
SPRÁVA
z kontroly hospodárnosti, efektívnosti, innosti a účelnosti pri hospodárenís verejnými financiamia realizácii finančných operácií alebo ich častí

, ktorá bola schválená uznesením č.90/2019 zo dňa 18.09.2019 - „ vykonal hlavný kontrolór obce Záhorská Ves — Mgr. Kaderová Rúthkontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účii

a realizácii finančných operácií aleboich
„Cesta - Škôlka“3 dodržanie zákona o rozpočtových pravidlách, ktorú realizovala obec Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65Záhorská Ves (ďalej len „kontrolovaný subjekt“).

Kontrola bola vykonaná v čase od 15.10.2019 do 04.12.2019.
Ku kontrole boli dňa 04.10.2019 predložené nasledovné doklady:

1. Výzva na predloženie cenovej ponuky v prieskume trhu na účely stanovenia predpokladanejhodnoty zákazky,
2. Cenová ponuka právnickej osoby Jaroslav Kvaššays.r.o., IČO: 35837993 zo dňa 23.05.2019 na sumu54 435,76 eur s DPH,
3. Cenová ponuka právnickej osoby EHR STAV spol. s r.o. , IČO: 44073160 zo dňa 27.05.2019 na sumu56 878,53 eur s DPH,
4. Auditný záznam zákazky č. 2838
>. Zmluva o dielo zo dňa 25.06.2019 (príloha: Rozpočet, krycí list)6. Dodatok č. 1k zmluve o dielo zo dňa 08.07.2019
7. Dodatok č. 2 k zmluveo dielo zo dňa 22.07.20198. Dodatokč. 3 k zmluveo dielo zo dňa 11.09.2019
9. Faktúra č. 1910044 zo dňa 31.07.2019
10. Faktúra č- 1910045 zo dňa 31.07.2019
11. Faktúra č. 1910054 zo dňa 25.09.2019
12. Výpis z Prima bankyč. 80 — úhrada časti vo výške 15.000,00 € dňa 05.08.201913. Výpis z Prima bankyč. 81 — úhrada časti vo Výške 20.000,00 € dňa 06.08.201914. Výpis z Prima banky č. 86 — úhrada časti vo výške 19.435,70 € dňa 13.08.201915. Výpis z Prima banky č. 90 — úhrada časti vo výške 6.325,49 € dňa 28.08.201916. Výpis z Prima banky č. 106 — úhrada časti vo výške 4.690,87 € dňa 08.10.201917. Čerpanie rozpočtu k 30.06.2019

Počas výkonu kontroly bolo. Zistené:

Kontrolovaný subjekt bol vkontrolovanom období verejným obstarávateľom podľaustanovenia $7 ods.1 písm. b) zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmenea doplnení niektorých zákonov vznení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnomobstarávaní“).



Podľa ustanovenia $ 5 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní „Podlimitná civilnázákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnotaje nižšia akofinančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnakáalebo vyššia ako c) 180 000 eur, ak ide o zákazkuna uskutočnenie stavebných prác..“.
Podľa ustanovenia $ 5 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní „zákazka na dodanietovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác,ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedenýv odseku 3 a súčasne rovnakáalebovyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárnehoroka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvárana dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.“.

Z predložených dokladov je zrejmé, že predmetom kontroly bola zákazka s predpokladanouhodnotou nižšou ako finančný limit uvedený v ustanovení $ 5 ods. 3 písm. c) zákona o verejnomobstarávaní, t.j. zákazkas nízkou hodnotou.
Kontrolovaný subjekt bol povinný postupovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou podľaustanovení $ 117 zákonao verejnom obstarávaní, podľa ktorého:

