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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 II. polrok 
2014 a poverenia na vykonanie kontroly v zmysle schváleného plánu – uznesenie č. 38/D.18  
a č. 38/F.1, oba z 25.6.2014.  
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 - vynaloženie finančných prostriedkov na opravy a údržbu 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt - 
Základná škola s materskou školou, Maurerova 14 Krompachy - prijal v stanovenom termíne opatrenia 
na odstránenie zistených nedostatkov. V termíne do 31.3.2015 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. 
 
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 dodávateľské faktúry, týkajúce sa predmetu kontroly. U väčšiny faktúr nie 
je doložená objednávka, resp. zmluva, sú uložené samostatne.  
Podklad ku faktúre, ktorý preukazuje spôsob dodávky – napr. dodací list, montážny list, preberací 
protokol a pod. a musí byť podpísaný zamestnancom, ktorý dodávku prevzal, nie je preukázané.  
Dodávateľ na faktúre č. 7157/13 vo výške 7 433,93 €  vyfakturoval aj tovar a práce, ktoré neboli 
predmetom objednávky č. 28/13. Zároveň na kontrolnom liste č. 2 je uvedené predpokladaná čiastka 
výdavkov je 7 000,- €, nie je uvedené či daná suma je alebo nie je s DPH.  
Vyššie uvedeným konaním nebol dodržaný zákon o účtovníctve § 8 ods. 1), predbežná finančná 
kontrola bola vykonaná formálne (pri fa č. 7157/13), nepostupovalo sa v súlade so zákonom 
o finančnej kontrole a vnútornom audite § 9 ods. 1), oba v platnom znení.   
V zmysle § 632 zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v z.n.p. „Ak nedôjde k zhotoveniu diela na 
počkanie, zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi písomné potvrdenie o prevzatí objednávky. 
Potvrdenie musí obsahovať označenie predmetu diela a ďalej jeho rozsah, akosť, cenu za vykonanie 
diela a čas jeho zhotovenia.“ 
Na objednávkach prípady, že:  

- je uvedený predmet objednávky, nie je uvedený jeho rozsah  
- nie je uvedený čas zhotovenia, (všetky) 
- nie je uvedená cena diela  
- nie je podpis riaditeľky školy  
- nie je kto objednávku vyhotovil, vystavil 

Vyššie uvedenými konaniami kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade so zákonom o účtovníctve 
§ 8 ods. 1) v platnom znení, s § 632 zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení. 
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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.“ Kontrolovaný subjekt zverejňuje na svojom web sídle štvrťročne súhrnnú správu o týchto 
zákazkách. 

 
Ku kontrole bola predložená Smernica č. 03/2014 k zákonu č. 25/2006 Z.z. platná a účinná od 1.1.2014 
a Smernica k zákonu o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1.4.2011 do 31.12.2013, ktorá počas 
účinnosti nebola novelizovaná v zmysle príslušných noviel daného zákona. Mesto Krompachy ako 
zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou, ul. Maurerova 14 Krompachy, má vypracovanú 
Smernicu primátora mesta č. 2/2013 účinnú od 1.7.2013, vrátane jej doplnkov. V zmysle čl. II bod 2. 
Verejný obstarávateľ je na účely tejto smernice – bod 2.2 v nadväznosti na § 6 ods. 1 písm. d) zákona 
o verejnom obstarávaní ZŠ s MŠ, ul. Maurerova, Krompachy, tzn. pre ZŠ s MŠ platí zákon, a aj daná 
smernica. 
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. 
Ku kontrole nebola predložená dokumentácia procesu verejného obstarávania pre jednotlivé zákazky 
typu „A“, týkajúca sa predmetu kontroly, čo nie je v súlade s čl. V. Zákazka typu „A“ bod 3. Smernice  
č. 2/2013 v platnom znení. Zároveň nie je možnosť konštatovať či bolo, resp. ako bolo realizované 
verejné obstarávanie.  
Kontrolou bolo zistené, v roku 2013 boli zákazky aj v hodnote nad 1 000,- € bez DPH, napr. fa č. 7157/13 
vykonané práce na objekte pavilónu O v sume 7 433,93 € -; fa č. 7172/13 výkopové práce vodovodného 
potrubia v sume 1 200,- €. Podklady k vykonaniu verejného obstarávania pre obe zákazky neboli 
predložené, čo nie je v súlade s  článkom VI. Zákazka typu „B“ bod 15. Smernice č. 2/2013 v platnom 
znení, podľa ktorého 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. Nie je možnosť konštatovať či bolo, resp. ako bolo 
realizované verejné obstarávanie pre uvedené zákazky. 
 
