z

kontroly hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti
pri hospodárení s verejnými financiami
a realizácii finančných operácií alebo
ich častí

základe Poverenia na vykonanie finančnej
kontroly na mieste vydaného
Záhorská Ves, Hlavná 29, 900 65
starostom obce
Záhorská Ves, IČO: 003052019,
ktorá
bola
86/2019 zo dňa 10.09.2019 schválená uznesením č.
„„ vykonal
hlavný kontrolór obce Záhorská
Ves — Mgr. Kaderová Rúth
kontrolu hospodárnosti,
efektívnosti, účinnosti a účelnosti
pri hospodárení s verejnými financiami
Na

„Oprava fasády Zdravotného

Kontrola bola vykonaná

v

strediska

čase od 04.10.2019 do 15.10.2019.

v Záhorskej Vsi“ v roku 2019.

kontrole boli dňa 04.10.2019
predložené nasledovné doklady:
1.
Výzva na predloženie
cenovej ponuky vprieskume trhu na účely
stanovenia predpokladanej
hodnoty zákazky,
2.
Cenová ponuka
právnickej osoby Jaroslav Kvaššay
s.r.o., IČO: 35837993 zo dňa 23.05.2019 na sumu
36 010,54 eur s DPH,
3. Cenová ponuka
právnickej osoby EHR STAV spol. s
r.. „ČO: 44073160 zo dňa 23.05,2019na
41 822,54 eur s DPH,
sumu
4.
Auditný záznam zákazky č. 2839
>.
Zmluva o dielo zo dňa 25.06.2019
(príloha: Rozpočet, krycí list)
S.
Dodatok č. 1k zmluve o dielo zo dňa
08.07.2019
7.
Faktúra č. 1910055 zo dňa 25.09.2019
8.
Výpis z Prima banky č. 105 — úhrada
časti fasády vo výške 10.000
€ dňa 04.10.2019
k:
Počas
bolo
Ku

výkonu

zistení

finančný limit podľa odseku 2
a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
c) 180 000 eur, ak ide o zákazku
na uskutočnenie stavebných prác...

Podľa ustanovenia 8 5 ods. 4
tovaru okrem potravín, zákazka
ni
ktorej predpokladaná hodnota
ako, finančný limit uvedený
vyššia ako 5 000 eurv priebehu
kalendárn.

je

nižšia

v odseku 3 a

súč.

predložených dokladov je zrejmé, že
predmetom kontroly bola zákazka s
predpokladanou
ako finančný limit.
uvedený ustanovení 8 5 ods. 3 písm. c)
zákona 9 verejnom
obstarávaní, t. zákazka s nízkou
j.
hodnotou.
Kontrolovaný subjekt bol Povinný
postupovať pri zadávaní zákazky s nízkou
hodnotou podľa
ustanovení $ 117 zákona o verejnom
obstarávaní, podľa ktorého:
Z

hodnotou

nižšou

„(1) Verejný

obstarávateľ pri zadávaní zákazky nízkou
s
hodnotou postupuje tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli
hospodárne. Ak verejný obstarávateľ
vyzval na predloženie
ponuky viac hospodárskych subjektov
na účel zadania zákazky, je
povinný zabezpečiť dodržanie
princípov rovnakého. zaobchádzania
a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ
je, povinný postupovať
v súlade s princípom
transparentnosti
zdokumentovať. celý priebeh verejného
obstarávania, tak
aby jeho úkony boli preskúmateľné bez
ohľadu na použité prostriedky komunikácie.

a

(S) Ak

nejde o postup podľa odseku 4, verejný
obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom,
nesplňa podmienky účasti podľa $ 32 ods. 1
ktorý
písm. e)af) alebo aku neho
existuje dôvod na vyl,
podľa $ 40 ods. 6 písm,
), Ustanovenie 6 11 tým nie je dotknuté.
(6) Verejný obstarávateľ
povinný uverejniť v
ktoré zadal za obdobie kalendárneho
štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho
ktorej pre každú takúto zákazku uvedie
štvrťroka, v
najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky
dodávateľa. To neplatí, ak ide o
identifikáciu
zákazky zadávané. spravodajskými
službami.š)
(7) Pri zadávaní zákazky nízkou
s
hodnotou sa nevyžaduje písomná forma
zmluvy okrem prípadov, v
ktorých to vyžadujú osobitné predpisy.
(8) Verejný obstarávateľ
eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva
ich počas desiatich rokov od
uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis“6e)
neustanovuje inak.“.

