
Hlavná kontrolórka mesta 
 

Záznam  
o výsledku kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie  nedostatkov 

a ich príčin, zistených pri vykonaných kontrolách v II. polroku 2012. 
 

V súlade s ustanovením § 18d ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
podávam MsZ správu o vykonanej kontrole, ktorá bola vykonaná v súlade s plánom 
kontrolnej činnosti na I. polrok 2013   
 
Kontrolný orgán:   Hlavná kontrolórka mesta 
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
 
Vykonané kontroly, pri ktorých bolo zistené porušenie VZPP:  
 
1.  
Následná finančná kontrola hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami 
použitými na zabezpečenie  XIII. ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto 
podujatia.  
Správa o vykonanej kontrole bola MsZ predložená dňa 11.09.2012.  
Kontrolovaný subjekt Mesto Sereď, Dom Kultúry – rozpočtová organizácia mesta Sereď. 
Na základe výsledkov kontroly prednosta MsÚ prijal nasledovné opatrenia:  
Prednosta úradu, na základe výsledkov kontroly hospodárenia s verejnými finančnými 
prostriedkami použitými na zabezpečenie  XIII. ročníka SHJ  ako aj príjmov získaných z tohto 
podujatia, ktorá bola vykonaná hlavnou kontrolórkou mesta Mgr. Zuzanou Horváthovou, prijal 
nasledovné opatrenia:  
Kontrolné zistenie č. 1 
Kontrolné zistenie: porušenie § 5a zákona 211/2000 Z.z. Vykonanou kontrolou bolo zistené,  že 
nájomné zmluvy neboli zverejnené v zmysle vyššie citovaného právneho predpisu. 
Zabezpečiť zverejnenie nájomných zmlúv v termíne do 30.08.2012.  
Zodpovedná: Ing. Eva Florišová – vedúca finančného oddelenia. 
Kontrolné zistenie č. 2 
Porušenie  § 9 zák. č.  502/2001 Z. z. o Finančnej kontrole a vnútornom audite. 
Pri vydávaní rozhodnutí o vyrubení miestnej dane za užívanie verejného priestranstva bolo 
nebola vykonaná predbežná finančná kontrola v zmysle vyššie citovaného zákona. 
Zabezpečiť vykonanie predbežnej finančnej kontroly v zmysle platnej právnej úpravy pri 
vydaných rozhodnutiach za užívanie verejného priestranstva pri technicko-zábavných 
činnostiach zúčastnených na SHJ v roku 2012  v termíne do 16.08.2012. Zodpovedná: Jarmila 
Kolláriková  

V Seredi: 15.08.2012      Ing. Tibor Krajčovič , Prednosta MsÚ 
          
Na základe výsledkov kontroly riaditeľ Domu kultúry prijal nasledovné opatrenia:  
DOM KULTÚRY, Školská 118/1, 926 00 SEREĎ 
Prijaté opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou XXI. Seredského 
hodového jarmoku. 

 Ku kontrolnému zisteniu č. 2 boli prijaté opatrenia : dodatočné vykonanie predbežnej 
finančnej kontroly ku dňu 15. 8. 2012 

 Ku kontrolnému zisteniu č. 3  boli prijaté opatrenia : boli zverejnené kompletné 
objednávky tovarov, služieb a prác ku dňu 15. 8. 2012. 



