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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, oba z 15.12.2014.  
Následnou finančnou kontrolou bolo sledované dodržiavanie a uplatňovanie všeobecne záväzných 
právnych predpisov a vnútorných predpisov mesta, týkajúcich sa predmetu kontroly, všetky predpisy 
v platnom znení. 
 
NFK – čerpanie finančných prostriedkov z fondu rozvoja bývania, sociálneho fondu, rezervného fondu 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt – 
Mestský úrad Krompachy, ekonomické oddelenie, má prijať do 12.4.2015 opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov a v termíne do 30.4.2015 má predložiť hlavnému kontrolórovi 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. 

 
Fond rozvoja bývania (FRB) 
Stav účtu: k 01.01.2013  17 809,03 €   k 01.01.2014  14 167,19 €   
Stav účtu: k 31.12. 2013              14 167,19 €  k 31.12.2014  26 459,96 € 
      
       rok 2013  rok 2014  
Príjmy €: splátky za odpredané byty                     239,04       239,04  
                 priamy predaj nehnuteľnosti    19 651,00  39 750,90 
    vklad mesta      53 518,23   24 837,75    
                 úrok                             3,74         10,23 
    vrátenie                -   61 778,63   

  Spolu príjmy:      73 412,01             126 616,55  
 
Výdavky €: poplatky banke:                         53,19           71,78 
       daň z úroku                               0,66            1,88 
       výdavky v zmysle uznesenia MsZ   77 000,00   57 471,49 
                    pôžička          56 778,63  

      Spolu výdavky:     77 053,85   114 323,78 
  
Tvorba a použitie finančných prostriedkov FRB sa riadi zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.. Jeho účelom obnova, rozvoj bytového fondu, a výstavba 
a obnova infraštruktúry mesta Krompachy. 
 
Príjmy do FRB za rok 2013 predstavujú 73 412,01 €:  

 Splátky za odpredané byty v predchádzajúcom období – jedná sa o mesačné splátky vo výške 
239,04 €.  

 Príjmy za predané byty na základe kúpnych zmlúv vo výške 19 651,- €,- €, ktorých predaj bol 
schválený mestským zastupiteľstvom. Kupujúci uhradili kúpnu cenu v súlade s príslušnou 
kúpnou zmluvou, finančné prostriedky boli poukázané na účet FRB. 
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 Mesto uskutočnilo vklad na účet FRB – číslo bankového výpisu 11 (č. v.) vo výške 53 518,23 €, 
t.j. rozdelenie prostriedkov z prebytku za rok 2012 vo výške 20 % do FRB, čo je v súlade 
s uznesením mestského zastupiteľstva č. 27/C.14 z 24.4.2013,   

 Výška úroku činila 3,74 €. 
Výdavky z FRB za rok 2013 predstavujú 77 053,85 €: 

 Poplatky banke činili 53,19 €. 
 Daň z úroku činila 0,66 €. 
 Výdavok z FRB na bankový účet mesta Krompachy v roku 2013 predstavoval 77 000,- € - č. v. 

13 – v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 28/D.1 z 22.5.2013, použitie finančných 
prostriedkov je na zabezpečenie služieb spojených s užívaním bytového fondu mesta. 

 
Príjmy do FRB za rok 2014 predstavujú 126 616,55 €:  

 Splátky za odpredané byty v predchádzajúcom období – jedná sa o mesačné splátky vo výške 
239,04 €.  

 Príjmy za predané byty na základe kúpnych zmlúv vo výške 39 750,90 €,- €, ktorých predaj bol 
schválený mestským zastupiteľstvom. Kupujúci uhradili a uhrádzajú kúpnu cenu v súlade 
s príslušnou kúpnou zmluvou, finančné prostriedky sú poukázané na účet FRB. 

 Mesto uskutočnilo vklad na účet FRB – č. v. 9 - vo výške 24 837,75 €, t.j. rozdelenie prostriedkov 
z prebytku za rok 2013 vo výške 10 % do FRB, čo je v súlade s uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 36/D.17 z 10.4.2014,   

 Výška úroku činila 10,23 €. 

 Mesto vrátilo finančné prostriedky na účet FRB v celkovej výške 61 778,63 € - č. v. 15 
z 22.7.2014 suma 31 778,63 €, č. v. 32 z  31.10.2014 suma 5 000,- €, č. v. 39 z 4.12.2014 suma 
25 000,- €.  

Výdavky z FRB za rok 2014 predstavujú 114 323,78 €: 
 Poplatky banke činili 71,78 €. 
 Daň z úroku činila 1,88 €. 
 Výdavok z FRB na bankový účet mesta Krompachy v roku 2014 predstavoval 14 000,- € -  

č. v. 17 – v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva č. 38/D.22 z 25.6.2014, použitie 
finančných prostriedkov je na správu bytového fondu mesta.  