Dňa 23.6.2014 bola vyhotovená objednávka č. 31/14 na dodávateľa L. T., Krompachy na rekonštrukciu 
dievčenských sociálnych zariadení v B pavilóne. Dňa 2.7.2014 došla faktúra č. 7101/14 vo výške 3 000,- 
€ za dodávku materiálu a vykonané práce podľa súpisu (dievčatá) a dňa 4.8.2014 došla faktúra  
č. 7114/14 vo výške 4 776,90 €, obe faktúry od dodávateľa V. B., Krompachy. (Spolu 7 776,90 €). 
Z predložených dokladov k vykonaniu verejného obstarávania bolo pre túto zákazku predložené:  

 Odôvodnenie výberu postupu zadávania zákazky s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky 
zo dňa 17.5.2014!, v ktorej sa uvádza: „Predpokladaná hodnota rekonštrukcie je stanovená 
podľa cenovej ponuky jedného z uchádzačov, t.j. 7 838 €. Ide o zákazku typu „B“. Postup nie je 
v súlade s č. II. bod 7 Smernice 2/2013 a s § 5 zákona o verejnom obstarávaní v z.n.p.. 

 Cenová ponuka prác pri prestavbe sociálnych zariadení zo dňa 13.2.2014, dodávateľ V. B. Cena 
spolu 7 837,80 €, nie je uvedené či s alebo bez DPH. 

 Cenová ponuka zo dňa 20.3.2014, dodávateľ P. L. Cenová ponuka 10 770,- €, je uvedené nie je 
platcom DPH. 
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 Cenová ponuka prestavby sociálnych zariadení zo dňa 2.4.2014, dodávateľ L. T.. Suma 9 105 €, 
je uvedené nie je platcom DPH. 

 Záznam o vykonaní prieskumu trhu - dátum neuvedený. 

 Zápis z postupu výberu uchádzača a odôvodnenie jeho výberu zo dňa 23.6.2014. 

 Ďalšie podklady k verejnému obstarávaniu nie sú preukázané. 
Na základe vyššie uvedených zistení konštatujem, kontrolovaný subjekt pri vykonaní verejného 
obstarávania pre zákazku rekonštrukcia sociálnych zariadení nepostupoval v súlade s článkom VI. 
Smernice 2/2013 v platnom znení.  

V zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v zn.n.p. 
ustanovenie § 6 ods. 1) „Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú 
pripravovanú finančnú operáciu.“ Podľa § 2 ods. 2) na účely tohto zákona sa rozumie - písm. j) 
„finančnou operáciou príjem alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, 
právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy.“ 
V zmysle § 9 ods. 1) zákona č. 502/2001 Z.z. v zn.n.p. Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním 
na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad 
pripravovanej finančnej operácie s  
a) rozpočtom orgánu verejnej správy,  
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa 
osobitného predpisu18ag) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, a ak sa 
výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,  
c) osobitnými predpismi, 1)  
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa 
Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,  
e) uzatvorenými zmluvami, 13aa)  
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) a 
g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami. 
  
Kontrolou bolo zistené, na objednávkach nie je preukázané vykonanie predbežnej finančnej kontroly, 
čo nie je v súlade s vyššie uvedeným zákonom č. 502/2001 Z.z. § 6 ods. 1 a § 9. Pri faktúrach je 
priložený kontrolný list č. 1 na vykonanie predbežnej finančnej kontroly, resp. kontrolný list č. 2 na 
vykonanie predbežnej finančnej kontroly, na ktorých nie je uvedené v súlade konkrétne s čím je 
pripravovaná finančná operácia overená; prípady, že na kontrolných listoch chýba napr. dátum, podpis, 
nesedí postupnosť dátumov; v prípade, že úhrada fakturovanej čiastky bola uskutočnená na dvakrát, 
napr. fa č. 7101 a č.7114, kontrolný list len pri prvej faktúre, uvedené zistenia nie sú v súlade s § 9 ods. 
1 zákona č. 502/2001 Z.z.  v zn. n. p..  
V zmysle tohto zákona § 9 ods. 4 „Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich 
overenia predbežnou finančnou kontrolou.“  
V kontrolovanom subjekte sa priebežná kontrola nevykonávala. 

Kontrolou bolo zistené, faktúry, 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 – hospodárenie v školskej jedálni pri základnej škole 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt - 
Základná škola Zemanská 2 Krompachy - prijal v stanovenom termíne opatrenia na odstránenie 
zistených nedostatkov. V termíne do 31.3.2015 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. 
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V zmysle zákona č 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve 
v z. n. p. a Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v zn. n. p. sa uskutočňuje financovanie kompetencií, 
ktoré patria do originálnej pôsobnosti obce, t.j. aj pre zariadenie školského stravovania (školská 
jedáleň).  

Pri následnej finančnej kontrole sa vychádzalo z údajov schváleného rozpočtu pre školskú jedáleň pre 
rok 2014, ktorý bol v priebehu príslušného roka upravovaný prostredníctvom rozpočtových opatrení.  