15. 8. 2012    Mgr. František Čavojský, riaditeľ DK Sereď 

Na základe výsledkov kontroly som odporučila MsZ schváliť z dôvodu hospodárneho 
a efektívneho nakladania s verejnými finančnými prostriedkami zmenu prílohy č. 1 k VZN 
č. 1/2005 v časti výška miestnej dane za trhové miesto počas konania SHJ a to ich zvýšenie 
v bode 1/, 2/, 3/ minimálne o 100 %  
Napr. Služby občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov na 
3 dni – pôvodne 250 € - nový návrh by bol 500 € na 3 dni.  
MsZ uznesením č. 143/2012 uložilo na základe výsledkov kontroly prednostovi MsÚ 
a riaditeľovi DK: 
1/ prepracovať prílohu č. 1 k VZN č. 1/2005 v časti výška miestnej dane za trhové miesto 
počas konania SHJ a to ich zvýšenie v prílohe č. 1 bod 1/, 2/, 3/ minimálne o 100 % 
a predložiť MsZ na schválenie. T:  najneskôr do 31.12.2012. 
2/ Doplniť prílohu č. 1 k VZN 1/2005 tak, aby sa zamedzilo subjektívnemu posudzovaniu 
a určovaniu výšky dane, ktorá má byť stanovená za predajné miesto na verejnom priestranstve  
počas organizovania SHJ a predložiť na schválenie MsZ. T: najneskôr do 31.12.2012 
 
Uznesením č. 110/2013 sa MsZ uznieslo na VZN č. 9/3013, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 
1/2005. Súčasťou nového VZN je aj zvýšenie miestnej dane /príloha č. 1 VZN bod 1,2,3/. 
Výška miestnej dane /príloha č. 1 bod. 1,2,3 bola upravená nasledovne/ 
Služby, občerstvenia a reštauračné služby spojené s predajom alkoholických nápojov  - 
poplatok pôvodne 250 € / 3 dni - nové VZN určuje poplatok 490 € / 3 dni.  
Služby, občerstvenia a reštauračné služby bez alkoholických nápojov – poplatok pôvodne 220 
€/3 dni, nové VZN určuje poplatok 440 € / 3dni.  
Výroba a predaj sladkého pečiva – pôvodne 100 € / 3dni, nové VZN 190 € / 3dni. 
 
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem:  
Všetky opatrenia prijaté kontrolovanými subjektmi boli splnené v stanovenom termíne.  

 

 
2. 
- Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v z. n. p. a súvisiacich všeobecne záväzných právnych 
predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť  v podmienkach kontrolovaného 
subjektu. 
- Kontrola verejného obstarávania realizovaného v priebehu revidovaného obdobia 
v zmysle platnej právnej úpravy zákona 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.“),  
Kontrolovaný subjekt – rozpočtová organizácia ZŠ J. Fándlyho Sereď. 
Správa o kontrole bola poslancom MsZ predložená dňa 06.11.2012  
Na základe výsledkov kontroly riaditeľ kontrolovaného subjektu prijal nasledovné 
opatrenia:  
V zmysle zápisnice zo záverečného prerokovania „Správy“ o výsledkoch kontroly zo dňa 
12.10.2012 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: 



1. Na webovom sídle školy vytvoriť novú sekciu s názvom povinne zverejňované informácie so 
zverejnením všetkých informácií v zmysle § 5 ods. 1 Zákona č. 211/2000 Z z. o slobodnom 
prístupe k informáciám. 
Termín: do 31.10.2012      Zodp.: p. Ujlacký 

2. V zmysle vnútorného predpisu: Organizačná smernica č. 005/2012 o slobodnom prístupe 
k informáciám ods. 3.3 prísne dbať na zverejňovanie zmlúv v textovom formáte pdf. na 
webovom sídle školy. 
Termín: trvale Zodp.: riaditeľ školy, p. Chatrnúchová, Veľká,Ujlacký 

3. Zverejniť na webovom sídle kúpnu zmluvu zo dňa 09.01.2012 uzavretú na dodávku potravín 
so spoločnosťou Grandfood s r.o. Nové Zámky. 
Termín: do 19.10.2012. Zodp.: p. Veľká, p. Ujlacký 

4. Pri uzatváraní zmlúv pre dodávky potravín nepoužívať názov „Základná škola Juraja 
Fándlyho, školská jedáleň“, ale názov právneho subjektu: Základná škola Juraja Fándlyho, 
763/7A, 926 01 Sereď podľa zriaďovacej listiny. 
Termín: stály . Zodp.: riaditeľ školy, p. Veľká 

