku  

Následnej finančnej kontroly  
a  

Kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov na 
základe vykonanej kontroly 

        
Na základe plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2012 bola v dňoch od 
07.11.2012 do 16.11.2012 vykonaná: 
Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č.:  

- 211/2000 Z .z  o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v oblasti zverejňovania 
zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa dodávky potravín pre školskú jedáleň, ktoré 
neboli predložené hlavnej kontrolórke ku kontrole dňa  

- 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Kontrola plnenia prijatých opatrení kontrolovaného subjektu na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie ich príčin a ich vzniku.  
 
Kontrolované obdobie:                       rok  2011, 2012 
Miesto a čas vykonania kontroly:  pracovisko hlavnej kontrolórky  
     Od 07.11 – 16.11. 2012 
Kontrolovaný subjekt:                       Rozpočtová organizácia ZŠ P. O. Hviezdoslava  
 
Právna úprava  kontrolovanej oblasti a jej uplatňovanie v podmienkach kontrolovaného 
subjektu 
Všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi oblasť predmetu kontroly, sú: 
· Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  (ďalej len  „zákon“)  
· Interná smernica o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá nadobudla účinnosť 

16.05.2012 (ďalej už len ako smernica) 
· Vyhláška Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z .z. o podrobnostiach úhrady nákladov 

za sprístupnenie  informácií 
· Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  (ďalej len 

„správny poriadok“) 
· Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník 
Zákon č.  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“), 

· Organizačná smernica č. 005/201 „SMERNICA o verejnom obstarávaní na Základnej 
škole Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi“ účinná od 11.10.2012. 

· 502/2001 Z. z  zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite 
 
Cieľ následnej finančnej kontroly: 
· zistiť, ako sú v kontrolovanom subjekte dodržiavané príslušné ustanovenia všeobecne 

záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť 
 
 
 
 
 



Výsledok následnej finančnej kontroly a Kontroly plnenia prijatých opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov na základe vykonanej kontroly 
1. Zákon č. 211/2000 Z .z  o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p 

V dňoch od 07.03.2012 do 20.03.2012 bola v kontrolovanom subjekt vykonaná 
následná finančná kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z.  
Na základe výkonu kontroly bolo konštatované kontrolné zistenie: Do internej smernice 
neboli premietnuté ustanovenia §§ 5a,5b zákona č. 211/2000 Z.z. 
Prijaté opatrenia riaditeľa ZŠ P. O. Hviezdoslava ku kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórky 
zo dňa 02.04.2012 
Doplniť a zosúladiť s obsahom ďalších zmien zákona č. 546/2010 Z.z. §§ 5a, 5b, ako aj so 
zákonom č. 382/2011 T: 31.05.2012 
Kontrolovaný subjekt na základe vykonanej kontroly vydal novú „Smernicu účinnú od 
16.05.2012 doplnenú o chýbajúce ustanovenia §  5a, 5b.  
K opakovanej následnej finančnej kontrole vykonanej v dňoch 07.11.2012 – 16.11.2012  
predložil kontrolovaný subjekt smernicu, ktorá je v súlade s platnou právnou úpravou.   
 
Kontrola dodržiavania povinností kontrolovaného subjektu podľa zákona v oblasti 
povinného zverejňovania informácií 

Zákon o slobode informácií v platnom znení od 1.1.2011 v ust. §§ 5, 5a a 5b taxatívne 
vymedzuje, ktoré informácie a dokumenty  povinne zverejňujú povinné osoby podľa ust. § 2 
zákona; kontrolovaný subjekt je povinný zverejňovať informácie podľa § 5 ods.1 písm. a) až 
f), § 5a ods.1  a 5b ods.1 zákona. 
Kontrolné zistenie na základe kontroly vykonanej dňa v čase od 07.03.2012 – 20.03.2012: 

Vykonanou kontrolou obsahu webového sídla, na ktorom kontrolovaný subjekt zverejňuje 
informácie bolo zistené, že povinne zverejňované informácie kontrolovaný subjekt ako povinná osoba 
nemá zverejnené.  

