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Hlavný kontrolór 
Mesto Krompachy 
 

Správa pre Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ku kontrolnej činnosti 
 

Predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly, ktorá bola vykonaná v súlade  
s Plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2018, doplneným o poslanecké návrhy, schváleným 
uznesením MsZ č. 36/C.26 dňa 13.12.2017. 

Kontrola – jednotlivých položiek rozpočtu za spracované projektové dokumentácie  
Povinnou osobou bolo Mesto Krompachy, kontrola vykonaná na Mestskom úrade Krompachy (ďalej 
len MsÚ). Cieľom kontroly bolo overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi, týkajúce sa predmetu kontroly, so 
zameraním na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení 
s finančnými prostriedkami a majetkom mesta. Kontrolovaným obdobím bol rok 2017.  
Dátum doručenia Návrhu správy o výsledku danej kontroly povinnej osobe: 19.7.2018. Povinná osoba 
v určenej lehote do 30.7.2018 nepodala oprávnenej osobe námietky k zisteným nedostatkom, 
navrhnutým odporúčaniam, opatreniam a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku uvedených 
v Návrhu správy o výsledku kontroly. Kontrola je ukončená Správou o výsledku kontroly. 
Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch (ďalej len MsZ) uznesením č. 22/C.14 dňa 7.12.2016 schválilo 
Plán prípravy investičných akcií, projekčná a realizačná činnosť na rok 2017 (ďalej len Plán). Plán zahŕňa 
- A: prípravu projektovej dokumentácie a inžinierska činnosť (ďalej len PD); - B: Realizácia stavieb. Tento 
schválený Plán bol doplňovaný a schválený MsZ. Mestským zastupiteľstvom schválená príprava 
projektovej dokumentácie je spracovaná v nasledujúcej tabuľke:  

MsZ schválená príprava PD a inžinierska činnosť 

Uznesenie 
č. 

Názov investičnej akcie 

22/C.14 
dňa 

7.12.2016 

Dom kultúry - rekonštrukcia strechy, elektroinštalácie a bleskozvodu (PD pre stavebné povolenie  

a realizáciu) 

Zateplenie MŠ na ulici Robotníckej (skreslenie skutkového stavu, PD  pre stavebné povolenie a realizáciu)  

Štúdia pre cyklistický chodník SAD Krompachy - Kolinovce (spracovanie štúdie)  

Modernizácia chodníka a schodov k BD Maurerova 935 ( PD  pre realizáciu)  

Modernizácia schodov z ul. Hlavnej na ul. Maurerovu ( PD  pre realizáciu)  

26/C.19 
dňa 

26.4.2017 

Prestavba objektu ul. M. Šprinca (aktualizácia PD) 

Krompachy - vodovod cintorín (výškopis-polohopis, sprac. PD pre stavebné povolenie) 

Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred ŽS (IIS) (sprac. PD pre územné 

rozhodnutie a realizáciu stavby) 

Obnova a rozšírenie kamerového systému (sprac. PD pre územné rozhodnutie)  

Elektrorozvody v stolárskej dielni (sprac. PD, realizačný projekt) 

Dobudovanie systému odvozu komunál. odpadu (sprac. PD, realizačný projekt) 

Zateplenie hlavnej budovy MŠ na ulici Hlavná (aktualizácia PD)  

Riešenie parkovísk na ul. Hlavná (sprac. PD pre územné rozhodnutie a realizačný projekt) 

30/B.26 
dňa 

23.8.2017 

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry vnútro-bloku (výškopis- polohopis, sprac. PD pre stavebné 

povolenie)  

Obnova chodníkov a spevnených plôch na ul. Maurerovej, SNP, 29. augusta, Hornádskej, Stará 
Maša (sprac. PD pre územné a stavebné konanie) 

Obnova NKP č. 2354/0 Železiareň, Zlievareň Stará Maša (doplnenie PD) 
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MsZ schvaľovalo objem finančných prostriedkov tak na prípravu PD a s tým súvisiace činnosti, ako aj 
na samotnú realizáciu jednotlivých stavieb.  
Výška schválených finančných prostriedkov pre rok 2017 na PD a s tým spojené činnosti je spracovaná  
v tabuľke: 

Kapitálové výdavky (položka 710; progr. štruktúra 1.2.1.) Bežné výdavky (položka 630; progr. štruktúra 1.2.1.) 