 Mestské zastupiteľstvo schválilo kúpu nehnuteľnosti. Kúpna cena vo výške 13 000,- € bola 
vyplatená z účtu FRB v súlade s kúpnou zmluvou.  

 Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 41/D.16 a 25 471,49 €/D.17 z 20.8.2014 bolo 
schválené použitie finančných prostriedkov a ich výška na odstránenie navlhovania v bytovom 
dome A1 na Maurerovej ulici. Finančné prostriedky boli prevedené na účet mesta vo výške 
25 471,49 € a boli použité na schválený účel. 

 Mesto si požičalo finančné prostriedky z účtu FRB v celkovej výške 61 778,63 €, bol príkaz na 
úhradu na účet mesta: č. v. 14 zo 14.7.2014 vo výške 31 778,63 €, č. v. 35 zo 14.11.2014 vo 
výške 25 000,- € - nie je preukaznosť na základe čoho došlo k prevodu a na aký účel, nesúlad  
s § 8 zákona o účtovníctve v z.n.p. (prevody medzi účtami sú účtovné prípady); č. v. 30  
z 28.10.2014 vo výške 5 000,- € pre potreby do fondu údržby.   

Odporúčam prehodnotiť VZN č. 4/1995 o Fonde rozvoja bývania v súlade s platnou legislatívou.                                                              

 
Sociálny fond (SF) 
Stav účtu: k 01.01.2013  1 654,45 €   k 01.01.2014     609,85 €   
Stav účtu: k 31.12. 2013                 609,85 €  k 31.12.2014  1 068,28 €  
      
       rok 2013  rok 2014  
Príjmy €: tvorba SF      13 146,63  13 522,16 
    úrok                1,70            1,47                
   Spolu príjmy:      13 148,33  13 523,63  
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Výdavky €: poplatky banke:                         70,46           77,05 
       daň                                 0,28            0,22 
       na stravné lístky zamestnancom  11 114,80  11 270,17 
                    na regeneráciu pracovných síl      2 591,85     1 424,00 
       odmena životné jubileum         150,00           15,00 
       zdravotné pomôcky           265,54         278,76 

      Spolu výdavky:      14 192,93    13 065,20 
  
Tvorba a použitie sociálneho fondu sa riadi zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde v z.n.p.. 

Príjmy do sociálneho fondu za rok 2013 predstavujú 13 148,33 €:  

 V zmysle § 6 ods. 3 zákona o sociálnom fonde v z.n.p. Zúčtovanie prostriedkov fondu za 
kalendárny rok vykoná zamestnávateľ najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka. 
Nevyčerpaný zostatok fondu sa prevádza do nasledujúceho roka.   
Zúčtovanie tvorby sociálneho fondu za rok 2013 a 2014 nie je preukázaný, čo nie je v súlade  
s § 6 ods. 3 zákona o sociálnom fonde v z.n.p..  

 V zmysle § 6 ods. 2) daného zákona Fond sa tvorí najneskôr v deň dohodnutý na výplatu mzdy 
alebo platu; za mesiac december môže zamestnávateľ tvoriť fond z predpokladanej výšky miezd 
alebo platov a previesť finančné prostriedky na účet fondu do 31. decembra. 
Finančné prostriedky na tvorbu sociálneho fondu boli poukázané na účet fondu v súlade 
s uvedeným ustanovením. Celková tvorba sociálneho fondu za rok 2013 činí 13 1465,63 €. 

 Výška úroku činila 1,70 €. 
Výdavky do sociálneho fondu za rok 2013 predstavujú 14 192,93 €: 

 Poplatky banke činili 70,46 €. 
 Daň z úroku činila 0,28 €. 
 Prevod finančných prostriedkov na stravu z účtu SF na účet mesta predstavoval 11 114,80 € (č. 

v. 9 za mesiac 1-4; č. v. 18 za 5-8; č. v. 26 za 9-11; č. v. 31 za 12/2013). Interný doklad 
k jednotlivým prevodom obsahuje údaj „z účtu SF na účet mesta, suma, príspevok za stravu za 
mesiac ... vo výške ... . Prevzatie stravných lístkov je priložený k zúčtovaniu stravy.“; chýba 
doklad k preukaznosti výpočtu príspevku. Na základe vyjadrenia, nachádza sa pri interných 
dokladoch pre rozúčtovanie stravy. 

 V súlade s kolektívnou zmluvou bol vyplatený finančný príspevok zamestnancom:  
- pri príležitosti životného jubilea 150,- €,  
- na zdravotné pomôcky 265,54 €,  
- na regeneráciu pracovných síl zamestnancov 2 591,85 €. 