  
Rozpočet pre školskú jedáleň 

Rok 2014 Schválený € 
1. úprava 

k 14.4.2014 
€ 

2. úprava 
k 10.10.2014 

€ 

3. úprava 
k 31.12.2014 

€ 

Originálne 
kompetencie 

23 400,00 27 950,00 27 950,00 26 867,00 

Kapitálové 
výdavky 

0,00 2 000,00 4 000,00 4 000,00 

Vlastné  
príjmy 

9 000,00 9 000,00 9 000,00 10 861,32 

Spolu 32 400,00 38 950,00 40 950,00 41 728,32 

Rozpočtovými príjmami pre školskú jedáleň boli finančné prostriedky poskytnuté zriaďovateľom – 
mestom Krompachy na originálne kompetencie, t.j. na jej prevádzku formou preddavku, ktorý sa 
mesačne zúčtovával, ako aj vlastné príjmy. Na osobitnom bankovom účte sú vedené finančné 
prostriedky od zákonných zástupcov žiakov na úhradu stravy, úhrady za stravu od iných stravníkov 
(cudzí, zamestnanci školy) a uhrádzajú sa z neho výdavky súvisiace so stravovaním – nákup potravín, 
čo je v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p.. 
V druhej polovici roka 2014 boli zriaďovateľom schválené a poskytnuté finančné prostriedky na 
kapitálové výdavky – nákup elektrického nerezového konvektomatu. Finančné príjmy vlastné boli 
odvádzané na účet zriaďovateľa, o čom bol zriaďovateľ písomne informovaný a súčasne požiadaný 
o súhlas s použitím týchto finančných prostriedkov na daný účel. Zriaďovateľ postúpil späť tieto 
finančné prostriedky na daný účel pre školskú jedáleň. V účtovnej jednotke ZŠ pre ŠJ sú účty analyticky 
vedené v zmysle účtovnej osnovy. 

Cena jedla pozostáva z hodnoty finančného limitu na nákup potravín a hodnoty režijných nákladov. 
Výpočet réžie na jedno jedlo pre rok 2014 vychádzal zo skutočných nákladov ŠJ za obdobie január až 
december roka 2013 (mzdy, odvody, energie, opravy a údržba, materiál, služby) a z počtu vydaných 
obedov, stravných balíčkov. Finančný limit na potraviny bol stanovený z celkových príjmov za stravné 
za rok 2013 a počtu vydaných jedál v danom období. Výška príspevku zamestnávateľa na stravovanie 
vo výške 55 % z ceny hlavného jedla vo vlastnom stravovacom zariadení (na potravinové a režijné 
náklady) je odvádzaná a poukazovaná na rozpočtový príjmový účet školskej jedálne, čo je v súlade so 
zákonom č. 311/2001 Z.z. zákonník práce § 152 v z.n.p.. Taktiež je poukazovaný príspevok zo sociálneho 
fondu a platba zamestnanca. Cudzí stravníci si hradia cenu hlavného jedla v plnej výške. 

Odporúčam každoročne urobiť prepočet pre stanovenie finančného pásma a predložiť ho 
zriaďovateľovi. Výpočet finančného limitu na nákup potravín urobí riaditeľka ŠJ – zostaví vzorový 
jedálny lístok na jeden týždeň podľa platných zásad pre skladbu jedálneho lístka, vynormuje množstvo 
potravín pre 100 stravníkov podľa platných noriem, pričom vychádza z reálnych cien potravín v našom 
regióne, vypočíta skutočnú spotrebu potravín, určí finančný limit na nákup potravín. 
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Čerpanie finančných prostriedkov za obdobie 1.1.2014 – 31.10.2014 predstavuje 28 087,92 €. 
Najväčšie náklady predstavujú výdavky na mzdy vrátane odvodov  v sume 18 864,76 €, t.j. 67 % 
z celkových výdavkov, výdavky na tovary a služby v sume 9 034,16 €, z toho výdavky na energie 3 354,16 
€, vodné a stočné 969,- €, rutinnú a štandardnú údržbu 1 663,- €, služby 1 992,- €, materiál 625,- €, 
poštovné a telekomunikačné služby 189,- €, pracovné odevy a obuv 182,- €, cestovné náhrady 60,- €.  
Výdavky na nemocenské dávky činili 189,- €. Náklady na elektrickú energiu, teplo, vodné, stočné boli 
sledované a sú vyčíslené samostatne pre základnú školu a pre školskú jedáleň (prepočty).  

Kontrolou pokladničnej knihy a pokladničných dokladov bolo zistené:  
- inventarizácia pokladne za kontrolované obdobie bola vykonaná trikrát – k 31.3.2014.  

k 30.6.2014, k 29.10.2014, štvrtýkrát vykonaná k 31.12.2014, čo je v súlade s 29 ods. 3) zákona 
431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.. 