  € 
% 
 

  € 
% 

  Rozpočet schvál. uprav. skutoč. Rozpočet schvál.  uprav. skutoč. 

vlastné prostriedky 
na projekty 120 000 236 847 42 909 18,1 

geometr. plány         
a posudky, ost. 
majetkové výdavky 7 000 4 795 4 081 85,1 

projektová 
dokumentácia  40 000 60 000 47 791 79,7 

geometr. plány           
a posudky, staveb. 
dozor, VO 5 000 5 000 4 639 92,8 

          ostatné projekty 5 000 25 000 23 083 92,3 

 
Pôvodne schválená výška rozpočtovaných finančných prostriedkov bola upravovaná rozpočtovým 
opatrením (ďalej len RO). Z evidencie všetkých RO bolo kontrolou zistené prijatie nasledovných RO  
vo výdavkovej časti rozpočtu, schválených uznesením MsZ, resp. primátorkou mesta: 
Projektová dokumentácia (€): 

- RO č. 8 : 40 000 → + 20 000 = 60 000;   uzn. MsZ č. 27/D.10 z 30.5.2017 
Vlastné prostriedky na projekty (€): 

- RO č.   8: 120 000 → + 165 247 = 285 247;  uzn. MsZ č. 27/D.10 z 30.5.2017 
- RO č. 28: 285 247 → -    43 400 = 241 847; uzn. MsZ č. 30/B.19 z 23.8.2017 
- RO č. 33: 241 847 → -      5 000 = 236 847; uzn. MsZ č. 34/D.4 z 25.10.2017 

GP a posudky, ost. majetkové výdavky (€): 
- RO č. 28:     7 000 → +   11 000 =   18 000; uzn. MsZ č. 30/B.19 z 23.8.2017 
- RO č. 43:   18 000 → -      3 300 =   14 700; primátorka mesta dňa 29.11.2017 
- RO č. 44:   14 700 → -      5 000 =     9 700; uzn. MsZ č. 36/C.13 z 13.12.2017 
- RO č. 63:     9 700 → -      3 275 =     6 425; primátorka mesta dňa 22.12.2017 
- RO č. 70:     6 425 → -      1 630 =     4 795; primátorka mesta dňa 27.12.2017 

Klasifikácia bežných príjmov „300“ granty a transfery – ostatné projekty (€): 
- RO č. 46:   28 850 → +  20 000 = 48 850;  primátorka mesta dňa 13.12.2017 dotácia 

z ministerstva kultúry na Železiareň Stará Maša (Hámor). 
Ostatné projekty (€): 

- RO č. 46:      5 000 → +    20 000 = 25 000; primátorka mesta dňa 13.12.2017  
 
Povinná osoba v čase zadávania zákazky na vypracovanie PD mala finančné prostriedky v rozpočte 
zabezpečené.  
 
Zadanie na vypracovanie PD v roku 2017 komu, na základe čoho, suma za vypracovanie PD, a ďalšie 
náležitosti  je spracované do nasledujúcej tabuľky: 
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Projektová dokumentácia - zadanie na vypracovanie v roku 2017  

Vypracovanie 
projektovej 

dokumentácie (PD) 
- názov 

Dodávateľ 
projektovej 

dokumentácie 

Krytie         
v rozpočte  

Objednávka 
číslo/zo dňa 

Zmluva         
číslo/zo dňa 

Číslo 
faktúry 

Suma € 

Úhrada 
za PD               

v 
lehote 
spl./po 
lehote 

spl. 

Prevzatie PD; 
Realizácia;            

Zaradenie do 
majetku  

 Odborné 
stanoviská, 
vyjadrenia – 
podpoložka 
637005;    
kód zdroja 41 

Vykurovanie ZUŠ  
v Krompachoch 

BT Projekt s.r.o. 
Košice - 
Ťahanovce 

áno 
 

11/1700008 

zo 16.1.2017 
- 205/17 984,00 po 

Realizované v roku 
2017/ Zaradené: 
v priebehu kontroly, 
v r. 2018 

  

Energetický audit 
budovy na ul. M. 
Šprinca  

REMAKO s.r.o. 
Košice-
Dargovských 
hrdinov 

áno 
  

11/1700190    

z 11.5.2017 
- 675/17 2 280,00 v 

Záznam o odovzd.  
PD;po T.. Realizácia: 
vyhot. kvôli 
uchádzaniu o fin. 
prostr. z EÚ, príloha 
ku ŽoNFP – projekt 
nebol podaný. Táto 
PD bola v rozostav.; 
nedokonč. invest..  