Konštatujem porušenie § 5 ods. 1 zákona ako aj porušenie čl. 3 Internej smernice.  
Odporúčam  kontrolovanému subjektu, zverejniť informácie v zmysle §5 na vlastnej webovej stránke 
s jasným označením „Povinne zverejňované informácie“. 
Prijaté opatrenia riaditeľa ZŠ P. O. Hviezdoslava ku kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórky 
zo dňa 02.042012. 
Zverejňovanie povinných informácií dáme do súladu so zákonom č. 201/200 Z.z. § 5 ods. 
1.  T: 31.05.2012 
Na základe vykonanej kontroly v dňoch od 07.11.2012 do 16.11.2012 konštatujem, že 
kontrolovaný subjekt na svojej webovej stránke zverejnil informácie v súlade s § 5 ako 
„Povinne zverejňované informácie“. 

Podľa ust. § 3 ods.4 písm. i) zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy v z.n.p. sú povinné osoby, ktoré sú správcami informačných systémov, povinné zabezpečiť, aby  
ich informačné systémy  boli v súlade so štandardami informačných systémov verejnej správy. 
Štandardy informačných systémov verejnej správy sú upravené Výnosom Ministerstva financií SR č. 
MF/013261/2008-132 z 8.9.2008 ako aj vo Výnose MF SR č. 312/2010  Z.z o štandardoch pre ISVS 
z 09.júna 2010, ktorý v § 18 hovorí: 
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt zverejňoval v roku 2011 na vlastnej webovej stránke dokumenty podliehajúce 
zverejneniu v pdf. formáte ako obrázok nie ako text v súlade s § 18 Výnosu MF SR č. 312/2010. 
Povinne zverejňované informácie ako aj dokumenty v pdf. formáte ako obrázok zákon neumožňuje. 
Zverejnený dokument musí byť v textovom pdf. formáte, pretože inak nie je možné v dokumente 
vyhľadávať, čo spôsobuje, že dokument nie je čitateľný pre čítačky dokumentov, ktoré používajú osoby 
so zmyslovým postihnutím v zmysle § 4 ods. 5.  
Prijaté opatrenia riaditeľa ZŠ P. O. Hviezdoslava ku kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórky 
zo dňa 02.042012. 



Zverejňovanie zmlúv a faktúr, zverejňovanie dokumentov v pdf. formáte ako text – Termín: 
ihneď. 
Na základe vykonanej kontroly zverejnených kúpnych zmlúv na dodávku potravín v dňoch od 
07.11.2012 do 16.11.2012 konštatujem: 

a) kontrolovaný subjekt kúpne zmluvy /9/, platné od 02.09.2012 opäť nezverejnil  
v textovom formáte pdf.,  ale vo formáte pdf. ako obrázok.  

b) 3 kúpne zmluvy na dodávku potravín uzatvorené v roku 2011neboli zverejnené vôbec 
Kontrolné zistenie: 

a) Kontrolovaný subjekt opakovane nezverejnil zmluvy podliehajúce zverejneniu 
v textovom formáte pdf. čím prišlo k porušeniu § 18 Výnosu MF SR č. 312/2010 a § 
4 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 

b) Porušenie § 5a „Povinne zverejňovaná zmluva“ zákona č. 211/2000 Z.z. 
 

Vykonanou následnou finančnou kontrolou v dňoch od 07.11 -16.11.2012 bolo 
zistené, že kúpne zmluvy na dodávku potravín okrem vyššie uvedeného kontrolného zistenia 
neobsahuje cenu /odvolávka na aktuálny platný cenník/, ktorý nie je zverejnený.   
Tento nedostatok sa vyskytoval u všetkých kontrolovaných subjektov – rozpočtových 
organizáciách zriadených mestom.  
Opakovane upozorňujem, že účelom zákona o VO nie len samotný výber dodávateľa na tovary 
a služby ale aj garancia vysúťaženej ceny v procese VO na dobu platnosti Zmluvy, ktorá je 
výsledkom verejného obstarávania. 
Dohodnutá cena má byť garantovaná na čas platnosti zmluvy, v prípade jej zmeny musí byť 
v zmluve zadefinovaný dôvod a spôsob zmeny dohodnutej kúpnej ceny. Takéto ustanovenie 
neobsahuje žiadna zo zmlúv, čo umožňuje meniť ceny počas roku na ten istý druh tovaru 
kedykoľvek zo strany dodávateľa  len na základe dodacieho listu.  
Takéto uzatváranie zmlúv je z pohľadu hospodárneho nakladania s finančnými 
prostriedkami pre kontrolovaný subjekt zjavne nevýhodné.  
 