- na príjmových pokladničných dokladoch za stravné, nie je vykonaná predbežná finančná 
kontrola, čo nie je v súlade s § 6 ods. 1)  „Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej 
správy overuje každú pripravovanú finančnú operáciu.“ a § 9 ods. 1) Predbežnou finančnou 
kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia 
verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie s písm. a) až písm. g) 
zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.. 

- prípady - na výdavkových pokladničných dokladoch nebola vykonaná predbežná finančná 
kontrola, čo nie je v súlade s § 6 ods. 1) a § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona č. 502/2001 
Z.z. v z.n.p.. 

- prípady, keď je vykonaná predbežná finančná kontrola, nie je uvedené konkrétne s čím je 
v súlade, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle  § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) 
zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.. 

 
Kontrolou bolo zistené, na objednávkach je vykonaná predbežná finančná kontrola, nie je uvedené 
konkrétne s čím je v súlade, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle  § 9 ods. 1) písm. a) až 
písm. g) zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.. 
 
Kontrolou bolo zistené, zmluvy neboli overené predbežnou finančnou kontrolou, čo nie je v súlade  
s § 2 ods. 2) Na účely tohto zákona sa rozumie písm. j) „finančnou operáciou príjem alebo použitie 
verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej 
povahy.“, § 6 ods. 1) a § 9 ods. 1) písm. a) až písm. g) zákona č. 502/2001 Z.z. v z.n.p.. 
 
Ku kontrole bola predložená Organizačná smernica o verejnom obstarávaní z 30.4.2010 platná  
a účinná od 1.5.2010; Dodatok č. 1/2011 bez dátumu vypracovania, bez dátumu platnosti a účinnosti. 
Mesto Krompachy ako zriaďovateľ Základnej školy, ul. Zemanská 2 Krompachy, má vypracovanú 
Smernicu primátora mesta č. 2/2013 účinnú od 1.7.2013, vrátane jej doplnkov. V zmysle čl. II bod 2. 
Verejný obstarávateľ je na účely tejto smernice – bod 2.2 v nadväznosti na § 6 ods. 1 písm. d) zákona 
o verejnom obstarávaní ZŠ, ul. Zemanská, Krompachy, tzn. pre ZŠ platí zákon, a aj daná smernica. 

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 je zverejnená na webovom sídle školy, čo je v súlade s § 99 ods. 2) zákona  
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v z.n.p.. 
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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.  
Ku kontrole bola predložená dokumentácia z vykonania prieskumu trhu na predmet zákazky „pracovné 
oblečenie, ochranné pracovné prostriedky“. Dokumentácia neobsahuje doklad o určení 
predpokladanej hodnoty zákazky, čo nie je v súlade s čl. II. bod 7. Smernice č. 2/2013. Dokumentácia 
obsahuje podklady o oslovení osôb, ktoré majú oprávnenie na dodanie tovaru, ich cenové ponuky, 
zápis o výsledku prieskumu trhu. V Zápise sa uvádza, že sa jedná o zákazku typu „B“, kontrolným 
zistením sa jedná o zákazku typu „A“. V Zápise je uvedené, že bola vyhodnotená ponuka dodávateľa R. 
ako najúspešnejšia, nie je preukázaný podklad - porovnanie, vyhodnotenie cenových ponúk na základe 
ktorých práve tento uchádzač je najúspešnejší, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s čl. V. 
bod 3. Smernice  č. 2/2013.  
 
V zmysle Smernice č. 2/2013 čl. IV Finančné limity bod. 3. Zákazka typu „B“ je ak predpokladaná 
hodnota zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa uzatvára na dlhšie 
obdobie ako jeden rok  písm. c) je rovná alebo vyššia ako 1 000 eur a nižšia ako 40 000 eur bez DPH, ak 
ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorými sú potraviny. Od 6.3.2014 pre potraviny je to limit u zákazky 
typu „A“ do 5 000 € bez DPH, u zákazky typu „B“ ak je rovná alebo vyššia ako 5 000 € a nižšia ako 40 000 
€ bez DPH.  

Kontrolou dokladov na nákup potravín bolo zistené: 
- Školská jedáleň pre rok 2014 stanovila predpokladanú hodnotu zákazky (PHZ) podľa skupín 

potravín a dodávateľa v € bez DPH, pričom vychádzala z dokladovej inventúry za rok 2013. 
- Pri odôvodnení výberu postupu zadávania zákazky s uvedením predpokladanej hodnoty 

zákazky zo 7.1.2014 u predmetu zákazky cereálne výrobky (500,- €), cestoviny, strukoviny 
(500,- €) nesprávne určený typ zákazky – jedná sa o zákazku typu „A“, nie typu „B“, čo nie je 
v súlade s čl. IV. Smernice č. 2/2013. 