SPP: fa č.320/17: 
216,36 €, popl. za 
pripojenie; v T.. 
Podtatranská 
vodár. spol.: fa  
č. 677/17: 15,60 €, 
po T.. 

PD na rozvod plynu 
ZŠ M. Šprinca 

JUHASZ Imrich - 
PROJEKTA 
KOŠICE 

áno 
 

11/1700277               

z 19.7.2017 
- 945/17 470,00 po 

Realizácia: vyhot. 
kvôli uchádzaniu  
o fin. prostr. z EÚ, 
neboli sme úspešní. 
Táto PD bola 
v rozostav.; 
nedokonč. invest.. 

  

Zateplenie objektov 
MŠ Hlavná 
Krompachy 

MVR projekt 
spol. s r..o. 
Košice -Staré 
Mesto 

 áno 
 

11/1700028    

z 3.2.2017 
- 295/17 2 000,00 v 

Odovzdávací 
protokol; po T.. 
Realizácia  v r.2018. 
Podaná žiadosť 
o dotácie, prebieha 
schvaľovací proces. 
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Cyklistický chodník 
Krompachy 
centrum smer 
Slovinky 

KDS projekt, 
s.r.o. Prešov 

áno 
 

11/1700012    

z 20.1.2017 
- 311/17 2 800,00 v 

Záznam z prebratia 
PD; v T.. Realizácia 
v r. 2018. Schválený 
projekt, prebieha 
VO. 

SPP: fa č. 321/17: 
120 €, po T.. 
Podtatranská 
vodár. spol.: fa  
č. 274/17: 15,60 €, 
po T.. 

Vypracovanie 
výškopisu                       
a polohopisu                 
v intraviláne od RD 
153 na Zemanskej 
cez Banícku štvrť po 
RD č. 1087 na 
Doline 

Gonda Š. 
Krompachy 

áno 
 

11/1700003    

z 10.1.2017 
- 71/2017 2 000,00 v 

  

  

Odb. posudok na 
výskyt chránených 
živočíchov pre 
stavbu - 
Rekonštrukcia 
objektu MŠ 
Robotnícka 

ŠOP SR, Správa 
NP Slov. raj, 
Spišská Nová 
Ves áno 

 
11/1700075    

z 23.2.2017 
- 331/17 148,80 v 

Podklad pre prípravu 
žiadosti o NFP. 

  

Rekonštrukcia MŠ 
na Robotníckej ul. 

Komjáthy L., 
Ing. ODYSEA, 
Košice - sídl. 
Ťahanovce 

áno 
 

11/1700072   
z 22.2.2017 

- 354/17 1 000,00 v 

Preberací protokol; 
po T.. Realizácia  v r. 
2018 – 2019. 
Schválený projekt, 
prebieha nové VO 
(vr. prípravy 
podkladov). 
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PD - Detské  
a doprav. ihrisko, 
oplotenie, rampa 
pre imobil.       
a terénne schody 
ku vstupu k doprav. 
ihrisku MŠ 
Robotnícka 

Komjáthy L., 
Ing. ODYSEA, 
Košice - sídl. 
Ťahanovce 

áno 
 

11/1700225               

z 12.6.2017 
- 768/17 2 500,00 po 

Schválený projekt, 
prebieha nové VO. 

  

Dom kultúry - 
strešná konštrukcia 
- kompletná 
rekonštrukcia 

Komjáthy L., 
Ing. ODYSEA, 
Košice 

 áno 
 

- 

Zmluva          
o dielo          
č. 1/2017               
z 13.2.2017 

353/17 4 700,00 v 

Preberací protokol; 
po T.. Realizácia v r. 
2017                                
VO na PD. 
Zaradenie:v priebehu 
kontroly, v r. 2018 

  

Obnova a rozšírenie 
kamerového 
systému v meste 
Krompachy 

Ing. Mihalik - 
Elektroprojekcia 
Bidovce 

 áno 
 

- 

Zmluva          
o dielo          
č. 03/2017               

z 2.3.2017 

339/17 160,00 v 

(S. Barbuš, Mgr. 
Kuna) Realizácia      
v r. 2017. Zaradenie: 
v okt. 2017 

SPP: fa č.535/17: 
120 €, v T.. 
Podtatranská 
vodár. spol.: fa  
č. 546/17: 15,60 €, 
po T.. 