„11 Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby vynaloženénáklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženieponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je povinný zabezpečiť dodržanieprincípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný, postupovaťv súlades princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, takaby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.
(2) Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia $ 4, 6 20, $ 24 a 5 25 ods. 3(3) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní podľa $ 108 ods. 2.
(4) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa 5 109 až 111,ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu.
(5) Ak nejde o postup podľa odseku 4,verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorýnespíňa. podmienky účastipodľa $ 32 ods. 1 písm.e) af) alebo ak uneho: existuje dôvod na vylúčeniepodľa $ 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie 5 11 tým nie je dotknuté.
(6) Verejný obstarávateľ je povinný uverejniťv profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami,ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, vktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciudodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami.)
(7)Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, vktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
(8) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumentya uchováva ich počas desiatich rokov oduzavretia zmluvy, ak osobitný predpis“60) neustanovuje inak“.

Zákon neupravoval žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľby však mal postupovať tak, aby prioritnezohľadnil najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru,rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazkys nízkou hodnotou.

Z uvedeného vyplýva, že zákon o verejnom obstarávaní pri zákazkách s nízkou hodnotounevylučoval ani použitie systému elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS“). V danomprípade verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov. Zákon
explicitne nestanovuje koľko hospodárskych subjektov má byť oslovených, koľko ponúk má byťpredložených a pod. Upravuje však povinnosť dodržiavania princípov rovnakého zaobchádzania
a nediskriminácie vo vzťahu k hospodárskym subjektom, ktoré verejný obstarávateľosloví za účelompredloženia ponúk, tak aby boli vytvorené rovnaképríležitosti pre všetky podniky, o ktoré verejnýobstarávateľ prejaví záujem.



Kontrolovaný subjekt mal v kontrolovanom období vuzatvorenú Licenčnú zmluvu sospoločnosťou TENDERNEts.r.o. so sídlomvŽiline na použitie diela TENDERnEt spôsobom zadávaniazákaziek zo dňa 01.04.2019 , ktorá vzmysle Článku VIII bod. 1 nadobudla účinnosť dňom zverejnenia,t.j. 11.06.2019 a platnú „Internú smernicu o. verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorýchzákonov v znení neskorších predpisov k zákazkám s nízkou hodnotou podľa ust. $ 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní“ z 01.05.2019, ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňom01.05.2019 (ďalej len „smernica 0 VO“). Preverením postupu kontrolovaného subjektu v procesezadávania predmetnej zákazky nebola predmetná licenčná zmluvy zverejnená, čím prišlo k porušeniuZákona o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z.z. Zverejňovanie je podmienkou účinnosti.

Z predložených dokladov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt neurčil predpokladanú hodnotuzákazky (ďalej len „PHZ“) na základe cenových ponúk. Pri určovaní predpokladanej hodnoty zákazkyvychádzal kontrolovaný subjekt predovšetkým z vlastných skúseností a zmlúv, ktorých plnenie bolovykonané v predchádzajúcom období. Na tomto základe dňa 03.05.2019 vyhodnotil PHZ vo výške48.324,08 bez DPH € a stanovil, že ide o zákazku s nízkou hodnotou vzmysle $ 117 Zákona 343/2015Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontrovaný subjekt zverejnil na svojej stránke http://www zahorskaves.sk dňa 13.05.2019 Výzvu napredloženie cenovej ponuky prostredníctvom portálu TENDERnet na poskytnutie služby „Cesta — Škôlka“Kritériom určujúcim poradie účastníkov bola cena s DPH.

Vo výzve na predloženie cenovej ponuky zverejnenej dňa 13.05.2019 kontrolovaný subjektuviedol nasledovnú všeobecnú špecifikáciu predmetu zákazky:

Názov: Cesta - Škôlka
Typ zákazky: Zákazky s nízkou hodnotou podľa $ 117 zákona 343/2015 © verejnom obstarávaní

a ozmenea doplnení niektorých zákonov
Typ aukcie:—Bezelektronickej aukcie
Lehota na predkladanie ponúk: do 30.5.2019 do 12:00

Vo výzve kontrolovaný subjekt okrem toho uviedol opis zákazky a podrobné položkyzákazky/špecifikáciu predmetu zákazky, osobitné požiadavky na plnenie, zmluvné podmienky,kritérium určujúce poradie dodávateľov.