 
Príjmy do sociálneho fondu za rok 2014 predstavujú 13 523,63 €:  

 Finančné prostriedky na tvorbu sociálneho fondu boli poukázané na účet fondu, celková tvorba 
sociálneho fondu za rok 2014 činí 13 522,16 €. 

 Výška úroku činila 1,47 €. 
Výdavky do sociálneho fondu za rok 2014 predstavujú 13 065,20 €: 

 Poplatky banke činili 77,05 €. 
 Daň z úroku činila 0,22 €. 
 Prevod finančných prostriedkov na stravu z účtu SF na účet mesta predstavoval 11 270,17 € (č. 

v. 12 za mesiac 1-5; č. v. 21 za 6-9; č. v. 29 za 10-12/2014). Interný doklad k jednotlivým 
prevodom obsahuje údaj „z účtu SF na účet mesta, suma, príspevok za stravu za mesiac ... vo 
výške ... . Prevzatie stravných lístkov je priložený k zúčtovaniu stravy.“; chýba doklad 
k preukaznosti výpočtu príspevku. Na základe vyjadrenia, nachádza sa pri interných dokladoch 
pre rozúčtovanie stravy. 

 V súlade s kolektívnou zmluvou bol vyplatený finančný príspevok zamestnancom:  
- pri príležitosti životného jubilea 15,- €,  
- na zdravotné pomôcky 278,76 €,  
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- na regeneráciu pracovných síl zamestnancov 1 424,- €.  Žiadosť bola na sumu 1 425,- €. Dňa 
4.12.2014 bolo vyplatených 1365,- €, doplatok bol 11.12.2014 vo výške 59,- €, rozdiel 1,- €.  

 

Rezervný fond (RF) 
Stav účtu: k 01.01.2013         274,46 €  k 01.01.2014   175 192,26 €   
Stav účtu: k 31.12.2013  175 192,26 €  k 31.12.2014          178,09 €  
    
       rok 2013  rok 2014  
Príjmy €: z prebytku hospodárenia    214 072,92   223 539,71 
    úrok              251,05          356,11  
    Iné príjmy              145,19   100 516,13 
                 Spolu príjmy:      214 469,16   324 411,95  
 
Výdavky €: poplatky banke:                           58,51            71,55 
       daň                                 47,66            67,62 
       prevod na BÚ       39 445,19  499 286,95 
                    Spolu výdavky:       39 551,36   499 426,12 
 
Tvorba finančných prostriedkov rezervného fondu sa riadi ustanovením § 15 zákona č. 583/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v v z.n.p.. Finančné prostriedky tohto fondu možno 
použiť v súlade s ustanovením § 10 zákona uvedeného zákona. 
 
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch uznesením č. 27/C.14 zo dňa 24.4.2013 schválilo rozdelenie 
finančných prostriedkov prebytku za rok 2012 vo výške 80 %, t.j. 214 072,92 € do rezervného fondu, 
ktoré boli v súlade s daným uznesením prevedené z bežného účtu mesta  a účet rezervného fondu. 
V zmysle uznesenia č. 27/C.19 z 24.4.2013 boli z rezervného fondu prevedené finančné prostriedky na 
bežný účet mesta v celkovej výške 39 300,- €: na zimnú údržbu 25 000,- €, na nákup osobného 
automobilu 5 000,- €, na rozhlasový a varovný systém 9 300,- €.  
Mestského zastupiteľstva v Krompachoch uznesením č. 36/D.17 zo dňa 10.4.2014 schválilo rozdelenie 
finančných prostriedkov prebytku za rok 2013 vo výške 90 %, t.j. 223 539,71 € do rezervného fondu, 
ktoré boli v súlade s daným uznesením prevedené z bežného účtu mesta  a účet rezervného fondu. 
V zmysle príslušných uznesení boli z rezervného fondu uskutočnené úhrady: na splatenie časti úveru 
kapitálových výdavkov vo výške 99 600,- €,  prevod finančných prostriedkov na bežný účet mesta pre 
úhradu: na správu bytového fondu mesta vo výške 16 000,- €, na HPP – priebežné žiadosti o platbu za 
HPP a to za vlastné zdroje v celkovej výške 218 285,17 €, na prestavbu v ZŠ s MŠ v celkovej výške 
139 920,29 €.   
 
Kontrolovaný subjekt overil každú pripravovanú operáciu predbežnou finančnou kontrolou, či 
pripravovaná finančná operácia je v súlade so schváleným rozpočtom, so zmluvami alebo inými 
rozhodnutiami o hospodárení s verejnými finančnými prostriedkami, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť, účinnosť.  
 