Napojenie 
technológie                  
v stolárskej dielni 
Komunitného 
centra - Krompachy 

Kusková M., 
Ing. 
BAS/Projekt 
Košice 

áno 
 

11/1700116 

z 27.3.2017 
- 362/17 240,00 v 

Odovzdávací 
protokol v T.. 
Realizácia v roku 
2017 (Mesto len 
vyprac. PD, realizáciu 
ministerstvo vnútra) 

  

Dobudovanie 
systému odvozu KO 
v mesta Krompachy 

Arch-01, s.r.o. 
Spišské Vlachy 

áno 
 

11/1700133    

z 29.3.2017 
- 381/17 1 100,00 po 

PD prevzaté v T.. 
Realizácia: neboli 
sme úspešní  
v žiadosti projektu, 
žiadosť o NFP 
zamietnutá. PD sa 
musí prerobiť, je  
v Pláne investícií na 
rok 2018. Táto PD 
v rozostav.,  
nedokonč. investície.          
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Vypracovanie 
výškopis-polohopis 
na ul. Družstevná - 
plocha pred 
železničnou 
stanicou 

Gonda Š. 
Krompachy 

áno 
 

11/1700126    

z 28.3.2017 
- 393/17 750,00 v 

    

Integrovaný 
informačný systém, 
spevn. plochy pred 
železnič. stanicou  

VÁHOPROJEKT 
s.r.o. Prešov áno 

 
´- 

Zmluva          
o dielo           
č. 07/2017                    

z 30.5.2017          

990/17 9 600,00 v 

Záznam  z prebratia 
PD; v T.. Realizácia  
v r. 2018; realizácia 
t.č. prebieha.                              
VO na PD. 

fa č. 1033/17 vo 
výške 23,40 € 
P.vod.spol. po T; fa 
č. 1074/17 vo 
výške 120 € SPP, v 
T.  

Vypracovanie 
výškopis-polohopis 
k vypracovaniu PD 
vodovod cintorín 

Zeman Ján, 
geodet áno 

 
11/1700132    

z 29.3.2017 
- 486/17 300,00 v 

    

Krompachy - 
vodovod cintorín 

Ing. Gabániová - 
projektová 
činnosť, Prešov 

áno 
 

11/1700144    

z 3.4.2017 
- 533/17 790,00 v 

Preberací protokol 
PD; v T.. Realizácia v 
r. 2018; realizácia t.č. 
prebieha, 

SPP: fa č.746/17: 
120 €, po T.. 
Podtatranská 
vodár. spol.: fa  
č. 731/17: 15,60 €, 
po T.. 

Modernizácia 
chodníka a schodov   
k BD Maurerova 
935 

KDS projekt, 
s.r.o. Prešov 

áno 
 

11/1700073    

z 22.2.2017 
- 695/17 420,00 v 

Záznam z prevzatia 
PD;  v T.. Realizácia 
v r. 2017. (Y) 
Zaradenie: v okt. 
2017. 
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PD - štúdia                       
v alternatívnych 
riešeniach ZŠ s MŠ 
SNP  

Ing. arch. E. 
Kupčihová 

áno 
 

11/1700262    

z 10.7.2017 
  981/17 996,00 v 

Protokol o odovzdaní 
štúdie; po T.. T.č. 
bude zadanie pre 
územ. rozhodnutie  
a staveb. povolenie. 
Je" živé". 

  

Zabudovanie 
prvkov zelenej 
infraštruktúry             
v meste Krompachy 

Rekonštrukcia fontány 

A-typ 
architektonický 
ateliér s.r.o. 
Prešov 

áno 
 

11/1700340               

z 13.9.2017 
- 1027/17 132,00 v 

Preberací protokol;  
v T.. Realizácia v r. 
2018. Nebolo 
predmetom žiadosti 
o NFP – pôvodne sa 
uvažovalo. 

  

Zabudovanie 
prvkov zelenej 
infraštruktúry             
v meste Krompachy 

ODYSEA-
PROJEKT s.r.o. 
Košice 

áno 
 

- 

Zmluva          
o dielo           
č. 15/2017                    

z 11.9.2017          

1080/17 9 700,00 v 

Preberací protokol;  
v T..                          
Realizácia v roku 
2018                                    
VO na PD.  
Schválený projekt, 
prebieha VO. 