Po zverejnení výzvy boli elektronicky oslovení uchádzači na predloženie cenovej ponuky:1. bestav.malacky gmail.com dňa 13.05.2019
2. duvystav © duvystavs.k dňa 13.05.2019
3. info©hl.sk dňa 13.05.2019
4. kvassav©kvassay.sk dňa 13.05.2019
5. spilnik zus©zsnp.sk dňa 13.05.2019
5. sekretariatGfkltopolcany.sk 23.05.2019
7. katarina.najvirt©gmail.com 27.05.2019

Cenové ponuky predložili len 2 uchádzači:
1 Jaroslav Kvaššay s.r.o. IČO: 35837993 vo výške 54 435,76 eur s DPH dňa 23.05.20192. EHR STAV spol.s r.o. IČO: 44073160 vo výške 56.878,53 s DPH dňa 27.05.2019Ponuka spoločnosti Jaroslav Kvaššay s.r.o. bola následne vyhodnotená ako úspešná a dňa 30.05.2019© 12:00 hod.boli o tom uchádzači a kontrolovaný subjekt informovaní mailovou komunikáciou. Medziúspešným uchádzačom a kontrolovaným subjektom došlo dňa 25.06.2019 k automatickému uzavretiuzmluvy /zverejnená dňa 25.06.2019 pod číslom 44/2019/.



Dňa 08.07.2019 bol uzatvorený dodatok č. 1 k predmetnej zmluve z dôvodu zmeny bodu 3.1.článkuIll, ktorým sa doplnila čast „CESTA MŠ — komunikácia — dodávka a položenie dlažba betónová
vcelom rozsahu zákazky 578 m2“ Dodatok č. 1 bol uzatvorený dňa 08.07.2019 a zverejnený
15.07.2019.

Dňa 22.07.2019 bol uzatvorený dodatok č. 2 k predmetnej zmluve z dôvodu vykonania naviac
prác na základe CPzo dňa 3.7.2019 v dohodnutej sume 6 325,49 s DPH — odkvapový chodník, schody,
bezbariérový prístup, šachty a poklopy. Dodatok č. 2 bol uzatvorený dňa 22.07.2019 a zverejnený
12.09.2019.

Dňa 11.09.2019 bol uzatvorený dodatokč. 3 k predmetnej zmluve z dôvodu vykonania naviac
prác na základe CP zo dňa 1.8.2019 v dohodnutej sume 4 690,87s DPH — dlažba, palisády, stípiky.
Dodatokč. 3 bol uzatvorený dňa 11.09.2019 a zverejnený 12.09.2019. Cenová ponuka bola doručená
na obec mailom 02.08.2019.

Vzmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám a Občianskeho zákonníka ustanovenia
$ 47a: „Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dní
jej zverejnenia. Vzhľadom na citované ustanovenie povinne zverejňované zmluvy podľa Zákona o
slobodnomprístupe k informáciám nadobúdajú účinnosť až dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia či už v Registri, na webovom sídle Povinnej osoby alebo v Obchodnomvestníku.

Kontrolou predložených účtovných dokladovbolo zistené, že dodávateľ následnena základe:

a/ zmluvy a dodatkuč.1 vystavil kontrolovanému subjektu za dodanú službu:

« Faktúru č. 1910044 z 31.07.2019 za prevedené práce Cesta MŠ - komunikácia vo výške
54.435,70 € vrátane DPH /45.363,08 € + 9.072,62 €/ splatná dňa 31.08.2019. Faktúra bola
uhradená po čiastkach: dňa 5.8.2019 čiastka 15.000 €, dňa 6.8.2019 čiastka 20.000 € a dňa
13.08.2019 čiastka 19.435,70 €.

b/ zmluvya dodatkuč. 2 vystavil kontrolovanému subjektu za prevedené naviac práce a dodávku:

+ Faktúru č. 1910045z 31.07.2019za prevedenénaviac práce a dodávku Cesta MŠ - komunikácia
vo výške 6.325,49 € vrátane DPH /5.271,24 € + 1.054,25 €/ splatná dňa 31.08.2019. Faktúra
bola uhradená dňa 28.8.2019.