5. Ku každej zmluve na dodávku potravín musí byť priložený platný cenník. 
Termín: stály Zodp.: p. Veľká 

B. Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

1. Spracovať vnútornú smernicu školy o verejnom obstarávaní. 
Termín: do 31.10.2012 Zodp.: riaditeľ školy 

2. Zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle školy súhrnnú správu o zákazkách s nízkou 
hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € v zmysle § 102 ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z.z. 
Termín: k 31.3., 30.6.,30.9. a 31.12. Zodp.: p. Pauerová 

3. Zabezpečiť verejné obstarávanie odborne spôsobilou osobou na dodávky plynu. 
Termín: do 31.12.2012 Zodp.: riaditeľ školy 

4. Vypovedať zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 25/2006 
Z.z. 
Termín: do 31.12.2012 Zodp.: p. Veľká 

5. Zabezpečiť verejné obstarávanie odborne spôsobilou osobou v kategórii potravín CPV 
15000000-8. 
Termín: do 31.12.2012                 Zodp.: riaditeľ školy, p.Veľká 

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

1. p. Eva Veľká – vedúca školskej jedálne 
2. p. Jozef Ujlacký – správca webového sídla školy 

S uvedenými zamestnancami bol uskutočnený pohovor k zisteným nedostatkom, zároveň boli 
upozornení, že v prípade opakovania nedostatkov budú prijaté opatrenia za porušenie 
pracovnej disciplíny v zmysle Zákonníka práce a Pracovného poriadku ZŠ J. Fándlyho v Seredi. 
                                                                                                PaedDr. Jaroslav Čomaj,  riaditeľ školy 
 
V záverečnom prerokovaní „Správy o kontrole, bolo riaditeľovi kontrolovaného subjektu 
uložené, predložiť hlavnej kontrolórke  písomnú správu  o splnení opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a ich príčin hlavnej kontrolórke mesta v termíne do 18.12.2012. Dňa 
17.12.2012 kontrovaný subjekt predložil písomnú správu o splnení opatrení. Na základe 
vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem:  
Prijaté opatrenie uvedené pod bodom A 3 nebolo splnené v termíne ako určil riaditeľ ZŠ do 
19.10.2012. Zmluva bola zverejnená dňa 23.11.2012. 
Ostatné opatrenia uvedené bod bodmi A, B boli splnené v termíne, ktorý určil riaditeľ 
kontrolovaného subjektu.   
                                                
 
 



 
 
 
3. 
Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z .z  
o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p./ďalej už len zákon/ a  Zákona č. 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Kontrolovaný subjekt: Rozpočtová organizácia- MŠ Dionýza  Sereď. Správa o výsledku 
kontroly bola MsZ predložená dňa 11.06.2012.  
Na základe výsledkov kontroly riaditeľka kontrolovaného subjektu prijala nasledovné 
opatrenia:  
         V zmysle „Správy o výsledkoch následnej finančnej kontroly“ zo dňa 22.10.2012  
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: 
Na webovom sídle materskej školy zverejniť informácie v zmysle vnútorného predpisu uvedené 
pod bodmi a) – f)  -  zriadenie školy, miesto, čas, podanie žiadostí, informácie.   

Termín: do 31.11.2012      Zodp.:  M. Ščevíková 
Zverejniť na webovom sídle materskej školy faktúry školskej jedálne za mesiac apríl 2011. 

Termín: do 31.11.2012      Zodp.:  M. Ščevíková 
Zverejniť na webovom sídle kúpnu zmluvu zo dňa 29.12.2011 uzavretú na dodávku potravín so 
spoločnosťou Sniežik s.r.o. Nitra, štyri kúpne zmluvy firmy Cool Milk  s.r.o. týkajúce sa ŠJ 
 jednotlivých pracovísk  na  zvýšenie spotreby mlieka.  

Termín: do 31.11.2012      Zodp.: p. M. Ščevíková 
 
B. Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 
 
Zverejniť raz štvrťročne na webovom sídle školy súhrnnú správu o zákazkách s nízkou 
hodnotou s cenami vyššími ako 1.000,- € v zmysle § 102 ods. 4 Zákona č. 25/2006 Z.z. 