  

Zastavovacia štúdia 
na IBV nad Sadovou 
ulicou 

ARLAND s.r.o. 
Spišská Nová 
Ves 

áno 
 

11/1700319            

zo 4.9.2017 
- 1243/17 2 400,00 po 

Je v štádiu 
používania pre 
prípadné potreby 
ďalšieho rozvoja IBV 
v meste. 

  

Lesnícky náučný 
chodník - Líščí vrch 

ODYSEA-
PROJEKT s.r.o. 
Košice-Západ 

áno 
 

11/1700297               

z 8.8.2017 
- 1350/17 1 500,00 po 

Preberací protokol;  
v T.. Realizácia: - 
neboli úspešní  
v podaní žiadosti, 
neschválené. 

  

Moderniz. spevn. 
plochy na 
Maurerovej ul. (so 

zbernými nádobami) 

VÁHOPROJEKT 
s.r.o. Prešov áno 

 
11/1700443               

z 29.11.201717 
- 1486/17 780,00 v 

Záznam z prebratia 
PD; v T..                              
Realizácia v r. 2018 

fa č. 1347/17 vo 
výške 100 € 
Zeman, obj.  
č. 11/1700441 - 
výškopis, 
polohopis 
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Moderniz. chodníka  
ul. SNP (prehodnotiť aj 

odvodnenie MK) 

VÁHOPROJEKT 
s.r.o. Prešov 

áno 
 

11/1700442               

z 29.11.2017 
- 1487/17 1 140,00 v 

Záznam z prebratia 
PD;   v T.. Realizácia: 
je pripravené pre 
prípad vyhlásenia 
výzvy - ak by boli 
vyhlásené. 
Plánovaná výzva, 
vyhlásená v august 
2018. 

  

PD aktualizácia, 
etapizácia 
dokumentácie na 
prípravu podkladov 
pre vyhodnotenie      
a výber zhotoviteľa 
(Z fa Zlievareň St. Maša) 

AŽ PROJEKT 
s.r.o Bratislava - 
Vrakuňa 

áno 
 

11/1700276               

z 18.7.2017 
- 846/17 900,00 po 

K PD "Hámor".  
Realizácia: stavba sa 
priebežne realizuje. 
Oprava PD k VO. 
Nezaradené do 
majetku. 

  

SPOLU:           49 790,80       

Bez položky „637“           47 790,80       

 
Finančné náklady za PD boli hradené z kapitálových výdavkov rozpočtu (položka 716) a z bežných výdavkov rozpočtu (položka 637). 
 

Kódy zdrojov v rozpočtoch obcí: 
111 Zo štátneho rozpočtu 
Vlastné zdroje 
41 Vlastné príjmy obcí (napr. miestne dane a poplatky) 
42 Zdroje zo zisku
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Výber dodávateľa projektovej dokumentácie sa uskutočnil: 

Projektové a prípravné dokumentácie na jednotlivé akcie povinná osoba zadávala v zmysle mestským 
zastupiteľstvom schváleného plánu pripravovaných investičných akcií a schváleným rozpočtom na rok 
2017. V troch prípadoch bolo vykonané verejné obstarávanie na dodávateľa PD, v ostatných prípadoch 
na základe objednávky – viď vyššie uvedená tabuľka.  
Pri dodaní PD na základe objednávky – obj. č. 11/1700008, č. 11/1700190, č. 11/1700028,  
č. 11/1700012, č. 11/1700003, č. 11/1700072, č. 11/1700225, č. 11/1700133, č. 11/1700126,  
č. 11/1700144, č. 11/1700262, č. 11/1700319, č. 11/1700297, č. 11/1700443, č. 11/1700442,  
č. 11/1700276 - nie je preukázané, zdokladovaný výber dodávateľa PD, zadávacie podmienky, 
zaznamenanie v internom systéme evidovania zákazky typu „A“. Povinná osoba nepostupovala 
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zn.n.p.  § 6     
ods. 1) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Verejný 
obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií  
o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí predpokladanú hodnotu na základe údajov 
získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným 
spôsobom. ...., 
ods. 18) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu uchovávajú aj 
informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu.  
a so Smernicou primátora mesta č. 2/2016 o verejnom obstarávaní, upravujúca postup verejného 
obstarávateľa Mesto Krompachy pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie 
stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb, v platnom znení (ďalej len Smernica č. 2/2016),  
čl. XIV.  
bod  1. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou typu „A“ verejný obstarávateľ postupuje nasledovne: 
písm. a) určí predpokladanú hodnotu zákazky podľa tejto smernice ....., písm. b) určí postup zadávania 
zákazky, ...;  
bod 6. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty zo zadávania zákazky typu „A“ 
a uchováva ich 5 rokov po uzavretí zmluvy, resp. vystavení objednávky alebo zadania zákazky 
preukázanej podľa bodu 3 tejto smernice. Súčasťou dokumentácie je najmä: a) určenie predpokladanej 
hodnoty zákazky, b) určenie postupu zadávania zákazky, c) rovnopis zmluvy (ak bola uzatvorená), resp. 
objednávky alebo iné účtovné doklady. 
bod 7. Tento postup uplatňujú vedúci organizačných zložiek , alebo nimi poverení zamestnanci. Všetky 
zákazky (vystavenie objednávky, pokladničný doklad, resp. iný účtovný doklad) je povinný vedúci 
organizačnej zložky alebo ním poverený zamestnanec bezodkladne zaznamenať do interného systému 
evidovania zákazok typu „A“. 
 