- Zmluvy sú vo väčšine prípadov uzatvárané na dobu neurčitú, napr. z 2.9.2009; z 20.3.2009;  
z 1.1.2008; z 1.1.2008;  

- Zmluvy uzatvorené na dobu neurčitú, napr. zo 6.9.2010; z 1.1.2010; zo 6.9.2010; z 3.9.2012; 
zo 6.12.2013; z 2.9.2013; z 9.1.2012; 8.12.2011. Doklady o vykonaní verejného obstarávania 
(v dobe, keď zmluva bola uzatváraná) neboli ku kontrole predložené, preukázané, nie je 
možnosť konštatovať či bolo, resp. ako bolo realizované verejné obstarávanie 
v kontrolovanom subjekte.  

- Zmluva uzatvorená na dobu určitú – D....o, a.s. SNV z 2.1.2012 na dobu určitú  od 1.1.2012 do 
31.12.2012 (bod 7. Zmluvy). Dodávky tovaru boli aj v roku 2014 - k 31.10.2014 v cene 8 378,88 
€, k 31.12.2014 v cene 11 908,35 €. Zmluvný vzťah pre rok 2013, rok 2014 nepreukázaný, 
verejné obstarávanie nepreukázané, nie je v súlade so Smernicou č. 2/2013. 

- Zmluvy neobsahujú údaje o cene za predávaný tovar (jednotková cena), resp. je uvedená 
klauzula napr. Kúpna cena bude stanovená pre každú dodávku v zmysle cenníka predávajúceho 
platného ku dňu prevzatiu tovaru kupujúcim, alebo kúpnu cenu platnú v čase uskutočnenia 
kúpy.  

Na základe vyššie uvedených zistení -  zmluvy uzatvorené pred troma a viac rokmi na dobu neurčitú, 
odporúčam každoročne vykonať prieskum trhu za účelom zistenia a porovnania jednotkových cien 
v reálnom čase kúpy tovaru s dodržaním podmienok hospodárnosti, urobiť zápis  (vrátane preukázania 
podkladov). 
 

- Zmluvy, ktoré sú uzatvorené na dobu neurčitú, v nasledujúcom roku sa opätovne uzatvorili – 
ten istý dodávateľ, tie isté podmienky, opäť na dobu neurčitú. Takéto zmluvy sú nulitné, platí 
pôvodná prvotne uzatvorená zmluva na dobu neurčitú.  
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- Zmluva so S.. z... B. I. uzatvorená na dobu neurčitú, výpoveď nepreukázaná, dňa 3.9.2013 
uzatvorená zmluva na dobu určitú od 1.9.2013 do 30.6.2014, dodávky boli počas celého roka 
2014. 

- Kúpne zmluvy s dodávateľom uzatvára Školská jedáleň pri Základnej škole Zemanská, sú 
podpísané riaditeľkou školskej jedálne.  ŠJ nie je samostatný právny subjekt, riaditeľka ŠJ nie 
je štatutár. Z uvedeného odporúčam, aby zmluvy podpisovala riaditeľka školy. Nakoľko ale 
v internej Smernici č. 3 – Zásady upravujúce vedenie účtovníctva v pôsobnosti ZŠ na Zemanskej 
ulici v Krompachoch zo dňa 20.10.2009, platnej a účinnej od 1.11.2009 čl. 2 bod 2. .... 
Hospodárske zmluvy na dodanie širokého sortimentu tovaru pre ŠJ uzatvára riaditeľka 
zariadenia školského stravovania. V prípade jej dlhodobej neprítomnosti samostatná 
ekonómka, ktorá hospodári s rozpočtovými prostriedkami. V pracovnej náplni riaditeľky 
školskej jedálne, ktorá má úväzok ½ riaditeľka ŠSZ (šk. stravovacie zariadenie), ½ referentka 
má uvedenú činnosť samostatný nákup širokého sortimentu tovaru od tuzemských partnerov, 
uzatváranie,  zmeny a vypovedanie zmlúv. Kvôli právnej čistote a istote odporúčam vydať 
písomné poverenie riaditeľkou základnej školy ohľadom podpisovania a to konkrétne koho, na 
čo, v akom rozsahu (konkrétne uvedený rozsah), v súlade s čím poveruje, vrátane uvedenia 
účinnosti poverenia od a do kedy.  

NFK – kontrola splnenia prijatých opatrení z následnej finančnej kontroly č. 1/2014 
 
Kontrola bola ukončená Záznamom o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt – 
Mestský úrad Krompachy, neprijíma opatrenia. 
 