Kontrolné zistenie na základe kontroly vykonanej dňa v čase od 07.03.2012 – 20.03.2012: 
 Podľa ust. § 5b ods.1  zákona o slobode informácií (účinný od 1.1.2011) povinná osoba zverejní na 
svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. V 
zmysle ods. 2 cit. ust. povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich 
pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia. 
Z celkového počtu faktúr boli náhodným výberom skontrolované 3 zakladače /šanóny/ v sídle 
kontrolovaného subjektu. Faktúry boli skontrolované celkom v počte 362. Vykonanou kontrolou bolo 
zistené, že faktúry sú založené chronologicky.   
Kontrolné zistenie :  

Kontrolovaný subjekt nevykonáva predbežnú finančnú kontrolu v zmysle  čl. 7 písm. 
e/obehu účtovných dokladov /interný predpis/. Predbežnú finančnú kontrolu má vykonávať 1 
deň pred úhradou faktúry.  

Vykonanou kontrolou bolo ďalej zistené, že objednávky boli priložené z celkového počtu 
skontrolovaných faktúr pri 15 faktúrach.   
Na základe zisteného konštatujem porušenie § 10 ods. 2 /účtovný doklad /, § 32 ods.1 /preukázateľnosť 
účtovného záznamu/ zákona  o účtovníctve ako aj čl. 7 ods. 2 Obehu účtovných dokladov – internej 
normy kontrolovaného subjektu.  
Prijaté opatrenia riaditeľa ZŠ P. O. Hviezdoslava ku kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórky 
zo dňa 02.042012. 
Predbežnú finančnú kontrolu zosúladíme s našim Vnútorným predpisom pre vnútorný obeh 
účtovných dokladov a finančných operácií podľa článku 7 bod 3. Taktiež zabezpečíme 
vypisovanie objednávok k jednotlivým faktúram Termín : Ihneď 



Na základe vykonanej kontroly v dňoch od 07.11 - 16.11.2012 konštatujem, že kontrolovaný 
subjekt v roku 2012 vyhotovil a zverejnil ku dňu ukončenia kontroly celkom 110 objednávok. 
Kontrolné zistenie:  
§ 5b Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto 
údaje:  
 a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác  
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:  
6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej 
osoby,  
6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,  
6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,  
7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto 
funkcia existuje,  
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,  
7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,  

Objednávky nie sú zverejnené v súlade s § 5b písm. a) ods. 3. Zo 110 skontrolovaných 
objednávok uvádza cenu iba 18 objednávok. Zákon neumožňuje vystavovať bianko 
objednávky – objednávky bez uvedenia ceny. Takúto objednávku nemá zmysel zverejňovať, 
pretože po prvé neposkytuje informácie o nadkladaní s verejnými finančnými prostriedkami 
a po druhé pri zverejnení faktúry nie je možnosť porovnania ceny.    
Na základe vyššie uvedeného konštatujem porušenie § 5b písm. a) ods. 3 zákona 211/2000 
Z.z. 
 
 
2. Zákon č.  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
25/2006 Z. z.“) 

 
Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú 
zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie 
služieb a súťaž návrhov. 
Kontrolovaný subjekt je v zmysle §6 citovaného zákona verejným obstarávateľom.  
V §4 citovaného zákona sú presne určené finančné limity, podľa ktorých sú zákazky rozdelené 
na podlimitné, nadlimitné, podprahové a zákazky s nízkou hodnotou v závislosti od 
predpokladanej hodnoty zákazky. 
 
Kontrolovaný subjekt počas výkonu kontroly zverejnil na svojej webovej stránke Organizačnú 
smernicu č. 005/201 „SMERNICA o verejnom obstarávaní na Základnej škole Pavla 
Országha Hviezdoslava v Seredi“ účinná od 11.10.2012, ktorá je súčasťou predmetu 
kontroly.  
Kontrolné zistenie:  
Na základe vyššie uvedeného konštatujem: 

- predložená smernica je v súlade s platnou úpravou zákona č. 25/2006 Z.z.  
- kontrolovaný subjekt v revidovanom období nezverejnil raz štvrťročne na svojom 

webovom sídle súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnou s cenami vyššími ako 
1000 eur čím porušil povinnosť zakotvenú v § 102 ods. 4 