Pri dodaní PD na základe objednávky – obj. č. 11/1700277, č.11/1700075, č. 11/1700116,  
č. 11/1700132, č. 11/1700073, č. 11/1700340 pri výbere dodávateľa PD sa postupovalo v zmysle 
Dodatku č. 1 k Smernici č. 2/2016 v platnom znení.  

Smernica č. 2/2016 bola platná do 12.3.2018, od 13.3.2018 platí Nariadenie primátorky mesta  
č. 1/2018. 

Objednávky na vypracovanie PD a faktúry sú zverejnené na webovom sídle mesta v zmysle zákona  
č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v zn.n.p.. 

Pri výbere dodávateľa na vypracovanie PD na investičné akcie: Dom kultúry - strešná konštrukcia – 
kompletná rekonštrukcia; Integrovaný informačný systém, spevnené plochy pred železničnou 
stanicou; Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy Mesto ako verejný 
obstarávateľ postupovalo v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v zn.n.p..  
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Na každú investičnú akciu pri výbere dodávateľa na vypracovanie PD sa postupovalo samostatne. 
Určilo predpokladanú hodnotu zákazky na predmet zákazky; oslovilo tri firmy. Uskutočnilo test bežnej 
dostupnosti (ďalej len test) – posúdilo bežnú dostupnosť: A) v súlade s § 2 ods. 5) písm. o) zákona 
o verejnom obstarávaní; B) v súlade s § 2 ods. 6) a ods. 7) zákona o verejnom obstarávaní. Na základe 
výsledku vyhodnotenia testu: predmet zákazky nie bežne dostupný na trhu. V nadväznosti na určenú 
predpokladanú hodnotu zákazky a výsledku testu bežnej dostupnosti predmetu zákazky, verejný 
obstarávateľ skonštatoval, že sa jedná o zákazku s nízkou hodnotou a pri jej zadávaní bude postupovať 
v nadväznosti na ustanovenie § 117 zákona o verejnom obstarávaní. V zmysle Smernice č. 2/2016 sa 
jedná o zákazku s nízkou hodnotou typu „B“. Následne primátorka mesta v zmysle tejto smernice 
zriadila pracovnú skupinu na vyhodnotenie informácií získaných prieskumom trhu a menovala členov 
pracovnej skupiny, ktorí boli s menovaním oboznámení, čo potvrdili svojim podpisom. Komisia 
vyhodnotila splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na daný predmet zákazky a náležitosti 
ponúk z dokladov a dokumentov, ktoré uchádzači predložili v ponukách a vyhodnotila ponuky na 
základe kritéria, o čom je spísaná Zápisnica z vyhodnotenia ponúk. Jediným kritériom na vyhodnotenie 
ponúk bola najnižšia cena vrátane DPH v Eur. Uchádzačom bolo „doporučene“ zaslané Oznámenie 
o výsledku vyhodnotenia ponúk. S úspešným uchádzačom bola uzatvorená Zmluva o dielo. Zmluvy  
a faktúry sú zverejnené na webovom sídle mesta v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v zn.n.p..  