Na základe výsledku kontroly č. 1/2014 - zverejňovanie zmlúv, objednávok tovarov a služieb a faktúr 
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v zn. n.p. za obdobie 1.1.2011 
až 31.12.2013 - kontrolovaný subjekt prijal sedem opatrení na odstránenie zistených nedostatkov., 
ktoré boli predložené hlavnej kontrolórke v stanovenom termíne a Správa o splnení, plnení prijatých 
opatrení bola predložená v stanovenom termíne,  čím kontrolovaný subjekt postupoval v súlade s § 
14 ods. 2) písm. g) a písm. h) zákona č. 502/2014 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v z.n.p.. 
Jedným z opatrení bolo prerokovať so spoločnosťou DATALAN možnosti zadávania textu v kolónkach 
trvanie zmluvy a hodnota zmluvy. Zástupcovia za kontrolovaný subjekt rokovali so spoločnosťou 
o možnosti zadávania textu. Na základe ich vyjadrenia v súčasnosti  nie je takáto možnosť, tzn. napr. 
v stĺpci „suma“ je možné uvádzať len jednu číselnú hodnotu, nie textovú. Do budúcna plánujú 
zobrazovať políčko „Poznámka“, kde bude možnosť dopísať text, napr. textovú hodnotu a to „hodnota 
nezadaná“. 

Vykonanou kontrolou náhodne vybratých zmlúv, objednávok konštatujem, že kontrolovaný subjekt od 
ukončenia kontroly č. 1/2014 priebežne plní prijaté opatrenia. Z uvedeného je vypracovaný záznam 
o výsledku následnej finančnej kontroly. 

NFK - čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na poštovné a telekomunikačné služby 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt - 
Mestský úrad Krompachy, ekonomické oddelenie - prijal v stanovenom termíne opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. V termíne do 31.1.2015 predložil hlavnému kontrolórovi písomnú 
správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou 
a o odstránení príčin ich vzniku. 
   
Pri následnej finančnej kontrole sa vychádzalo zo základných údajov mestským zastupiteľstvom 
schváleného rozpočtu pre rok 2013 a pre rok 2014. Schválený rozpočet bol v priebehu roka 2013 
a v období I. – VIII. 2014 zmenený, upravovaný prostredníctvom rozpočtových opatrení. V zmysle Zásad 
rozpočtového hospodárenia mesta Krompachy a boli vykonávané primátorkou mesta, resp. schválené 
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mestským zastupiteľstvom. V roku 2013 bolo vykonaných 57 rozpočtových opatrení, k 31.8.2014 bolo 
vykonaných 19 rozpočtových opatrení. 

Pre overenie správnosti fakturovania  žiadam dať do prehľadného súladu všetky zmluvy, týkajúce sa či 
už poštovných, alebo telekomunikačných služieb – pevné linky, mobily, vrátane príloh a dodatkov ako 
postupne boli uzatvárané, prípadne ako na seba nadväzovali. 

Pre porovnanie čerpanie finančných prostriedkov na poštovné a telekomunikačné služby: 

Telefón, poštovné, konces. poplatky Rozpočet € Skutočnosť € % 

k 31.08.2014 15 000 8 509 56,7 

k 30.06.2014 15 000 6  497 43,3 

k 31.12.2013 13 800 13 086 94,8 

k 30.06.2013 17 000 6 758 39,8 

k 31.12.2012 14 200 14 162 99,7 

k 31.12.2011 18 500 14 953 80,8 

k 31.12.2010 22 000 17 298 78,6 

 
Pri úhrade v hotovosti za poštovné služby boli vypísané a schválené žiadanky na preddavok z pokladne. 
Kontrolou boli zistené prípady, že záloha z pokladne nebola vyplatená, prevzatá a tým zúčtovaná, čím 
nie je dodržaný postup v zmysle Smernice primátora mesta č. 1/2012 na vedenie účtovníctva a obeh 
účtovných dokladov čl. 14 bod 3.. Žiadanky na preddavok z pokladne nie sú číslované, centrálne 
evidované, nie je prehľad o skutočnom pohybe poskytnutých preddavkov z pokladne. Odporúčam 
zavedenie pomocnej evidencie žiadaniek na preddavok z pokladne. 
 
So zamestnancami, ktorým bol pridelený služobný mobilný telefón je spísaný Protokol o odovzdaní 
a prevzatí služobného mobilného telefónu a súčasne uzatvorená Dohoda o zrážkach zo mzdy pre účely 
úhrady nad limit pretelefonovaných minút, dát a odoslaných správ zo služobného mobilného telefónu 
formou zrážky zo mzdy zamestnanca.  
Kontrolou bolo zistené, úhrada sa nevykonáva formou zrážky zo mzdy zamestnanca, ale zamestnanci 
si úhradu nad stanovený limit hradia v hotovosti do pokladne mestského úradu. Ojedinele sú prípady, 
keď v odôvodnených prípadoch na základe súhlasu a schválenia primátorkou mesta nad limit nemusí 
zamestnanec za príslušný mesiac uhradiť. 
 