NFK – obstarávanie dodávky tovaru a služieb 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt – 
Základná škola s materskou školou, SNP 47, Krompachy, prijal v stanovenom termíne opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. V termíne do 30.4.2015 má predložiť hlavnému kontrolórovi 
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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Pri následnej finančnej kontrole sa vychádzalo z údajov schváleného rozpočtu pre rok 2014. Schválený 
rozpočet bol v priebehu príslušného roka zmenený, upravovaný prostredníctvom rozpočtových 
opatrení.  

 
Rozpočet ZŠ s MŠ pre rok 2014: 

Rozpočet 
€ 

schválený RO č. 1 RO č. 2 RO č. 3 upravený skutočnosť 

468 026,00 29 532,00 7 579,00 12 004,36 517 141,36 517 065,03 

 
Rozpočet príjmov ZŠ s MŠ pre rok 2014: 

  zdroj financovania  schválený rozpočet € upravený rozpočet € 

ZŠ (PK) 

normatívne fin. prostr.    111 413 771,01 418 057,01 

nenormatívne fin. prostr. 111 20 734,00 27 292,40 

vlastné príjmy 46 500,00 3 108,95 

celkom   435 005,01 448 458,36 

ŠKD (OK)   41 7 856,00 7 856,00 

ŠJ (OK)   41 2 070,00 1 922,00 

MŠ (OK) 

  41 60 210,00 57 405,00 

    0,00 1 500,00 

celkom   60 210,00 58 905,00 

          

ZŠ s MŠ celkom   505 141,01 517 141,36 

 
 
Rozpočet výdavkov ZŠ s MŠ pre rok 2014 €: 

zdroj 111   zdroj 41 

ZŠ (PK) schválený upravený skutočnosť   MŠ(OK) schválený upravený skutočnosť 

610 261 197,00 274 314,72 274 314,72   610 29 670,00 27 724,49 27 724,49 

620 95 089,00 99 207,91 99 207,91   620 10 946,00 10 281,52 10 281,52 

630 39 170,00 63 007,02 62 930,69   630 18 514,00 20 644,01 20 644,01 

640 500,00 455,31 455,31   640 150,00 254,98 254,98 

  395 956,00 436 984,96 436 908,63     59 280,00 58 905,00 58 905,00 

HN        ŠKD(OK)       

630 0,00 8 001,20 8 001,20  610 5 300,00 5 335,00 5 335,00 

  0,00 8 001,20 8 001,20  620 1 852,00 1 989,36 1 989,36 

Soc.z.i.n.        630 68,00 531,64 531,64 

630 3 500,00 3 472,20 3 472,20  640 0,00 0,00 0,00 

  3 500,00 3 472,20 3 472,20    7 220,00 7 856,00 7 856,00 

         ZŠS (OK)       

     610 1 241,00 1 291,27 1 291,27 

     620 433,00 454,04 454,04 

     630 396,00 176,69 176,69 

     640 0,00 0,00 0,00 

       2 070,00 1 922,00 1 922,00 
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zdroj 111 41 111 + 41 

pol. schválený upravený skutočnosť schválený upravený skutočnosť schválený upravený skutočnosť 

610 261 197,00 274 314,72 274 314,72 36 211,00 34 350,76 34 350,76 297 408,00 308 665,48 308 665,48 

620 95 089,00 99 207,91 99 207,91 13 231,00 12 724,92 12 724,92 108 320,00 111 932,83 111 932,83 

630 42 670,00 74 480,42 74 404,09 18 978,00 21 352,34 21 352,34 61 648,00 95 832,76 95 756,43 

640 500,00 455,31 455,31 150,00 254,98 254,98 650,00 710,29 710,29 

celkom 399 456,00 448 458,36 448 382,03 68 570,00 68 683,00 68 683,00 468 026,00 517 141,36 517 065,03 

 
ZŠ s MŠ nemá vypracovanú vnútornú smernicu k zákonu o verejnom obstarávaní. Riadi sa zákonom  
a smernicou  Mesta Krompachy, ktoré ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, ul. SNP 47 
Krompachy, má vypracovanú Smernicu primátora mesta č. 2/2013 (ďalej len Smernica) 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 s MŠ, ul. SNP, 
Krompachy, tzn. pre ZŠ s MŠ platí zákon, a aj daná smernica. 
 
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. 
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 
obdobie I., II., III., IV. štvrťrok 2014 (kontrolované obdobie) nie je zverejnená na webovom sídle školy, 
ale 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 materiáloch predložených ku kontrole tieto súhrnné správy za kontrolované obdobie sú 
predložené v písomnej forme. Upozorňujem, že súhrnné správy za obdobe rokov 2012, 2013 sú 
zverejnené na webovom sídle školy v sekcii zmluvy, objednávky, faktúry, mali by byť v sekcii profil 
verejného obstarávateľa.  