Kontrolou bolo zistené: 
- na objednávkach, zmluvách preukázané vykonanie základnej finančnej kontroly 
- prípady - nedodanie PD v termíne, čím došlo k nedodržaniu podmienky zo strany dodávateľa 

v zmysle objednávky 
- prípady - úhrada faktúr za vypracovanie PD, aj úhrada faktúr za realizovanie diela po lehote 

splatnosti – dodávateľ si mohol nárokovať na úroky z omeškania, v zmluve ich netreba 
dohodnúť, právo na ne vzniká automaticky – v zákonnej výške, nárok na zaplatenie úroku 
z omeškania vzniká aj v prípade, ak bola dohodnutá zmluvná pokuta (zákon č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník). Tým mohlo dôjsť k zvýšeniu nákladov pre mesto z dôvodu zaplatenia 
úrokov z omeškania, čím by došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Dodávatelia si nenárokovali na úroky z omeškania. 

- dve samostatné rozdielne zmluvy s rovnakým číslom – č. 14/2017 (vykurovanie ZUŠ; DK).  

Čerpanie finančných prostriedkov za PD u projektov – investičných akcií, ktorých realizácia prebieha, 
resp. sa pripravuje (r. 2018 – 2019), je zaúčtované na účte 042 nedokončené investície. Po ukončení 
príslušnej investičnej akcie budú finančné prostriedky vynaložené na danú PD súčasťou technického 
zhodnotenia majetku mesta Krompachy. 
PD na projekt Lesnícky náučný chodník – Líščí vrch vo výške 1 500 €, neboli sme úspešní v podaní 
žiadosti; Zastavovacia štúdia na IBV nad Sadovou ulicou vo výške 2 400 €, je čerpanie finančných 
prostriedkov zaúčtované na účte 042 nedokončené investície. Ak bude možné PD využiť na realizovanie 
projektov – investičných akcií, po ukončení príslušnej investičnej akcie budú finančné prostriedky 
vynaložené na danú PD súčasťou technického zhodnotenia majetku mesta.  
Čerpanie finančných prostriedkov za PD na projekt Napojenie technológii v stolárskej dielni 
Komunitného centra vo výške 240 € je zaúčtované na účte 042 nedokončené investície. Investorom 
týchto prác je Ministerstvo vnútra SR, nie mesto Krompachy, preto si ich nebude môcť zaradiť do 
svojho majetku. Pre mesto sa tento projekt stal nepoužiteľným, prebytočným majetkom, nie je dôvod 
evidovať finančné prostriedky na účte 042. Odporúčam postupovať v súlade so Zásadami hospodárenia 
a nakladania s majetkom mesta Krompachy v platnom znení.  
Samotnému realizovaniu diel predbiehal proces výberu dodávateľa v zmysle platných predpisov – 
uskutočnil proces verejného obstarávania. Zrealizované a ukončené investičné akcie v roku 2017         
spracované v nasledujúcej tabuľke: 
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Porovnanie ceny realizácie diela: projektant ↔ úspešný uchádzač  

Názov projektu 

Vypracovanie 
projektovej 

dokumentácie Cena za dielo € 
- projektant 

Vyfakturovaná cena za dielo - zhotoviteľ Cena diela         
v celkovej 

výške € 
 

Čislo 
faktúry 

Cena € 
Zmluva o 
dielo č.  

Dodávate
ľ 

Číslo 
faktúry 

Cena € 
 

Vykurovanie ZUŠ  
v Krompachoch 

205/17 984,00 42 195,24 14/2017 

Lukáš 
Skovajsa-
SERVIS 
PLYN, 
Sp.Podhr. 

1380/17 
1381/17 
1382/17 
1135/17  

1 002,55                  
722,44 obj.                 
1 505,12           
37 363,09         
40 593,15 

44 327,20  
Energetický audit budovy na 
ul. M. Šprinca  

675/17 2 280,00           
 

PD na rozvod plynu ZŠ M. 
Šprinca 

945/17 470,00           
 

Dom kultúry - strešná 
konštrukcia - kompletná 
rekonštrukcia 

353/17 4 700,00 

168 585,77       
95 729,26       
264 315,03 ∑   

14/2017    
17/2017 

obj.           
obj. 

SIMA plus 
Krompach
y, s.r.o. 