V zmysle Metodického usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 
zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení 
Dodatku č. 1 (FS č.9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS 
č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS 5/2010), Dodatku 
č. 8 (FS 12/2010), Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012) a Dodatku č. 10 (13.12.2013); (ďalej Metodické 
usmernenie): 
 - na položke 632 Energia, voda a komunikácie:  

- na podpoložke 632003 sa triedia Poštové a telekomunikačné služby – poplatky a úhrady za 
práce a služby telekomunikácií, napr. za telefóny, používanie prípojky, prenájom telefónneho prístroja, 
automatomaticky uskutočňované volania, výpisy uskutočnených volaní rádiové stanice, faxy, mobilné 
telefóny (za hovory, okrem poplatkov za internetové služby, ktoré sa triedia na podpoložke 632004), 
pagingy, poštové a kuriérske služby. 

- na podpoložke 632004 sa triedi Komunikačná infraštruktúra – poplatky za komunikačné 
(spojovacie) siete typu LAN, WAN, poplatky za užívanie rezortných, republikových a medzinárodných 
komunikačných (spojovacích) sietí (napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačové siete, elektronický 
prenos dát, prístup k internetu, IP telefónia. 
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Kontrolou bolo zistené: napr. faktúra č. 989/13 hovorné ORANGE Slovensko v sume 355,69 € je 
zaradená na podpoložke 632003.2, kde sú vedené poštovné služby; poplatky za telekomunikačné 
služby sú vedené na podpoložke 632003.1. Na podpoložke 632004 nie sú vedené žiadne poplatky, 
platby, pritom mesto využíva komunikačnú infraštruktúru na prístup k internetu. Napr. faktúra  
č. 292/14 v sume 29,88 €, č. 842/14 v sume 29,88 €, č. 1250/14  v sume 29,88 € – internetové služby - 
zatriedené na položku 637004 – všeobecné služby MsP. Žiadam zabezpečiť správne zaradenie 
výdavkov v súlade s uvedeným Metodickým usmernením.    

 
V zmysle zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v zn.n.p. ustanovenie § 6 
ods. 1) „Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú finančnú 
operáciu.“ Podľa § 2 ods. 2) na účely tohto zákona sa rozumie - písm. j) „finančnou operáciou príjem 
alebo použitie verejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon 
majetkovej povahy.“ 
V zmysle § 9 ods. 1) zákona č. 502/2001 Z.z. v zn.n.p. Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním 
na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad 
pripravovanej finančnej operácie s  .... uvedené v písm. a) až g). 
 
Kontrolou bolo zistené na výdavkových pokladničných dokladoch sú prípady, že je dátum a podpis kto 
predbežnú finančnú kontrolu vykonal, nie je uvedené v súlade konkrétne s čím je pripravovaná 
finančná operácia overená, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 zákona č. 502/2001 Z.z. v zn.n.p..  
V zmysle tohto zákona § 9 ods. 4 „Finančné operácie nemožno vykonať alebo v nich pokračovať bez ich 
overenia predbežnou finančnou kontrolou.“  
V kontrolovanom subjekte sa priebežná kontrola nevykonávala.  
 
Kontrolou bolo zistené, že náhodne vybraté faktúry za poštovné, alebo telekomunikačné služby sú 
zverejnené na webovom sídle mesta Krompachy, čo je v súlade so  zákonom č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.  
 

NFK - čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na reprezentačné a propagačné účely 

Kontrola bola ukončená Správou o výsledku následnej finančnej kontroly a kontrolovaný subjekt - 
Mestský úrad Krompachy, ekonomické oddelenie, prijal v stanovenom termíne opatrenia na 
odstránenie zistených nedostatkov. V termíne do 15.2.2015 mal predložiť hlavnému kontrolórovi 
písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou 
kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku; správa bola predložená 5.2.2015. 

V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ustanovenie § 34 Subjekt verejnej správy je 
oprávnený uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a 
propagačné účely. 
Ku kontrole bola predložená Smernica o rozsahu osobitných výdavkov, vydanej primátorom mesta 
a účinnej od 1.6.2003, v ktorej sa uvádza, že hospodárenie s finančnými prostriedkami na osobitné 
výdavky na všetkých úsekoch si vyžaduje zachovanie maximálnej hospodárnosti, účelnosti a ich vecnej 
preukaznosti, podloženosti, zároveň sú stanovené limity výdavkov.   
 