V zmysle Výkladového stanoviska č. 11/2013 k § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní, vydanom 
Úradom pre verejné obstarávanie: „Pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitnou zákazkou ani 
podlimitnou zákazkou, zákon o verejnom obstarávaní verejnému obstarávateľovi ukladá uplatniť 
základné princípy verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia 
uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť a zabezpečiť, aby 
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Pri zákazke, 
ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur sa navyše verejnému 
obstarávateľovi ukladá zverejniť v profile (resp. do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického 
úložiska zverejniť na svojom webovom sídle - § 155m ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní) zadávanie 
takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním; v prípade časovej tiesne z dôvodu 
mimoriadnej udalosti, ktorú verejný obstarávateľ nespôsobil a ktorú nemohol predvídať, zverejní 
verejný obstarávateľ jej zadanie najneskôr v deň, keď zákazku zadá. Predpokladanú hodnotu zákazky 
verejný obstarávateľ určí podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených v ustanovení § 5 zákona o verejnom 
obstarávaní. 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.“ 
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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 

 
Predložené poklady z verejného obstarávania - 20 prípadov na príslušný predmet zákazky bolo 
podrobené kontrole. Kontrolou bolo zistené, napr.: 

- Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky na školské potreby pre deti a žiakov v hmotnej 
núdzi za 2. polrok 2014 zo dňa 3.2.2014 – určené ako zákazka typu „B“, predpokladaná hodnota zákazky 
je 3 300,- € bez DPH. Kontrolovaný subjekt oslovil troch uchádzačov o predloženie cenovej ponuky na 
daný predmet zákazky. Nie je preukázané do kedy je potrebné predložiť cenovú ponuku; cenové 
ponuky uchádzačov sú z 5.2.2014 CYCLONE Lenka Fonfárová Krompachy, dve ponuky bez uvedenia 
dátumu - Papiernictvo Domino Krompachy, Soof – Jenčík Krompachy, pritom všetky tri ponuky 
uvádzajú platnosť ponuky na II. polrok 2013/2014, t.j. do 30.6.2014, jedna ponuka je bez podpisu Soof 
– Jenčík Krompachy. Zápisnica z vyhodnotenia informácií získaných prieskumom trhu resp. ponúk 
podľa čl. VI. bod 11. Smernice zo dňa 10.2.2014 obsahuje kritéria na vyhodnotenie ponúk, poradie 
uchádzačov, spôsob vyhodnotenia kritérií, úspešného uchádzača, cenovú ponuku úspešného 
uchádzača, spôsob vzniku záväzku – na základe objednávok. 
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Dňa 11.3.2014 bola vystavená objednávka č.2014/11 (pre ZŠ) a č. 2014/12 (pre MŠ) na úspešného 
uchádzača CYCLONE Lenka Fonfárová Krompachy. Tovar bol dodaný  a dňa 14.3.2014 došli faktúry, DF 
č. 49/2014 na úhradu vo výške 3 403,- € a č. 50/2014 vo výške 348,60 €, súčasťou boli dodacie listy  
z 12.3.2014.  
Kontrolou jednotlivých fakturovaných položiek bolo zistené, fakturovaná výška jednotlivých položiek 
zodpovedala výške podľa cenového návrhu.  

- Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky na tonery zo dňa 10.2.2014 – určené ako 
zákazka typu „A“, pritom predpokladaná hodnota zákazky je 1 600,- € bez DPH, tzn. jedná sa o zákazku 
typu „B“; určenie typu zákazky nie je v súlade s článkom IV. Smernice.  
Kontrolovaný subjekt oslovil uchádzačov o predloženie cenovej ponuky na daný predmet zákazky. Boli 
predložené štyri cenové ponuky, jedna ponuka Soof – Peter Jenčík Krompachy neobsahovala cenovú 
ponuku na všetky požadované položky. Zápisnica z vyhodnotenia informácií získaných prieskumom 
trhu resp. ponúk podľa čl. VI. bod 11. Smernice zo dňa 18.2.2014 obsahuje kritéria na vyhodnotenie 
ponúk, poradie uchádzačov, spôsob vyhodnotenia kritérií, úspešného uchádzača, cenovú ponuku 
úspešného uchádzača, spôsob vzniku záväzku – na základe zmluvy. 
Dňa 3.3.2014 bola podpísaná Rámcová zmluva č. RZ – 1/2014 s úspešným uchádzačom LASER servis, 
spol. s r.o. Šenkvice. Kontrolou jednotlivých fakturovaných položiek bolo zistené, fakturovaná výška 
jednotlivých položiek zodpovedala výške podľa cenového návrhu. 

- Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky na čistiace a hygienické potreby zo dňa 
3.3.2014 – určené ako zákazka typu „A“, pritom predpokladaná hodnota zákazky je 2 200,- € bez DPH, 
tzn. jedná sa o zákazku typu „B“; určenie typu zákazky nie je v súlade s článkom IV. Smernice.  
Kontrolovaný subjekt oslovil troch uchádzačov o predloženie cenovej ponuky na daný predmet 
zákazky, ktorí obdŕžali rovnaké tlačivo so špecifikáciou predmetu zákazky, s termínom doručenia do 
10.3.2014. Cenové ponuky uchádzačov sú zo 6.3.2014 GMT Drogéria s.r.o. Krompachy, z 9.3.2014 
Drogéria Zuzana Sp. Podhradie a z 19.3.2014 Štefan Rybár Sp. Vlachy. Zápisnica z vyhodnotenia 
informácií získaných prieskumom trhu resp. ponúk podľa čl. VI. bod 11. Smernice zo dňa 20.3.2014 
obsahuje kritéria na vyhodnotenie ponúk, poradie uchádzačov – je zahrnutý aj uchádzač, ktorý doručil 
cenovú ponuku po termíne, spôsob vyhodnotenia kritérií, úspešného uchádzača, cenovú ponuku 
úspešného uchádzača, spôsob vzniku záväzku – na základe objednávok.  
Dňa 9.4.2014 bola vystavená objednávka na úspešného uchádzača GMT Drogéria s.r.o. Krompachy. 
Tovar bol dodaný 22.4.2014 a dňa 23.4.2014 došla faktúra, DF č. 2014/76, na úhradu vo výške 98,69 €, 
súčasťou bol dodací list. Kontrolou jednotlivých fakturovaných položiek bolo zistené, fakturovaná 
výška u niektorých položiek nezodpovedala výške podľa cenového návrhu, resp. fakturovaná položka 
nebola v cenovej ponuke. Žiadam zabezpečiť, aby sa dbalo na výber tovaru a jeho fakturovanie v cenách 
ako je cenová ponuka a dôslednejšie vykonávanie predbežnej finančnej kontroly. 

- Kontrolovaný subjekt oslovil troch uchádzačov o predloženie cenovej ponuky na predmet 
zákazky na oprava fasády budovy ZŠ – severovýchodná a juhozápadná stena. Predložené cenové 
ponuky z 15.5.2014 František Vaško Spišská Nová Ves, 30.5.2014 Marián Slebodník Danišovce, Emil 
Slebodník Spišská Nová Ves. Zápisnica z vyhodnotenia informácií získaných prieskumom trhu resp. 
ponúk podľa čl. VI. bod 11. Smernice zo dňa 2.6.2014 obsahuje kritéria na vyhodnotenie ponúk, poradie 
uchádzačov, spôsob vyhodnotenia kritérií, úspešného uchádzača, cenovú ponuku úspešného 
uchádzača, spôsob vzniku záväzku – na základe zmluvy. 
Dňa 13.6.2014 bola podpísaná Zmluva o dielo č. 1/2014 s úspešným uchádzačom Emil Slebodník 
Spišská Nová Ves. Kontrolou bolo zistené, fakturovaná výška zodpovedala výške podľa cenového 
návrhu. 

- Kontrolovaný subjekt oslovil dvoch uchádzačov o predloženie cenovej ponuky na predmet 
zákazky na správu lokálnej počítačovej siete, ktorí predložili cenovú ponuku – nie sú uvedené dátumy, 
je uvedené že cenové relácie sú pre rok 2014.  Ku kontrole nebolo predložené odôvodnenie výberu 
postupu zadávania zákazky, t.j. určenie predpokladanej hodnoty zákazky, čo nie je v súlade s čl. V. bod 
1. písm. a) Smernice. Na základe predložených faktúr úspešný uchádzač – Mgr. D. Mazúr Krompachy, 
fakturoval za obdobie IX. – XII. 2014 za správu počítačovej siete celkovú sumu 752,- € (188,- €/mesiac).  
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- Kontrolovaný subjekt vyzval o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky na 
zabezpečenie jedálnych kupónov pre zamestnancov obstarávateľa (pre rok 2015). V odôvodnení  
výberu postupu zadávania zákazky zo dňa 1.12.2014 určenie predpokladanej hodnoty zákazky je 
19 999,- € s DPH vrátane nominálnej hodnoty jedálneho kupónu a služieb spojených s dodávaním. 
Trom uchádzačom bola zaslaná emailom dňa 2.12.2014 výzva na predloženie cenovej ponuky 
a súťažných podkladov k danej zákazke. Všetci traja písomne v stanovenej lehote predložili svoju 
ponuku – na obálkach prezenčná pečiatka s dátumom doručenia. Riaditeľka ZŠ s MŠ dňa 9.12.2014 
zriadila a menovala komisiu na vyhodnotenie informácií získaných prieskumom trhu, resp. ponúk pri 
zadávaní zákazky poskytnutia služieb. Zo dňa 9.12.2014 je Zápisnica z vyhodnotenia informácií. 
Úspešnému uchádzačovi aj uchádzačovi v poradí druhému, tretiemu bolo postúpené Oznámenie 
o výsledku prieskumu trhu zo dňa 10.12.2014 – doporučene. 

- Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky zo dňa 9.12.2014 s určením predpokladanej 
hodnoty zákazky – jedná sa o zákazku do 4 999,- € bez DPH v kalendárnom roku 2015 a 2016 spolu; ide 
o zákazku typu A“. Kontrolovaný subjekt oslovil štyroch uchádzačov o predloženie cenovej ponuky na 
predmet zákazky na čistiace prostriedky, výrobky osobnej starostlivosti, chemické výrobky, dezinfekčné 
prostriedky, textílie, plastové a gumené materiály, ktorí obdŕžali rovnaké tlačivo so špecifikáciou 
predmetu zákazky. Predložené cenové ponuky z 9.12.2014 GMT Drogéria s.r.o. Krompachy, 
z 15.12.2014 Drogéria Zuzana Gecíková Spišské Podhradie, z 15.12.2014 PD – PLUS Drogéria 
Krompachy, zo 17.12.2014 Ing. Milan Kellner Spišské Vlachy. Vyhodnotenie jednotlivých cenových 
ponúk je prehľadne spracované do tabuľky – Cenová ponuka na predmet zákazky - Čistiace prostriedky, 
výrobky osobnej starostlivosti, chemické výrobky, dezinfekčné prostriedky, textílie, plastové a gumené 
materiály zo dňa 17.12.2014. Záznam z určenia poradia uchádzačov je zo dňa 17.12.2014 . 
Dňa 17.12.2014 bola podpísaná Rámcová kúpna zmluva č. RZ - 4/2014 s úspešným uchádzačom GMT 
Drogéria s.r.o. Krompachy. Kontrolou nebolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ani 
Smernice mesta Krompachy. 
Dňa 9.3.2015 na požiadanie Mgr. Jany Bucovej, riaditeľky ZŠ s MŠ bola jej odovzdaná kompletná 
dokumentácia k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky  na čistiace prostriedky, výrobky osobnej 
starostlivosti, chemické výrobky, dezinfekčné prostriedky, textílie, plastové a gumené materiály, ktoré 
si vyžiadal Úrad pre verejné obstarávanie.  

 
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. Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, 
úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. 
Ku kontrole boli predložené – čo sa týka predmetu kontroly - objednávky, zmluvy, krycie listy, 
dodávateľské faktúry, príkaz na úhradu. Pri faktúrach je priložený dodací, objednávka.  
Kontrolou bolo zistené, na objednávkach, zmluvách, faktúrach je preukázané vykonanie predbežnej 
finančnej kontroly, 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..  
V kontrolovanom subjekte sa priebežná kontrola nevykonávala. 
Kontrolou bolo zistené, že náhodne vybraté objednávky, faktúry, 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.  

NFK – dodržiavania zákona č. 523/2004 Z.z., č. 583/2004 Z.z. v platnom znení (rozpočtový proces), 
zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení (zostavenie účtovnej závierky, správnosť 
vykonania inventarizácie za rok 2014) ako súčasť prerokovania záverečného účtu za rok 2014 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt – 
Mestský úrad Krompachy, oddelenie majetku a regionálneho rozvoja a oddelenie ekonomické, má 
prijať do 24.4.2015 opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a v termíne do 15.5.2015 má 
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predložiť hlavnému kontrolórovi 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. 

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 44/B.2 z 8.10.2014 zobralo na vedomie prípravu riadnej 
inventarizácie majetku a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov mesta Krompachy k 31.12.2014  
v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 431/2002 Zb. o účtovníctve.  
Dňa 9.10.2014 bol primátorkou mesta vydaný Príkaz na vykonanie riadnej inventarizácie majetku 
a záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov v roku 2014 a to k 31.12.2014 (ďalej len Príkaz primátorky), 
v ktorom bola na vykonanie inventarizácie určená ústredná inventarizačná komisia, čiastkové komisie, 
vyraďovacia komisia, boli menovaní členovia príslušných komisií a pre kvalitné a včasné vykonanie 
inventarizácie bol stanovený harmonogram prác s uvedením termínov a zodpovedných. Menovanie 
členov vyraďovacej komisie, ústrednej inventarizačnej komisie, čiastkových komisií bolo vo všeobecnej 
rovine, t. j. bola uvedená komisia, za predsedu, podpredsedu komisie a člena komisie z radov 
poslancov, uvedené len poslanec z dôvodu ukončenia volebného obdobia, nakoľko nebolo známe aké 
bude novozvolené zastupiteľstvo a jeho členovia.   
Vedúca oddelenia majetku a regionálneho rozvoja Ing. Erika Balážová písomne vyzvala 14.10.2014 
jednotlivé subjekty, ktorých zriaďovateľom, resp. zakladateľom (mesto má majetkovú účasť) je mesto 
Krompachy k vykonaniu inventarizácie  v súlade s Príkazom primátorky, ktorý tvoril prílohu listu.  
 