Termín: k 31.3., 30.6.,30.9. a 31.12.   Zodp.: M.Ščevíková 
Vypovedať zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú, ktoré sú v rozpore so zákonom  §47 a ods.1 
zák. č. 40/1964 Zb.  

Termín: do 31.12.2012      Zodp.: A.Túrociová 
Zabezpečiť verejné obstarávanie odborne spôsobilou osobou v kategórii potravín CPV 
15000000-8. 

Termín: do 31.12.2012                                                               Zodp. : A.Túrociová,   
                                                                                                                 Ľ.Koščová 

Zabezpečiť verejné obstarávanie odborne spôsobilou osobou na dodávky plynu a elektriny. 
Termín: do 31.12.2012   Zodp.: A.Túrociová 

 
Zamestnanci materskej školy zodpovední za  nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou 
:  
Anna Túrociová - riaditeľka materskej školy 
Ľubica Koščová  - vedúca školskej jedálne 
Magdaléna Ščevíková –ekonómka, zodpovedná za zverejňovanie na webovom sídle materskej 
školy .                                                                              Anna Túrociová,  riaditeľka MŠ 
 
V záverečnom prerokovaní „Správy o kontrole, bolo riaditeľke kontrolovaného subjektu 
uložené, predložiť hlavnej kontrolórke  písomnú správu  o splnení opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a ich príčin hlavnej kontrolórke mesta v termíne do 31.12.2012. Dňa 
21.12.2012 kontrovaný subjekt predložil písomnú správu o splnení opatrení. Na základe 



vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: Kontrolovaný subjekt prijaté 
opatrenia splnil v termíne.  
 
4. 
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 

Kontrolovaný subjekt ZŠ P. O. Hviezdoslava – rozpočtová organizácia mesta Sereď. Správa 
o kontrole bola MsZ predložená na jeho zasadnutí dňa 11.12.2012 
Na základe výsledkov kontroly riaditeľ kontrolovaného subjektu prijal nasledovné 
opatrenia:  
 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
   

 
V záverečnom prerokovaní „Správy o kontrole, bolo riaditeľovi kontrolovaného subjektu 
uložené, predložiť hlavnej kontrolórke  písomnú správu  o splnení opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a ich príčin hlavnej kontrolórke mesta v termíne do 31.12.2012. Dňa 
18.12.2012 kontrovaný subjekt predložil písomnú správu o splnení opatrení.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: Kontrolovaný 
subjekt prijaté opatrenia splnil v termíne.  
 
 
5. 
Následná finančná kontrola dodržiavania a uplatňovania Zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kontrolovaný 
subjekt MŠ Komenského  – rozpočtová organizácia mesta Sereď. Správa o kontrole bola MsZ 
predložená na jeho zasadnutí dňa 26.02.2013. 
Na základe výsledkov kontroly riaditeľka kontrolovaného subjektu prijala nasledovné 
opatrenia:  
Prijaté oparenia na nápravu nedostatkov zistených hlavnou kontrolórkou mesta Sereď  
následnej finančnej kontroly dodržiavania a uplatňovania Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
Kontrolné zistenie č. 1 Vnútorný predpis prepracovať tak, aby  jeho obsah zjednodušil a zjednotil 
postupy pri verejnom obstarávaní a aby zodpovedal reálnym potrebám a finančným možnostiam pri 
zabezpečovaní úloh materskej školy 
Opatrenie č. 1 
Prepracovať Smernicu  o verejnom obstarávaní . 

