
Správa o výsledku kontroly 
 

V súlade s písmenom c/ ods. 2 Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky  na II. 
polrok 2013 schváleného MsZ ako i v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
bola vykonaná následná finančná kontrola:  

 
 Verejného obstarávania realizovaného v priebehu roku 2012 a 2013 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.“),  

 
 Dodržiavania zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verejnými 

prostriedkami v zmysle zákona 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.  
 
 
Kontrolný orgán:     Mesto Sereď 
Kontrolu vykonala: Mgr. Zuzana Horváthová, hlavná kontrolórka 
Kontrolovaný subjekt: Mestský úrad Sereď 
 
Kontrolované obdobie: rok 2012, 2013  
Termín začatia kontroly: 26.08.2013  
Termín ukončenia kontroly: 03.09.2013 
 
Cieľom vykonanej kontroly bude zistiť, či kontrolovaný subjekt postupoval pri realizácii 
procesu verejného obstarávania v súlade s postupmi verejného obstarávania, a či 
obstarávateľ dodržiaval zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s 
verejnými prostriedkami.  
 
 Predmet kontroly:  

- Verejné obstarávanie – dodržiavanie zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o doplnení niektorých zákonov. 

- Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní s verenými 
prostriedkami. 

 
Platné právne predpisy:  

- zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite 
- Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov  
- Smernice  č. 8/2011 o postupe obstarávateľa pri realizácii zákona č. 25/2006 Z.z. 

základných princípov verejného obstarávania pri podprahových zákazkách  určená 
pre zamestnancov Mesta Sereď. 

 
Kontrola bola vykonaná v súlade s vyššie uvedenými právnymi predpismi.  
 
 
Na základe vykonanej kontroly na podnet uchádzača o zákazku v roku  2013 bolo zistené:  
Predmetom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou v roku 2012, 2013 bolo Arboristické 
ošetrenie stromov.  Predmetom zákazky bolo Arboristické ošetrenie 24 ks /2012/ a 21 ks 
/2013/ stromov v chránenom areáli Zámockého parku v Seredi v súlade so schváleným 
projektom „ Revitalizácia Zámockého parku v Seredi“.  
 
 



 
 
V zmysle zák. č.  25/2006 Z.z  § 102 ods. 2 verejný obstarávateľ nie je povinný vykonávať 
činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami prostredníctvom odborne spôsobilej 
osoby avšak v zmysle ods. 1) cit. zákona je Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s 
nízkou hodnotou povinný postupovať tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu 
zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.  
Postup obstarávania zákazky s nízkou hodnou na dodanie tovaru a poskytnutie služby si 
referáty a oddelenia MsÚv zmysle Čl.  IX ods. 5)  Smernice č. 8/2011 zabezpečujú 
samostatne.  Čl. IX ods. 5) písm. c) Smernice č. 8/2011 upravuje postup obstarávania zákazky 
s nízkou hodnotou na služby a tovary od 2500,01 € do 9 999,99 € bez DPH.  
Kontrolné zistenie:  
Kontrolovaný subjekt vo výzvach r. 2012, r. 2013 okrem iného:  

- Uviedol ako kritérium hodnotenia na vyhodnotenie ponúk najnižšiu cenu (vrátane 
DPH).  

- Presne určil lehoty na poskytnutie služby.  
 
Rok 2012  
Na základe predloženej dokumentácie konštatujem:  
Menovaná komisia v roku 2012 pri vyhodnocovaní ponúk nepostupovala v súlade s kritériom 
na vyhodnotenie ponúk uvedeným pod bodom č. 9 výzvy na predkladanie cenovej ponuky zo 
dňa 11.04.2012. Vybrala uchádzača, ktorý ponúkol sumu 7370.-  €, hoci bola predložená 
ponuka s celkovou cenou 6 930.- €, teda nie s najnižšou cenou.  

Oznámenia o výsledku vyhodnotenia posielal kontrolovaný subjekt nasledovne:  
Uchádzačovi, ktorý poslal najvyššiu cenovú ponuku oznámil, že vo verejnou obstarávaní uspel 
uchádzač s nižšou cenovou ponukou. 
Uchádzačovi s najnižšou cenovou ponukou oznámil, že uspel uchádzač s komplexnejšou 
cenovou ponukou.  