 
Zákonná úprava  vo svojej tretej časti v §§ 92-101 podrobne upravuje  postupy zadávania 
podlimitných zákaziek, podprahových zákaziek.  
Finančné limity pre jednotlivé zákazky v zmysle § 4 ods.3,4:  



ods. 3 Podlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako:  
200 tis. eur na dodanie tovaru alebo služby, 5 mil.  eur ak ide o zákazku na dodanie stavebných prác a  
súčasne rovnaká alebo vyššia ako  
 a) 40 000 eur, ak ide o civilnú zákazku na dodanie tovaru alebo o civilnú zákazku na poskytnutie 
služby zadávanú verejným obstarávateľom a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej 
predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom alebo 
obstarávateľom,  
 b) 200 000 eur, ak ide o civilnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným 
obstarávateľom a o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.  
  
ods. 4 Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit 
uvedený v odseku 3 a súčasne  
a) rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na 
poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,  
 b) rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú 
verejným obstarávateľom.  
 
Na základe vykonanej kontroly bolo zistené: 
Kontrolovaný subjekt počas kontrolovaného obdobia uzatvoril zmluvy nad finančný limit 
10 000 eur bez dodržania postupu stanoveného v § 92-101 zák. č. 25/2006 Z.z. Zákonným 
spôsobom nebolo vyhlásené verejné obstarávanie. Zmluvy boli uzatvorené s jedným 
uchádzačom bez prieskumu trhu.  
 
Zmluvy na dodávku plynu a elektriny:  

· dňa 13.10.2011 Zmluvu o dodávke plynu,  bez dodržania postupu  zadávania 
podprahových a podlimitných zákaziek. Zmluva nebola zverejnená na stránke 
kontrolovaného subjektu. Kontrolovaný subjekt zmluvu zverejnil počas výkonu 
kontroly.  

Vykonanou kontrolou  dodávateľských faktúr  za rok 2011 bolo zistené, že dodávka plynu bola 
za rok 2011 vyfakturovaná v hodnote 34.851 s DPH- podprahová zákazka  
 

· dňa 07.11.2011 uzatvoril zmluvu na poskytnutie združených služieb dodávky 
elektriny. Zmluvu kontrolovaný subjekt uzatvoril na 2 roky od 01.01.2012 do 
31.12.2013.  

Na základe dodávateľských faktúr bolo zistené, že celková hodnota faktúr za rok 2011 
predstavovala 15.459 € s DPH – podprahová zákazka. Pri uzatváraní novej zmluvy na 
dodávku elektriny na  dva roky mal kontrolovaný subjekt ako verejný obstarávateľ vychádzať 
z predpokladanej ceny za rok 2011 vynásobenej dvoma rokmi.   
Na záver k vyššie uvedeným zmluvám: 

Z uvedeného je zrejmé, že finančné limity vysoko prevyšujú finančný limit na dodanie 
tovaru zákazky s nízkou hodnou, ktorá je stanovená finančným limitom do 10.000.- eur bez 
DPH. Ak je cena 10.000 € a vyššie, nemôže uzatvárať verejný obstarávateľ zmluvu 
s dodávateľom bez verejného obstarávania, ktoré musí byť vykonané odborne spôsobilou 
osobou.  

Kontrolovaný subjekt pri uzatváraní vyššie uvedených zmlúv na dodanie tovaru 
nevychádzal z § 5 zák. č. 25/2006 Z.z „Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky“.   
Kontrolné zistenie 
Porušenie § 5,  §§ 91-102 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný subjekt 
nedodržal pri  zadávaní  zákazky na obstaranie tovaru zákonom určený postup.   

 
 



Zmluvy uzatvorené na dodávku tovaru - potravín pre školskú jedáleň. 
Kontrolovaný subjekt uzatvoril v mesiaci september 2012 celkom 9 zmlúv na dodávku 

potravín, na dobu určitú 1 rok.  
V roku 2011 uzatvoril celkom 3 zmluvy na dobu neurčitú. S tými istými dodávateľmi tovaru 
uzatvoril v septembri  2012 zmluvu na dobu určitú jeden rok.  

Zákon č. 25/2005 Z.z. v §1 ods. 2 a nasl. taxatívne vymenúva zákazky na dodávku 
tovaru a služieb na ktoré sa tento zákon nevzťahuje.  
Zákazka na dodanie  tovaru – potravín pre školské jedálne nie je súčasťou taxatívneho 
výpočtu. 