Pre porovnanie čerpanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na reprezentačné a propagačné 
účely MsÚ: 
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Finančné prostriedky na: Rozpočet € Skutočnosť € % 

reprezentačné účely 6 000 k 31.08.2014 2 539 42,3 

propagácia, ocenenia 12 500 9 125 73,0 

reprezentačné účely 6 000 k 30.06.2014 1 692 28,2 

propagácia, ocenenia 12 500 3 819 30,6 

reprezentačné účely 6 000 
k 31.12.2013 

5 777 96,3 

propagácia, ocenenia 13 000 12 702 97,7 

reprezentačné účely 6 000 
k 30.06.2013 

1 873 31,2 

propagácia, ocenenia 13 000 7 875 60,6 

reprezentačné účely 9 500 k 31.12.2012 9 713 102,2 

propagácia, ocenenia 10 400 10 372 99,7 

reprezentačné účely 7 000 k 31.12.2011 6 309 90,1 

propagácia, ocenenia 9 100 5 994 65,9 

reprezentačné účely 6 281 
k 31.12.2010 

6 618 105,4 

propagácia, ocenenia 9 100 9 108 100,1 

 
 
Kontrolou boli zistené prípady nedodržania postupu v zmysle čl. 3 bod 3 danej Smernice. 
Z predložených dokumentácie nie je možnosť konštatovania primeranosti vynaložených finančných 
prostriedkov na jednotlivé akcie, príležitosti a dary a nie je možnosť posúdiť dodržanie limitov výdavkov 
v zmysle danej Smernice. 
 
Pri krycích listoch nie je doložená objednávka: napr. faktúra č. 749/13 – nepreukázaná  objednávka  
č. 10/1300208, faktúra č. 72/14 – nepreukázaná objednávka č. 10/1300406; faktúra č. 265/14 – 
nepreukázaná objednávka č. 10/1400064, čím nie je dodržaný postup so Smernicou na vedenie 
účtovníctva a obeh účtovných dokladov v platnom znení čl. 4 Obeh účtovných dokladov, časť 
Dodávateľské faktúry bod 6 a nie je v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve § 8, v zn. n. p..  

 
Pri úhrade v hotovosti, napr. pri VPD č. 7800/13, č. 8099/13, č. 8869/13; bola vypísaná a schválená 
žiadanka na preddavok z pokladne. Kontrolou bolo zistené, že záloha z pokladne nebola vyplatená, 
prevzatá a tým zúčtovaná, čím nie je dodržaný postup v zmysle Smernice primátora mesta č. 1/2012 na 
vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov čl. 14 bod 3.. 
 
V zmysle Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42 
zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie v znení 
Dodatku č. 1 (FS č.9/2005), Dodatku č. 2 (FS č. 3/2006), Dodatku č. 3 (FS č. 10/2006), Dodatku č. 4 (FS 
č. 11/2007), Dodatku č. 5 (FS č. 5/2008), Dodatku č. 6 (FS č. 6/2009), Dodatku č. 7 (FS 5/2010), Dodatku 
č. 8 (FS 12/2010), Dodatku č. 9 (FS č. 3/2012) a Dodatku č. 10 (13.12.2013): 

- na položke 637 Služby 
- 633016 sa triedia reprezentačné výdavky charakteru materiálu napr. káva, minerálka, čaj, 

kvety a dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi 
- 637036 reprezentačné výdavky napr. na reprezentačné účely zabezpečované 

prostredníctvom catteringovej spoločnosti, resp. reštauračným zariadením. Patria sem aj 
ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu, tlmočenie 
a za vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie. 
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- 637003  patrí propagácia, reklama a inzercia. Patria sem napr. výdavky na vytvorenie 
a údržbu web stránky v medzinárodnej sieti INTERNET, vládnej sieti GOVNET, vizitky, 
zastúpenie a účasť na výstavách a expozíciách, prepis šotov, novoročné pozdravy. 

- 634004 prepravné a nájom dopravných prostriedkov. Patria sem výdavky na prepravu 
nesúvisiace s nákupom tovarov, ... . 

Kontrolou bolo zistené:  
- výdavky na reprezentačné účely a propagačné účely sú vedené na položke 633 016.   
- výdavky napr. na reprezentačné zabezpečené prostredníctvom catteringovej spoločnosti, 

reštauračného zariadenia, výdavky za ubytovanie hostí, za reklamu, autobusovú prepravu 
sú vedené na položke 633016. Žiadam zabezpečiť prehodnotenie podpoložiek výdavkov 
a ich správne zaradenie podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.     
 

Kontrolou bolo zistené na výdavkových pokladničných dokladoch sú prípady, že je dátum a podpis kto 
predbežnú finančnú kontrolu vykonal, nie je uvedené v súlade konkrétne s čím je pripravovaná 
finančná operácia overená, čím nie je zabezpečený dostatočný súlad s § 9 ods. 1 zákona  
č. 502/2001 Z.z. v zn.n.p..  
V kontrolovanom subjekte sa priebežná kontrola nevykonávala.  
 
Kontrolou bolo zistené, že náhodne vybraté faktúry za výdavky na reprezentačné a propagačné služby 
sú zverejnené na webovom sídle mesta Krompachy, čo je v súlade so  zákonom č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.  
 

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, ako aj záznamy boli podpísané kontrolovaným subjektom. 

 

 

V Krompachoch, dňa 12.2.2015 
 
 
 
        Ing. Mária Tomašová 

                                                                                     hlavný kontrolór



 

 