Zápisnica zo zasadnutia Vyraďovacej komisie MsZ v Krompachoch konaného dňa 30.12.2014 
v zasadačke MsÚ, podľa ktorej  celkové vyradenie majetku je vo výške 1 054 678,69 €, nie je podpísaná 
predsedom vyraďovacej komisie p. V. Puchalom, ktorý, ako je uvedené, ju odmietol podpísať, dôvod 
nepodpísania nie je uvedený. Jednotlivé zoznamy na vyradenie drobného hmotného majetku (DHM) 
sú podpísané predsedom a členmi vyraďovacej komisie. 
Kontrolou Zoznamov DHM na vyradenie majetku nie je preukázané, kedy boli doručené – ZŠ s MŠ 
Maurerova, MŠ Hlavná, mestská knižnica, čím nie je možnosť konštatovania dodržania termínu na 
predloženie, ktorý bol do 28.11.2014. CVČ Prima predložil Zoznam na vyradenie DHM dňa 10.12.2014, 
t.j. po termíne, čím sa nepostupovalo v súlade s Príkazom primátorky. Súčasťou Zoznamov na 
vyradenie majetku boli odborné posudky. Kontrolou bolo zistené, sú prípady, že na odborných 
posudkoch nie je dátum jeho vystavenia, vyhotovenia – ZŠ s MŠ Maurerova, CVČ, ZŠ s MŠ SNP, čo nie 
je v súlade s § 8 zákona  o účtovníctve v z.n.p..  
Kontrolou bolo zistené, vyraďovacia komisia posúdila návrhy na vyradenie majetku vzhľadom na jeho 
fyzické a morálne opotrebovanie a na základe priložených odborných posudkov súhlasí s vyradením 
daného majetku. Zároveň určila ako sa s daným majetkom naloží – zlikviduje sa. Doklady ako bolo 
naložené s vyradeným majetkom, t.j. doklady  preukazujúce uskutočnenie skutočnej likvidácie neboli 
ku kontrole predložené, čím nie je možnosť overiť a konštatovať skutočný spôsob likvidácie majetku.  
Odporúčam, aby pri výkone inventarizácie okrem inventarizačných komisii a vyraďovacej komisie bola 
menovaná aj likvidačná komisia, ktorá preverí a v zápisnici podpisom potvrdí skutočný spôsob 
likvidácie vyradeného majetku, ktorej súčasťou bude doklad o spôsobe a deň jeho zlikvidovania. 
V konečnom - návrh na vyradenie majetku bude predložený na zasadnutie mestského zastupiteľstva 
v mesiaci apríl 2015. 
 
Čiastkové inventarizačné komisie (ČIK) vykonali fyzickú ako aj dokladovú inventúru, vypracovali 
inventarizačné zápisy o priebehu a výsledku inventarizácie podľa druhu majetku v jednotlivých 
zariadeniach. Súčasťou inventarizačných zápisov boli inventúrne súpisy. Kontrolou inventúrnych 
súpisov, inventarizačných zápisov  – vybraté náhodným výberom, bolo zistené, že obsahujú náležitosti 
v zmysle § 30 ods. 2) a ods. 3). Ústredná inventarizačná komisia vypracovala a jej členovia podpísali 
dňa 13.2.2015 zápisnicu o výsledkoch inventarizácie majetku a záväzkov mesta Krompachy podľa stavu 
k 31.12.2014.  
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Individuálna účtovná závierka mesta zostavená k 31.12.2014 obsahovala zákonom stanovené 
náležitosti; obsahuje súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky, finančné výkazy. V zákonom stanovenej 
lehote bola predložená v elektronickej forme  daňovému úradu. V priebehu vykonávania následnej 
finančnej kontroly bola overená audítorom. Spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky a jej 
overenie audítorom nebolo, zákonná lehota neuplynula. Účtovná závierka zostavená k 31.12.2014 bola 
porovnaná v nadväznosti na vykonanú inventarizáciu v zmysle zákona o účtovníctve v z.n.p., § 29, § 30.  
Neboli zistené nedostatky.   

Odporúčam prehodnotiť vnútorné predpisy v súlade s platnou legislatívou. 
 

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

 

 

V Krompachoch, dňa 9.4.2015 
 
 
 
        Ing. Mária Tomašová 

                                                                                     hlavný kontrolór



 

 