Kontrolovaný subjekt mal pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky na rok 2012 
vychádzať z celkového finančného limitu za rok 2011 v rámci kategórií potravín 
stanovených v zmysle hlavného slovníka, ktorý stanovuje kódy CPV pre jednotlivé druhy  
a kategórie potravín. 
Základné školy + materské školy  kategórie: 

CPV 15100000-9 Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky 

CPV 15500000-3 Mliečne výrobky 

CPV 15896000-5 Hlboko zmrazené výrobky 

CPV 15300000-1 Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky 

CPV 15810000-9 Pekársky tovar, čerstvé pečivo a cukrárske výrobky 

CPV 15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty:  

( sem patria:  múka, cukor, olej, koreniny, strukoviny, džem, kompót, vajcia, puding, sirup, nápoje, konzervované 
resp. potraviny v obaloch a pod... ) 
 
Na základe vykonanej kontroly konštatujem:  
Kontrolovaný subjekt neobjednával potraviny v rámci kategórií potravín stanovených 
v zmysle hlavného slovníka, ktorý stanovuje kódy CPV pre jednotlivé druhy a kategórie 
potravín, výsledkom čoho je objednávanie rovnakého druhu potravín od viacerých 
dodávateľov a to najmä v kategórii CPV 15000000-8 Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné 
produkty.  
V praxi to znamená nasledovné: Viacero dodávateľov v roku 2011 dodali potraviny toho 
istého druhu a kategórie pod hodnotu 10.000 € bez DPH. Kontrolovaný subjekt následne 
v roku 2012 uzatvoril kúpne zmluvy s týmito dodávateľmi na dobu určitú ako pri zákazke 
s nízkou hodnotou /pod finančný limit 10.000 € bez DPH/.  

Kontrolovaný subjekt ku kontrole predložil zoznam dodávateľov potravín v roku 2011 
s výslednou fakturovanou cenou za obdobie roku 2011. 
7 dodávateľov dodávalo potraviny v kategórii CPV 15000000-8 celkom v hodnote 43.393,85 
€. So všetkými boli uzatvorené kúpne zmluvy v roku 2012 na dobu určitú na jeden rok bez 
verejného obstarávania.  
Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky boli dodávané jediným dodávateľom celkom 
v hodnote 18 629,55 €. S týmto dodávateľom bola uzatvorená v roku 2012 zmluva na dobu 
určitú jeden rok bez verejného obstarávania. 
Ovocie, zelenina a súvisiace výrobky boli dodávané jediným dodávateľom celkom v hodnote 
30 861,63 €. S týmto dodávateľom bola uzatvorená v roku 2012 zmluva na dobu určitú jeden 
rok bez verejného obstarávania. 

 
 



Kontrolné zistenie: 
V zmysle § 5 „Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky ods. 12) Zákazku nemožno rozdeliť 
ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky 
pod finančné limity podľa tohto zákona. 
Konštatujem porušenie ustanovenie § 5 ods. 12 zák. č. 25/2006 Z.z. 
 
Na záver ku  kontrole dodržiavania zákona č. 25/2006 Z.z. 

- nevychádzal pri uzatváraní zmlúv v roku 2012 z celkových skutočných nákladov 
rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré boli obstarané v 
predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch.  

- v roku 2011 a 2012 nezabezpečoval dodávku tovaru potravín a následné podpísanie 
zmlúv pri podprahových zákazkách /finančný limit nad 10.000 € bez DPH/ v súlade so 
zákonom č. 25/2006 Z.z.  

- kontrolovaný subjekt v revidovanom období nezverejnil raz štvrťročne na svojom 
webovom sídle súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnou s cenami vyššími ako 
1000 €.   

- Zmluvy na dodávku potravín uzatvorené bez jasne určenej ceny, ponechanie možnosti 
lavírovania s cenou zo strany dodávateľa je porušenie princípu hospodárneho 
nakladania s finančnými prostriedkami.  

Porušenie:  
§ 5„Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky“.  
§§ 91-102 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní „.Postupy zadávania podlimitných 
zákaziek, podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi hodnotami“   
§ 102 „zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami ods. 4  
 
Riaditeľ kontrolovaného subjektu prijal na základe kontrolných zistení opatrenia na nápravu 
zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložil ich 
hlavnej kontrolórke mesta v termíne určenom v zápisnici zo záverečného prerokovania Správy 
o kontrole. Prijaté opatrenia sú súčasťou predloženého materiálu. 
 