966/17 
1261/17         

-         
1418/17 
1446/17 
1447/17 

78 208,68                                 
69 113,14                         
147 321,82 ∑           
95 621,04             
11 501,82 obj.              
1 262,63   obj.          
108 385,49 ∑     
255 707,31 ∑∑  

260 407,31 

 

Obnova a rozšírenie 
kamerového systému  
v meste Krompachy 

339/17 160,00 44 591,88 5/2017  

NOVA 
TRAINING, 
s..r.o. 
Košice 

1026/2017 

(1285/17) 
39 960,00           40 120,00 

Dotácia zo 
ŠR vo výške 
cca 80 % - 
31 968 € 
(Ministerstvo 
vnútra SR) 

Modernizácia chodníka  
a schodov   k BD Maurerova 
935 

695/17 420,00 23 132,56 11/2017 
DANOVA 
SK s.r.o. 
Sabinov 

967/17 22 946,90 23 366,90 
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Zrealizované diela, uvedené v tabuľke vyššie, boli zaradené do majetku mesta. 
V zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v zn.n.p. v prípade stavby v ustanovení § 76 
ustanovuje: dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, 
na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné 
povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. To znamená, že stavba sa môže 
uviesť do užívania a zaúčtovať na účet 021 – Stavby až po kolaudácii. 

Na dielo: vykurovanie ZUŠ, Dom kultúry I. etapa – strecha  bolo príslušným stavebným úradom vydané 
Kolaudačné rozhodnutie. Označenie nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 
vyznačené v priebehu kontroly. Na diela: DK II. etapa; modernizácia chodníka a schodov bolo 
príslušným stavebným úradom vydané Oznámenie k stavebným úpravám. Na dielo: obnova 
a rozšírenie kamerového systému bolo príslušným stavebným úradom vydané územné rozhodnutie 
o umiestnení stavby. 

V zmysle Smernice č. 1/2014 na vedenie účtovníctva a obeh účtovných dokladov čl. IV. Investičné 
a neinvestičné doklady:  
Do okruhu týchto účtovných dokladov patria najmä doklady týkajúce sa zaradenia, vyradenia 
a prevodu DHM a DNHM, ... .  Zaradenie a vyradenie majetku sa realizuje prostredníctvom protokolu, 
ktorý vyhotovuje pracovník ........ (podľa charakteru majetku). Protokol o zaradení majetku schvaľuje 
primátor, resp. prednosta MsÚ, ...... . Protokoly o zaradení, ......., ktoré obsahujú všetky predpísané 
náležitosti, odovzdá vecne príslušný pracovník na oddelenie MaRR najneskôr do konca kalendárneho 
mesiaca, v ktorom musia byť zaradené alebo vyradené z účtovnej evidencie. Protokol o zaradení 
majetku do užívania slúži ako doklad na vyhotovenie inventárnej karty. 
Za účtovné doklady sa považujú preukázateľné účtovné záznamy, ktoré musia obsahovať náležitosti 
v zmysle ustanovenia § 10 zákona o účtovníctve v platnom znení. 

Nie sú preukázané Protokoly o zaradení majetku. Sú vyhotovené „Interný doklad“ o žiadaní 
o zaradenie stavby do majetku postúpené na oddelenie majetku a regionálneho rozvoja (ďalej len odd. 
MaRR), podpísaný spracovateľom – žiadateľom. U „obnova a rozšírenie kamerového systému“ ani 
interný doklad. Interný doklad neobsahuje schválenie primátorom, resp. prednostom mestského 
úradu, zaradenie neskôr ako stanovuje smernica – napr. DK – strešná konštrukcia nadobudnutie 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 20.3.2018, zaradenie 4.7.2018; vykurovanie ZUŠ 
nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 1.3.2018, zaradenie 9.7.2018, čo nie je 
v súlade so Smernicou č. 1/2014 čl. IV. Investičné a neinvestičné doklady.  
V internom doklade k zaradeniu  stavby vykurovanie ZUŠ v Internom doklade pre zaradenie nesprávne 
uvedená cena za vypracovanie PD č. fa 205/17 – uvádza sa 820 €, čo je cena bez DPH, správne má byť 
984 €. Tým aj celková cena diela v Internom doklade a aj na Karte majetku k 9.7.2018 nie je správne - 
nie je 44 163,20 €, ale 44 327,20 €. Žiadam dať do súladu.   

Na základe kontrolných zistení povinná osoba prijíma 8 opatrení na nápravu zistených nedostatkov, 
pritom vedúci povinnej osoby prijme prípadne ďalšie opatrenia na odstránenie príčin vzniku zistených 
nedostatkov, určí zamestnancov zodpovedných za zistené nedostatky a uplatní opatrenia voči nim 
podľa osobitného predpisu. Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých 
na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku hlavnej kontrolórke v termíne do 
30.10.2018. 

 

V Krompachoch 13.8.2018 

                      Ing. Mária Tomašová 
                        hlavná kontrolórka  