je

a

ktorý by mal verejný obstarávateľ
aplikovať
ávateľ
by však mal postupovať. tak,
zohľadnil najmä princíp hospodárnosti
aby
prioritne.
a efektívnosti vychádzajúc
pritom
predovšetkým
z
rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu
charakteru,
zákazky s nízkou hodnotou.
Z uvedeného
vyplýva, že zákon o verejnom
obstarávaní pri zákazkách s nízkou
nevylučoval ani použitie systému
hodnotou
elektronického kontraktačného systému
len „EKS! “). V danom
(ďalej
prípade verejný obstarávatel " vyzval
na predloženie ponuky viac hospodárskych
subjektov. Zákon
explicitne nestanovuje koľko hospodárskych
subjektov má byť oslovených, koľko
ponúk má byť
predložených a pod. Upravuje však povinnosť
dodržiavania princípov rovnakého
a nediskriminácie vo vzťahu k
zaobchádzania
hospodárskym subjektom, ktoré verejný
obstarávateľ
osloví
predloženia ponúk, tak aby boli
za účelom
vytvorené rovnaké príležitosti pre všetky
podniky, o ktoré verejný
obstarávateľ prejaví záujem.

zákonov vznení neskorších predpisov k
zákazkám s nízkou hodnotou podľa
ust. $ 117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní“ 2
01.05.2019, ktorá nadobudla platnosť a
91.05.2019 (ďalej len „smernica o VO“).
účinnosť dňom
Preverením postupu kontrolovaného
subjektu v procese.
redmetná licenčná zmluvy
zverejnená, čím prišlo k porušeniu

—
Kontrovaný subjekt zverejnil na svojej stránke
http:
zahorskaves.sk dňa 13.05.2019 Výzvu na
predloženie cenovej ponuky
prostredníctvom portálu TENDERNEt
na poskytnutie

zdravotné stredisko“ kritériom určujúcim
poradie účastníkov

bola cena s DPH.

služby „Oprava fasády

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

Typ zákazky:

Typ

aukcie:

Lehota

na

Vo

Oprava fasády

—

zdravotné stredisko

Zákazky s nízkou hodnotou podľa $
117 zákon a 343/2015 o
verejnom obstarávaní
a o zmene
doplnení niektorých zákonov
Bez

a

elektronickej aukcie

predkladanie ponúk: do 30.5.2019 do
14:00
výzve

kontrolovaný subjekt okrem toho uviedol
Opis zákazk) Y apodrobné položky
zákazky/špecifikáciu predmetu zákazky,
osobitné požiadavky na plnenie,
zmluvné podmienky,
kritérium určujúce poradie. dodávateľov.

zverejnení výzvy boli elektronicky oslovení uchádzači
na predloženie cenovej ponuky:
bestav.malacky© gmail.com dňa 13.05.2019
2. duvystav © duvystavs.k
dňa 13.05.2019
Po

1

info©hl.sk dňa 13.05.2019
kvassav Gkvassav.sk dňa 13.05.2019
5.
spilnik zusBzsnp.sk dňa 13.05.2019
S.
sekretariatGfkltopolcany.sk 23.05.2019
7.
katarina.najvit©gmail.com 27.05.2019
3.

4.

Cenové ponuky predložili

1

Jaroslav

Kvaššay

s...

len

2 uchádza:

s

IČO:

35837993 vo výške 36 010,54 eur DPH
dňa 23.05.2019
44073160 vo výške 41.822,54 s DPH dňa
23.05.2019
Ponuka spoločnosti Jaroslav Kvaššay
bola následne vyhodnotená ako
s.r.o.
úspešná a dňa 30.05.2019
© 14:00 hod, boli
o tom uchádzači a kontrolovaný subjekt
informovaní
mailovou
komunikáciou. Medzi
úspešným uchádzačom a kontrolovaným
subjektom došlo dňa 25.06.2019 kuzavretiu
/zverejnená dňa 25.06.2019 pod číslom
zmluvy
43/2019/.
Dňa
25.06.2019 uzn. č. 64/2019 zo dňa 25.06.2019
schválilo prijatie dodatku č. 1 k
zmnluve
dôvodu zmeny hrúbky polysterénu S
predmetnej
z
cm na 10 cm a doplnenie 1 okna
v podkroví, bez
navýšenia celkovej ceny predmetnej
zmluvy. Dodatok
1 bol uzatvorený dňa
08.07.2019 a zverejnený
15.07.2019,
Kontrolou predložených účtovných
dokladov bolo. zistené, že dodávateľ
následne na základe.
zmluvy a dodatku č. 1 vystavil
kontrolovanému subjektu za dodanú
2. EHR