V súlade s § 13 ods.2 písm. d/ Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite sú zodpovední zamestnanci oprávnení podať písomné vyjadrenie ku kontrolným 
zisteniam hlavnej kontrolórke do 23.11.2012. 
Správa o výsledku kontroly bola riaditeľovi kontrolovaného subjektu odovzdaná, čo  
potvrdzuje svojim podpisom.  
 
V Seredi dňa: 19.11.2012 
 
 
 
                                                                         Mgr. Zuzana Horváthová 
                                                                         Hlavná kontrolórka mesta 
 
 
 
Na vedomie: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
 
 
 
 



Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov následnou finančnou kontrolou.                           
 
 Na základe zápisnice zo záverečného prejednania Správy o výsledkoch kontroly zo 
dňa 19.11.2012 Vám predkladám opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou 
kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku:  
 
A) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Výnos MFSR č. 312/2010 o informačných systémoch verejnej správy 
1/   Na webovom sídle školy zverejňovať zmluvy v pdf formáte ako text podľa § 18 
výnosu MF SR č. 312/2010 a § 4 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z.  
 
Termín: do 30.11.2012    Zodpovední: riaditeľ školy 
                  A. Míková – ved. ŠJ 
 
2/   Zverejniť na webovom sídle školy 3 kúpne zmluvy na dodávku potravín uzatvorené 
v roku 2011 v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.  
 
Termín: do 30.11.2012    Zodpovední: riaditeľ školy 

                             A. Míková – ved. ŠJ 
 

3/   Zverejňovanie objednávok zosúladiť s § 5b písm. a ods. 3 zákona 211/2000 Z.z.  
 
Termín: ihneď     Zodpovedný: A. Hornáčková – ekon.ZŠ 

 
B) Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
1/   Zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle školy súhrnnú správu o zákazkách 
s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- € v zmysle § 102 ods. 4 zákona 
25/2006 Z.z. 
 
Termín: k 31.3.,30.6.,.30.9. a 31.12.2012 Zodpovedný: A. Hornáčková – ekon.ZŠ 
2/   Zabezpečiť verejné obstarávanie odborne spôsobilou osobou v kat. potravín 
CPV 15300000-1, CPV 15500000-3, CPV 15000000-8, CPV 15100000-9 
 
Termín: do 31.12.2012    Zodpovední: riaditeľ školy 
                  A. Míková – ved. ŠJ 
 
 3/   Zabezpečiť verejné obstarávanie odborne spôsobilou osobou na dodávku plynu 
 
Termín: do 31.12.2012    Zodpovedný: riaditeľ školy 
                  

     Za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou sú okrem riaditeľa školy 
zodpovední:  

1. p. Antónia Míková – vedúca školskej jedálne 
2. p. Adriana Hornáčková – ekonóm školy 

 
     S uvedenými zamestnancami bol uskutočnený rozhovor ohľadom zistených nedostatkov. 
Boli upozornení, že v prípade opakovania nedostatkov budú voči nim vyvodené opatrenia       
za porušovanie pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku           
ZŠ Pavla Országha Hviezdoslava v Seredi.  

 
 Mgr. Ján Horniak 
 
 riaditeľ školy                  



  
3. Na záver ku Kontrole plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených 

nedostatkov na základe vykonanej kontroly vykonanej v dňoch od 07.11 - 
16.11.2012 

 
V dňoch od 07.03.2012 do 20.03.2012 bola v kontrolovanom subjekt vykonaná 

následná finančná kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z.  
Na základe výsledkov kontroly vykonanej v dňoch 07.3 – 20.03.2012 bolo  uložené riaditeľovi 
ZŠ P. O. Hviezdoslava: 
a/ prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na odstránenie 
príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej kontrolórke mesta. T: 05.04.2012 
 
Na základe vykonanej kontroly plnenia opatrení konštatujem:   
Riaditeľ kontrolovaného subjektu predložil dňa 02.04.2012 opatrenia riaditeľa ZŠ P. O. 
Hviezdoslava ku kontrolným zisteniam hlavnej kontrolórky.   
 
Doplniť a zosúladiť s obsahom ďalších zmien zákona č. 546/2010 Z.z. §§ 5a, 5b, ako aj so zákonom č. 
382/2011 T: 31.05.2012 

- Smernica o slobodnom prístupe k informáciám je doplnená a zosúladená v súlade so zákonom 
č. 211/2000 Z. z.  