Rozpočet naviac prác vcelkovej hodnote 6.325,49 € sDPH. sú uvedené zrealizované práce
a dodávky:

a/ práca a dodávka komunikácie
- kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm 20,500 m2 461,25 €
- dlažba betónová PREMAC 140x140x60 20,705 m2 510,48 €
b/ ostatné konštrukcie a práce — búranie
- osadenie cest. obrubníka 16/20 50,000 m 546,12 €
- obrubník PREMAC 1000x50x200mm 50,500ks 150,35 €
- osadenie palisád 47,000ks 241,34 €
- palisády PREMAC 120x165x1000mm 47,470 ks 808,20 €
- lôžko pod obrubníky 16/20 3,500 m3 115,75€
- betónový kryt šachty pre osadenie liat. poklopu 7ks 1.218,00 €
- liatinový poklop 7ks 1.974,00 €



c/ zmluvya dodatkuč. 3 vystavil kontrolovanému subjektu za prevedené naviac práce a dodávku:
+ Faktúru č. 1910054 z 25.09.2019 za prevedené naviac práce a dodávku Cesta MŠ - komunikáciavo výške 4.690,97 € vrátane DPH /3.909,06 € + 781,81 €/ splatná dňa 26.10.2019. Faktúra bolauhradená dňa 8.10.2019.

Rozpočet naviac prác vcelkovej hodnote 4.690,97 € SDPH. sú uvedené zrealizované prácea dodávky:

a/ Zvislé a kompletné konštrukcie
- osadzovanie stípika oceľového plotového 7,000 ks 147,0000 €b/ Komunikácie
- kladenie zámkovej dlažby 6 cm 24,700 m2 555,750€- dlažba betónová PREMAC 140x140x60 mm chodník 24,947 m2 615,0732 €<L Ostatné konštrukcie a práce - búranie.
- osadenie cest. obrubníka 16/20 okapový chodník 9,000 m 98,3016 €- obrubník PREMAC 1000x50x200mm chodník 9,090 ks 27,0624 €- osadenie palisád hranatých dížky 100 cm 21,000 ks 107,8308 €- palisády PREMAC 120x165x1000mm- kvetináče 21,210 ks 361,124 €- lôžko pod obrubníky 16/20 - chodník 2,700 m3 320,7180 €- lôžko pod obrubníky /od suseda/ 0,150 m3 17,8176 €- búranie podkladov pod dlažby - chodník 8,850 m3 823,0601 €+ odvoz sutiny a vybúraných hmôt do 1 km 19,470t 275,5320 €odvozsutiny a vybúraných hmôt- za každý ďalší 1 km 584,100 t 268,4520 €: vnútrostavenisková dopravasutiny a vybúraných hmôtdo 10m

19,470t 207,8460 €x poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice, ostatné—194701 635,5008 €
d/Presun hmôt
- presun hmôt s krytom dláždeným 16,358 t 134,8548 €g/ Izolácie proti vode a vlhkos:
- zhotovenie izolácie okapový chodník 15,500 m3 53,0472 €- nopová HDPE fólia FONDALINE 500 - okap. chodník 17,825 m2 39,4644 €- presun hmôt pre izoláciu v objektoch výšky nad 6 do 12m—0771% 2,4516 €

Kontrolou na základe predložených dokladov bolo zistené, že v čase uzatvárania zmluvy zo dňa25.06.2019 na čiastku 54.435,70 € a dodatku k zmluve č. 2 zo dňa 22.07.2019na čiastku 6.325,49 € sakontrolovaný subjekt zaviazal na také úhrady, ktoré nemal zabezpečené v rozpočte na bežnýrozpočtový rok.Pri uzatváraní zmluvy išlo o čiastku 3.446,24 € a dodatok č.2 vo výške 6.325,49 €,t.jv celkovej hodnote 9.771,73 €.