Termín : 30.1.2013 
Zodpovedná : Bc. Iveta Fraňová 
Kontrolné zistenie č. 2 
Kontrolné zistenie k verejnému obstarávaniu tovaru mlieka a mliečnych výrobkov: Porušenie § 5 
„Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky“ zák. 25/2006 Z.z.  Podľa finančného limitu nejde 
o zákazku s nízkou hodnotou ale o podprahovú zákazku, čím prišlo k porušeniu § 99 „Zadávanie 
podprahových zákaziek“ zák. č. 25/2006 Z.z. 
Kontrolovaný subjekt na základe prieskumu trhu uzatvoril dňa 15.09.2012 kúpnu zmluvu na dodávku 
tovaru. Zmluva predložená ku kontrole je uzatvorená na dobu neurčitú, čo je v rozpore s podmienkami 
zverejnenými vo výzve na predkladanie ponúk.  
Uzatvorená zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou, ktorú je kontrolovaný subjekt povinný v 
zmysle § 5a zákona č. 211/2001 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov zverejniť. Zmluva nie je zverejnená na web. stránke kontrolovaného subjektu, čím prišlo k 
porušeniu  citovaného zákona.  
Zmluva na dodávku hlboko mrazených výrobkov platná od 15.09.2012 do 14.09.2013 nebola v čase 
zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk ani ku dňu podpísania novej zmluvy  platne ukončená a od 
01.01.2013 sa na základe verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou uzatvorila zmluva 
nová.  
Na základe uvedeného odporúčam kontrolovanému subjektu zmluvu uzavretú od 15.09.2012 do 
14.09.2013 ukončiť dohodou k 01.01.2013. 
 
Kontrolovaný subjekt prostredníctvom odborne spôsobilej osoby počas výkonu kontroly dňa 
17.12.2012 zverejnil z dôvodu prieskumu trhu výzvy na predkladanie ponúk tovarov:  
Hlboko mrazené výrobky,  
mliečne výrobky,  



pekárenské výrobky 
potraviny, nápoje, tabak a príbuzné výrobky. 
Dňa 28.12.2012 prebehlo otváranie obálok s výberom úspešného uchádzača.  
Všetky zmluvy na dodanie tovaru na základe prieskumu trhu boli uzatvorené od 1.1.2013 na dobu 
určitú jeden rok. 
Opatrenie č.2 

a) Zverejniť cenník na mäso a mäsové výrobky, ovocie a zeleninu   
b) Nepomenovávať tovar komerčnými názvami 
c) Ukončiť zmluvy  s dodávateľmi z roku 2011, 2012 
d) Znovu zverejniť zmluvy na rok 2012 (softverová chyba Web node) 
e) Zverejniť podpísané zmluvy na tovar do školskej jedálne na rok 2013 

Termín : 30.1.2013 
Zodpovedná : vedúca ŠJ Jana Adamčová 
Kontrolné zistenie č. 3 
Zmluvy na dodávku plynu a elektriny: Porušenie § 5,  §§ 92-101zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní. Kontrolovaný subjekt nedodržal pri  zadávaní  zákazky na obstaranie tovaru zákonom 
určený postup pri podprahovej zákazke.   
Opatrenie č. 3 

a) Vykonať  prieskum trhu na dodávku elektrickej energie na rok 2014 
b) Vykonať  prostredníctvom odborne spôsobilej osoby  v zmysle  § 5,  §§ 92-101zák. č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní  obstaranie tovaru / podprahová zákazka/  - plyn na rok 2014 
( dve plynové kotolne Komenského A a B, vykurovanie Podzámska, tri školské kuchyne)    

Termín : august 2013 
Zodpovedná : Bc. Iveta Fraňová 
Záver 
Riaditeľka MŠ určila zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené  následnou finančnou 
kontroly dodržiavania a uplatňovania Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
Zamestnanci boli poučení o dôslednom plnení pracovných povinností a neboli voči nim vykonané 
opatrenia.          V Seredi dňa 9.1.2013 
 
V záverečnom prerokovaní „Správy o kontrole, bolo riaditeľke kontrolovaného subjektu 
uložené, predložiť hlavnej kontrolórke  písomnú správu  o splnení opatrení na nápravu 
zistených nedostatkov a ich príčin hlavnej kontrolórke mesta v termíne do 21.02.2013. Dňa 
21.02.2013 kontrovaný subjekt predložil písomnú správu o splnení opatrení.  
Na základe vykonanej kontroly plnenia prijatých opatrení konštatujem: Kontrolovaný 
subjekt všetky prijaté opatrenia splnil v určenom termíne. 
 
 
 
V Seredi dňa: 26.06.2013     
 Mgr. Zuzana Horváthová 
           Hlavná kontrolórka mesta 
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