STAV

z

spol. r.o. IČO:

č.

službu:

Faktúru č. 1910055

+

z

25.09.2019 za Opravu fasád

prípade zadávania zákazky s nízkou
hodnotou nebola v
obstarávaní upravená povinnosť
uchádzačov spíň
postavenia, ani povinnosť verejných obstarávateľov
splnenie tý
Vopise zákazky sa nachádza: „Úspešný
uchádzač je pred podpis
dokladov o oprávnení realizovať
predr
V

o verejnom

ál

ýi

iného relevantného

ÉI

is

registra).

uvedeného vyplývalo,
že dodávateľ je povinný splňať. všetky kvalifikačné, odborné,
predpoklady, mať predpísané povolenia
technické
a skúšky a splňať akékoľvek iné
príslušnými právnymi predpismi a záväznými
predpoklady stanovené
technickými normarni pre riadne
realizovať plnenie len
poskytnutie plnenia a
prostredníctvom osôb splňajúcich
všetky predmetné požiadavky
pre
il, že dodávateľ
porušil svoju
bol oprávnený, ale
nie povinný od zmluvy
odstúpiť.
Z

a Iné

„

Dodávateľ sa už samotným prihlásením
do výzvy teda zaväzuje, že spíňa
všetky kvalifikačné,
iné
predpoklady
stanovené príslušnými » rávnymi
S
predpismi vo vzťahu
plneniu, ktoré tvorilo predmet zákazky. K
porušeniu tejto povinnost do dávateľa
mohlo dôjsť aj tým,
že dodávateľ nebol oprávnený
na poskytnutie plnenia, ktoré bolo
predmetom
prípade by sa dodávateľ vystavoval
zákažky. V takomto
riziku uloženia sankci e podľa ustanovení $
182 zákona o verejnom
obstarávaní.
odborní A, zechnické a akékoľvek

V uvedenom

prípade vzniklo podozrenie z porušenia
ustanovenia 6 32 ods. 1 písm. e) zákona
9 verejnom obstarávaní, z toho dôv:
odu, že dodávateľ nebol oprávnený
na poskytnutie plnenia, ktoré
bolo predmetom zákazky nakoľko
nemal oprávnenie na poskytovanie
Remeselnej živnosti —
Murárstvo, ktoré si oprava fasády a práce
zamerané na realizáciu múrov, klenieb z
a zhotovovanie zatepľovacích
rôznych materiálov
systémov — fasád budov, vrátane.
povrchovej úpravy vyžadujú.
A, (čelom posúdenia
oprávnenia právnickej osoby na
poskytovanie služieb uvedených
v špecifikácii predmetu
zákažky bola kontrolórkou obce
zaslaná
dňa 09.10.2019 žiadosť o
podani <a adresovaná Ministerstvu
zaujatie
vnútra SR, odbor živnostenského
podnikania mailom pod. č.
podania 1167/19. Z odpovede doručenej
listom zn. SVS-OZP-2019/033769-002 z 10.10.2019
iného vyplýva, že úspešný uchádzač
okrem
mohol predmetné práce vykonávať
za podmienky, že k týmto bude
"stanovený odborný garant. Ustanovením odborného
garanta bola táto podmienka
splnená,

Kontrolovaný subjekt nezverejnil dňa 30.07.2019
Súhrnnú správu za 1. štvrťrok
ktorej bolo aj zverejnenie kontrolovanej
zákazky.

2019

súčasťou,

V

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

účely

je

aje

obstarávaní.
„1 trolovanému subjektu
bola určená lehota do 10
dní ©d doručenia návrhu
námietok k zisteným
správy na podanie
nedostatkom, „1avrhnutým
odporúčaniam,
1. Damu prijatých opätrení a
klehote
na
predloženie
klehote na splnenie
písomného
prijatých opatrení. Kontrolovaný
lehote predložil námietky ku
subjekt v určenej
kontrolným zisteniam. listom
zo dňa 25.10.2019, V
opodstatnenosti predložených námietok
rámci posudzovania
bolo zistené nasledovné:

a/ Námietka: „Je efektívne
a logické, že vyhodnotenie
a zverejňovanie
robí po vykonaní zákažky.
súhrnnej správy zákazky sa
Zákon nemá vtomto
logiku,
robia to takto všetky obce
poriadku, Podľa zákona máte pravdu.“
a vždy to bolo
b/ K námietke č. 1: Kontrolovaný

1.