Vzmysle ustanovenia $ 12 ods.3 zákona č. 583/2004Z.2. © rozpočtových pravidlách územnejZammosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon orozpočtových pravidlách územnej samosprávy“) „Obec a vyšší územný celok sledujú v priebehurozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu av prípade potreby Vykonávajú zmeny vo svojomrozpočte... Uvedeným postupom došlo k porušeniu ustanovenia $ 12 ods. 3 zákona © rozpočtovýchpravidlách územnej samosprávy.



Vzmysle ustanovenia $ 2 písm. d) zákona o finančnej kontroleje „finančnou operáciou alebo jejčasťou príjem, poskytnutie alebo použitie verejnýchfinancií, právny úkon alebo iný úkon majetkovej
povahy...“

Vzmysle ustanovenia $ 7 ods. 1 zákonao finančnej kontrole „Základnou finančnou kontrolou jeorgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad každej finančnej operácie alebojej časti soskutočnosťami uvedenýmiv $ 6 ods. 4 na príslušných stupňoch riadenia.“.

V zmysle ustanovenia $ 6 ods. 4 písm. a) zákonao finančnejkontrole „Orgán verejnej správyfinančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3 a podľa povahy každej finančnej operáciealebojej časti, jej súlad s a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok...“.

Nevykonaním základnej finančnej kontroly v prípade podpisu zmluvy a dodatkuč. 2 k príslušnejzmluve došlo k porušeniu ustanovenia $ 7 ods. 1 zákonao finančnej kontrole.
Kontrolovaný subjekt nezverejnil dňa 30.07.2019 Súhrnnú správuza Il. štvrťrok 2019 súčasťou,

ktorej bolo aj zverejnenie kontrolovanej zákazky.

V zmysle ustanovenia 8 3 ods. 1 zákonao verejnom obstarávaní „Zákazka na účely tohto zákona
je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo
obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmina strane druhej,ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.“.
Vzmysle ustanovenia $ 117 ods. zákona o verejnom obstarávaní „Verejný obstarávateľ je povinný
uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie
kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto
zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazkya identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide
o zákazky zadávané spravodajskými službami)“

Rozhodujúcim okamžikom bolo vtomto prípade teda uzatvorenie zmluvy a nie jej samotné
plnenie. Zmluva o dielo bola medzi kontrolovaným subjektom a víťazným uchádzačom uzatvorená asúčasne zverejnená na webovej stránke kontrolovaného subjektu dňa 25.06.2019. Nezverejnením
zákazkyna základe Zmluvy o dielo z 25.06.2019 v lehote do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka,t. |. najneskôr do 30.07.2019 došlo k porušeniu ustanovenia $ 117 ods. 6 zákona overejnomobstarávaní.

Kontrolovanému subjektu bola určená lehota do 10 dní od doručenia návrhu správy na podanie.námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, klehote na predloženie písomného
zoznamu prijatých opatrení a klehote na splnenie prijatých opatrení. Kontrolovaný subjekt v určenejlehote nepredložil námietku ku kontrolným zisteniam ale listom zo dňa 14.01.2020 vyjadril svojestanoviskoato nasledovné:

„Vybudovaním zdravotného strediska a verejného priestranstva až po materskú školu sa urobil krok
vpred. Obecnými financiami sme efektívne vybudovali nové priestory pre občanov a deti materskej
škôlky.