Kritériom na vyhodnotenie nebola komplexnosť služieb.  Verejný obstarávateľ 
nestanovil jednoznačne predmet zákazky, vo výzve je uvedené: „požadujeme zabezpečiť 
prevádzkovú bezpečnosť stromov predovšetkým:“ Tento pojem sa dá rôzne aplikovať do 
praxe, je neurčitý a zbytočne vnáša pochybnosti o postupe komisie pri rozhodovaní o výbere 
úspešného uchádzača. Pretože predmet VO nebol presne vyšpecifikovaný  bolo treba 
posudzovať výber uchádzača podľa jednoznačného kritéria, ktorým v tomto prípade bola 
jedine cena.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu v budúcnosti presne špecifikovať predmet zákazky. 
 
 
Rok 2013 
Menovaná komisia v roku 2013 postupovala v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a ako 
úspešného vybrala uchádzača s najnižšou cenovou ponukou. Kontrolovaný subjekt určil 
lehotu na  poskytnutie služby najneskôr do 25.06.2013.  
Kontrolné zistenie:  
Vybratý úspešný uchádzaš neposkytol služby do 25.06.2013. Práce boli vykonávané ešte 
v mesiaci august 2013.  
V Smernici č. 8/2011 je v bode IX ods. 5) písm. c) okrem iného uvedené: 

- Je nutné vypracovať objednávku alebo zmluvu.  
Odporúčam kontrolovanému subjektu pri VO na tovary a služby od 2500,01 € do 9 999,99 € 
bez DPH uzatvárať zmluvy /nie objednávku/, v ktorých budú určené sankcie za 
nedodržanie termínu, ktorý bol tiež jednou podstatných náležitostí výzvy. V tomto prípade 



bola vypracovaná objednávka. V prípade vypracovania zmluvy, ktorej súčasťou by boli 
sankcie by celková cena za práce a služby týkajúce sa predmetu zákazky pri uplatnení sankcií 
za nedodržanie termínu bola nižšia.  
 

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 05.09.2013 
Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená a prednostovi MsÚ odovzdaná dňa 03.09.2013. 
 
Na základe výsledkov kontroly uvedených v správe o výsledku kontroly sa ukladá prednostovi 
MsÚ 
 
a/ prijať konkrétne opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na 
odstránenie príčin ich vzniku a predložiť ich hlavnej kontrolórke mesta. 
        T: 10.09.2013  
b/ predložiť písomnú správu o splnení opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich 
príčin hlavnej kontrolórke mesta 
         T: 30.09.2013  
                                
c/ Určiť zodpovedných zamestnancov za nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou 
a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu.  

T: 10.09.2013  
 
V Seredi dňa 05.09.2013 
 
 
       Mgr. Zuzana Horváthová 
           Hlavná kontrolórka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Na základe výsledkov z vykonanej kontroly zadávania zákaziek s nízkou hodnotou: 
Arboristické ošetrenie stromov v roku 2012, 2013 v chránenom areáli Zámockého parku 
v Seredi v súlade so schváleným projektom „Revitalizácia Zámockého parku v Seredi“, 
prijímam  nasledovné opatrenia a ukladám:    
 

1. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby 
špecifikovať vo výzvach presný, jednoznačný  predmet zákazky a zároveň dodržiavať 
definované kritérium na vyhodnotenie  ponúk. 

Zodp.: Ing. Práznovský, vedúci odd. rozvoja mesta 
  Termín: ihneď 

 
2. Pri obstarávaní tovaru alebo služby v hodnote od 2 500,01 € do 9999,99 € bez DPH 

uzatvárať zmluvu (nie objednávku) s definovanými sankciami za nedodržanie termínu 
dodania tovaru alebo služby. 

 
Zodp.: Ing. Práznovský, vedúci odd. rozvoja mesta 

  Termín: ihneď 
 
 
 
9.9.2013       Ing. Tibor Krajčovič 
                      Prednosta MsÚ 
 
 
 