 
„Zverejňovanie povinných informácií dáme do súladu so zákonom č. 201/200 Z.z. § 5 ods. 1.  
T: 31.05.2012 

- Kontrolovaný subjekt na svojej webovej stránke zverejnil informácie v súlade s § 5 ako 
„Povinne zverejňované informácie“. 

 
Zverejňovanie zmlúv a faktúr, zverejňovanie dokumentov v pdf. formáte ako text – Termín: ihneď. 

- Kontrolovaný subjekt opakovane nezverejnil zmluvy podliehajúce zverejneniu 
v textovom formáte pdf. čím prišlo k porušeniu § 18 Výnosu MF SR č. 312/2010 a § 4 
ods. 5 zákona č. 211/2000 Z.z. 

 
Predbežnú finančnú kontrolu zosúladíme s našim Vnútorným predpisom pre vnútorný obeh účtovných 
dokladov a finančných operácií podľa článku 7 bod 3. Taktiež zabezpečíme vypisovanie objednávok 
k jednotlivým faktúram Termín : Ihneď 

- Kontrolovaný subjekt vykonáva predbežnú finančnú kontrolu v súlade s „Vnútorným 
predpisom – obehom účtovných dokladov a finančných operácií.  

- Zverejňuje objednávky v rozpore s § 5b písm. a) ods. 3 zákona 211/2000 Z.z 
 
 
b/ predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich príčin hlavnej 
kontrolórke mesta      T: 30.06.2012    
 
 
c/ Určiť zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou a uplatniť 
voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.         T: 30.06.2012  
Na základe vykonanej kontroly  konštatujem:  
Riaditeľ kontrolovaného subjektu nepredložil správu o splnení opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov, neurčil zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou 
kontrolou v určenom termíne a ani do začiatku výkonu kontroly, čím prišlo k porušeniu  § 14 
písm. h) zákona č. 502/2001  Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.             
 



V súlade s § 13 ods.2 písm. d/ Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite sú zodpovední zamestnanci oprávnení podať písomné vyjadrenie ku kontrolným 
zisteniam hlavnej kontrolórke do 23.11.2012. 
Správa o výsledku kontroly bola riaditeľovi kontrolovaného subjektu odovzdaná, čo  
potvrdzuje svojim podpisom.  
 
 
 
V Seredi: 19.11.2012            
                                                                                    Mgr. Zuzana Horváthová 
                                                                                   Hlavná kontrolórka mesta  
 
 
 
 
 
 
Na vedomie: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Hlavná kontrolórka mesta Sereď 

 
Zápisnica 

zo záverečného prerokovania „Správy“ o výsledkoch kontroly 
 
V súlade so zameraním kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I.. polrok 2012, 
schváleného mestským zastupiteľstvom bola hlavnou kontrolórkou vykonaná  
Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č.:  

- 211/2000 Z .z  o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. v oblasti zverejňovania 
zmlúv, faktúr a objednávok týkajúcich sa dodávky potravín pre školskú jedáleň, 
ktoré neboli predložené hlavnej kontrolórke ku kontrole dňa  

- 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Kontrola plnenia prijatých opatrení kontrolovaného subjektu na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie ich príčin a ich vzniku.  
 
Na prerokovaní správy o výsledkoch kontroly sa zúčastnili:  
 
Mgr. Ján Horniak 
ZŠ P.O. Hviezdoslava     ____________________________ 
 
Mgr. Zuzana Horváthová,  
hlavná kontrolórka mesta                                          ____________________________ 
 
 
 Zástupca kontrolovaného subjektu bol v potrebnom rozsahu oboznámený so 
Správou o výsledku kontroly dňa 21.11.2012. K správe o výsledku kontroly,  kontrolovaný 
subjekt podal písomné vyjadrenie v určenom termíne. Písomné vyjadrenie nemá formu 
námietok ale vysvetliviek, úvah, názorov, ktoré nemenia kontrolné zistenia uvádzané 
v správe. 

Záver: 
Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly sa v zmysle § 13 
písm. h) zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite ukladá riaditeľovi 
ZŠ P. O. Hviezdoslava: 
a/ prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na 
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej kontrolórke mesta. 
        T: 30.11.2012  
b/ predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich 
príčin hlavnej kontrolórke mesta 
         T: 31.12.2012  
                                
c/ Určiť zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou 
a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.  

T: 30.11.2012  
V Seredi dňa 23.11. 2012 
 
Na vedomie: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta  



 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