Zistené nedostatky a opatrenia kontrolóra obce sa udiali z dôvodu objektívneho zreteľa. Komunikácia
medzi starostom a poslancaminebola na patričnej úrovni, vznikali zbytočné podozrievania,
obviňovania, ale v konečnom dôsledku smesa dohodli, že dodatky urobíme a schválime po.
prázdninách na septembrovom zasadnutí, ale že do zasadnutia OZ dokončíme dielo. Takže nevidel
som tam problém.To čo vzniklo následne (ZOMOS, poslanci, starosta, OcÚ) bolo dôsledkom, že sa
dala vykonať(poslancami) táto kontrola pod tlakom združenia ZOMOS.



Dodatok bol schválený na OZ v septembri jednoznačne a podpísaný dňa 11.09.2010, tj. až pozasadnutí OZ,ktoré sa konalo dňa 10.09.2019 /rozpočtové opatrenie č. 4/2019 — schválenéuznesenímč. 78/2019/.
Som spokojný a rád, že sa obecné financie využ
dôsledku v septembri schválené.

výlučne na účel, na ktorý boli určené a vkonečnom

Z uvedených nedostatkovsa treba poučiť a budovať obec spoločne ďalej.“

Záver:

Kontrolou bolo zistené,že:
1. Nezverejnením zákazky na základe Zmluvy o dielo zo dňa 25.06.2019 vlehote do 30 dní po skončeníkalendárneho štvrťroka, t.j. najneskôr do 30.07.2019 došlo k porušeniu ustanovenia $ 117 ods. 6zákona o verejnom obstarávaní.
2. Preverením postupu kontrolovaného subjektu v procese zadávania predmetnej zákazky nebolapredmetná licenčná zmluvy zverejnená, čím došlo k porušeniu Zákona o slobodnom prístupek informáciám č. 211/2000 z.z.
3. V čase uzatvárania zmluvy o dielo zo dňa 25.06.2019 a dodatku č. 2 k zmluve zo dňa 22.07.2019 sakontrolovaný subjekt zaviazal na také úhrady, ktoré nemal zabezpečené v rozpočte na bežnýrozpočtový rok, čím došlo k porušeniu ustanovenia $ 12 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidláchúzemnej samosprávy.
+ Nevykonaním základnej finančnej kontroly v prípade podpise zmluvy a dodatku č. 2 súvisiacich srealizáciou zákazky “Cesta Škôlka" došlo k porušeniu ustanovenia $ 7 ods. 1 zákona o finančnejkontrole.

Odporúčanie:

1. Zverejňovať zákazky v lehotách ustanovených platným zákonom o verejnom obstarávaní,2. Zverejňovať zmluvy vlehotách ustanovených platným zákonom o slobodnom prístupekinformáciám,3. Dôsledne dodržiavať postupy stanovené pre výkon. finančných kontrol v súlade s ustanoveniamizákonaofinančnej kontrole a v súlade s príslušnými metodickými usmerneniami MF SR vydanými vsúlade s ustanovením 8 3 písm.b) zákona©finančnej kontrole ako napr. Metodické usmerneniesekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrolevykonávanej podľa zákonač. 357/2015Z.z. o finančnejkontrole a audite a o zmene a doplneníniektorých zákonovv znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór, ako oprávnená osobaurčuje. kontrolovanému subjektu:
1. Jehotu do 10 dní od doručenia návrhu tejto správy na podanie námietok k zisteným nedostatkom,navrhnutým odporúčaniam, klehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrenía klehote na splnenie prijatých opatrení:

2. lehotu do 10 dní od doručenia správyz kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnostipri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií alebo ich častí na predloženiepísomného zoznamu prijatých opatrení:



3. lehotu do 30 dní od doručenia správy z kontroly hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnostipri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančných operácií alebo ich častí na predloženiepísomného zoznamu splnených Opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a naodstránenie príčin ich vzniku.

Prílohy:

Zoznam podkladov preukazujúcich zistené nedostatky: doklady uvedené v návrhu správy.
Kontrolu vykonal a návrh Správy z kontroly vyhotovil:

Mgr. Rúth Kaderová 14.01.2020Hlavný kontrolór obce
(dátum) (podpis)