2.

a/ Námietka: „Kontrola
zjavne nepochopila,
sa Jedná o zákazku jednoduchej
Ďalej overovala „živnosť“
stavby a
čo je veľká chybal“
b/ K námietke č. 2: V námietke č. 2
kontrolovaný subjekt dostatočne
podmienok
preukázal splnenie
strany

že

jej zmeny.

zo

úspešného uchádzača. Námietku
považujem za opodstatnenú
zohľadnená v texte tejto
správy.
3/ Námietka: Zmluva sa môže
zverejniť až do 3. mesiacov.“

a táto

bola

S „prípade povinne

zverejňovaných zmlúv vzťahujú
ustanovenia $ 47a zákona č. 40/1964
Občiansky zákonník v znení
Zb.
neskorších predpisov. Podľa
ustanovenia $ 47a ods. 4 uvedeného
Zákona „Ak sa do troch
mesiacov od uzavretia zmluvy
alebo o4 udelenia súhlasu, ak
platnosť vyžaduje súhlas
sa na jej
príslušného orgánu, zmluva
nezverejnila, platí, že k uzavretiu
nedošlo.“. Uvedenému
zmluvy
ustanoveniu však predchádza ustanovenie $
zákon ustanovuje povinné
47a ods. 1 podľa, ktorého
„Ak
zverejnenie zmluvy, zmluva účinná
je
dňom nasledujúcim po dni jej
úved
Nakoľko podľa zákona
o slobodnom prístupe k
informáciám bolo zverejnenie
uvedenej zmluvy povinné, bolo
povinnosťou

ala:

kontrolovanej osoby
bezprostredne po
uzatvorení aby mohla nastať jej účinnosť túto
dôvodu považujem námietku č.
3 za neopodstatnenú

jej

z

Závet

zákona

o

v

dielo zo dňa 25.06.2019 v lehote
do 30 dní po skončení
najneskôr do 30.07.2019 došlo k
porušeniu
verejnom obstarávaní.
ustanovenia $ 117 ods. 6

kalendárneho

štvrťroka,

t.

j.

2.

Preverením postupu kontrolovanéh,
0 subjektu v procese
zadávania predmetnej
predmetná licenčná zmluvy
zákazky nebola
zverej nená, čím prišlo k
k informáciám č.
porušeniu
Zákona
o
slobodnom
211/2000
prístupe

Z.

Odporúčanie:
1.
2.

Zverejňovať zákazky v lehotách
vstanovených platným zákonom o
Zverejňovať zmluvy vlehotách
verejnom obstarávaní,
ustanovených platným zákonom
k informáciám,
0 slobodnom prístupe

Hlavný kontrolór, ako.
1.

oprávnená

osoba určuje kontrolovanému

lehotu do 10 dní od doručenia
správy
pri hospodárení verejnými financiami

s

písomného zoznamu

z

a

prijatých opatrení:

subjektu:

kontroly hospodárnosti, efektívnosti,
účinnosti a účelnosti
realizácii finančných ope: rácií
alebo ich častí na predloženie
efektívnosti, účinnosti a účelnosti
alebo ich častí na predloženie

rácií

Prílohy:
1.

Vyjadrenie

k

žiadosti o stanovisko

z MV SR zn.

SVS-OZP-2019/033769-002 zo dňa
10.10.2019.

Zoznam podkladov preukazu lúcich
zistené nedostatky: všetky podstatné
správe.
doklady sú uvedené

v tejto

Kontrolu vykonal a správu z kontroly
vyhotovil:

Mgr. Rúth Kaderová

Hlavný kontrolór obce

da

Pdhadčadá
(dátum)

(podpis)

Finančná kontrola na mieste vykonaná
na základe Poverenia na vykona:
na mieste č. 86/2019 zo dňa
finančnej kontroly
10.0: 9.2019 bola skončená zaslaním
tejto správy o výsledku kontroly dňa
19.11.2019,

