Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, 040 01 Košice
IČO
Právna forma
Typ kontroly
Zameranie kontroly

00161730
321 – rozpočtová organizácia
tematická kontrola
na vybrané oblasti hospodárenia s verejnými prostriedkami,
účtovníctva, verejného obstarávania a pracovnoprávnych vzťahov

Zhrnutie kontrolných
zistení a odporúčania
finančná kontrola
 Zistenie
B.2.0.1. Neoverenie každej finančnej operácie alebo jej časti základnou finančnou
kontrolou.
Základnou finančnou kontrolou neboli overované zmluvy, vyradenie majetku, príjmové
operácie na bankových výpisoch.
 Predpis / kvalifikácia
§ 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
Základnou finančnou kontrolou je orgán verejnej správy povinný overovať vždy súlad
každej finančnej operácie alebo jej časti so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 na
príslušných stupňoch riadenia.



Zistenie
B.2.0.2.
Doklad súvisiaci s finančnou operáciou, na ktorom sa vykonáva overovanie
základnou finančnou kontrolou neobsahoval všetky náležitosti podľa citovaného zákona.
Na doklade súvisiacom s finančnou operáciou, na ktorom sa vykonáva overovanie
základnou finančnou kontrolou, kontrolovaný subjekt nepotvrdzoval súlad so
skutočnosťami uvedenými na kontrolnom liste uvedením vyjadrenia, či je alebo nie je
možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať
poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej časť už vykonala.
 Predpis / kvalifikácia
§ 7 ods. 3 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
Osoby podľa odseku 2 vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade
súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v §
6 ods. 4 uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania základnej
finančnej kontroly a vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť
vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia
alebo jej časť už vykonala.
§ 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole.
Orgán verejnej správy finančnou kontrolou overuje, v súlade s cieľmi podľa odseku 3
a podľa povahy každej finančnej operácie alebo jej časti, jej súlad s

a) rozpočtom orgánu verejnej správy na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočtom orgánu verejnej správy na dva rozpočtové roky nasledujúce po rozpočtovom
roku podľa písmena a), ak financovanie finančnej operácie alebo jej časti neskončí
v príslušnom rozpočtovom roku a ide o realizáciu verejného obstarávania; to platí, ak je
orgánom verejnej správy štátna rozpočtová organizácia, (poznámka: uvedené platí pre
štátnu RO).
c) osobitnými predpismi alebo medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná, a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné
prostriedky zo zahraničia,
d) zmluvami uzatvorenými orgánom verejnej správy,
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov,
f) vnútornými predpismi alebo inými podmienkami poskytnutia verejných financií
neuvedenými v písmenách a) až f).
verejné obstarávanie
 Zistenie
E.2.0.1.
Nevykonanie verejného obstarávania pri podlimitnej zákazke.
 Predpis / kvalifikácia
§ 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa
tohto zákona.
§ 92 - § 99 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska.
§ 96 ods. 1, 3, 5, 6, 7 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
(1) Podmienkou na zverejnenie ponuky na elektronickom trhovisku je registrácia podľa
tohto zákona.
(3) Verejný obstarávateľ môže predbežne akceptovať ponuku s najnižšou cenou,
zverejnenú na elektronickom trhovisku, ak pre rovnaký alebo ekvivalentný tovar, stavebné
práce alebo služby sú zverejnené v čase akceptovania aspoň tri ponuky.
(5) Po predbežnom akceptovaní ponuky podľa odseku 3 je v lehote, ktorú určí verejný
obstarávateľ a ktorá nesmie byť kratšia než 72 hodín, je každý registrovaný uchádzač alebo
záujemca oprávnený predložiť verejnému obstarávateľovi ponuku na tovar, stavebné práce
alebo služby, ktoré sú totožné alebo ekvivalentné s tými, ktorých ponuka bola predbežne
akceptovaná; predkladanie ponúk sa realizuje spôsobom, ktorý umožňuje každému vidieť,
aká nová ponuka bola predložená. Lehota podľa prvej vety neplynie počas štátnych
sviatkov a dní pracovného pokoja; ustanovenie § 9c ods. 10 sa nepoužije.
(6) Po uplynutí lehoty podľa odseku 5 verejný obstarávateľ akceptuje ponuku s najnižšou
cenou z ponúk, predložených podľa odseku 5 a ponuky, predbežne akceptovanej podľa
odseku 3.
(7) Akceptovanie podľa odseku 6 je prejavom vôle verejného obstarávateľa uzatvoriť
zmluvu na plnenie, ktorým je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo
poskytnutie služby, ktoré boli predmetom akceptovanej ponuky, a to za podmienok,
uvedených v tejto ponuke a v obchodných podmienkach elektronického trhoviska.
§ 97 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
(1) Ak z dôvodu počtu ponúk nie je možné použiť postup podľa § 96 ods. 3,

a) verejný obstarávateľ zadá zákazku jej zverejnením na elektronickom trhovisku v časti,
zodpovedajúcej klasifikácii tovaru, stavebných prác alebo služieb; verejný obstarávateľ
môže primerane použiť ustanovenia § 32 a § 34 až 37,
b) registrovaní uchádzači a záujemcovia predkladajú ponuky prostredníctvom
elektronického trhoviska,
c) ak ide o tovary bežne dostupné na trhu, na postup verejného obstarávateľa sa použijú
ustanovenia o elektronickej aukcii podľa § 43.
(2) Ustanovenie § 96 ods. 8 sa pri postupe podľa odseku 1 použije rovnako.
§ 99 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení.
Verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 91 ods. 1 písm. a) postupuje podľa prvej časti, ak
nie je v § 92 až 99 ustanovené inak, pričom postupuje tak, aby náklady vynaložené na
predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.


Zistenie
E.2.0.2
Neevidovanie všetkých dokladov z verejného obstarávania pri iných zákazkách
podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
 Predpis / kvalifikácia
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzatvorenia
zmluvy.
 Odporúčanie
Všetky doklady a dokumenty z verejného obstarávania evidovať v registratúrnom denníku,
prípadne v rámci registratúrneho poriadku vymedziť dokumentáciu z verejného
obstarávania ako špeciálny druh registratúrneho záznamu, ktorý sa bude evidovať
v samostatnej evidencii, napr. na spisových hárkoch (podobne ako účtovné doklady
v rámci účtovníctva).


Zistenie
E.3.0.1.
Nezverejnenie súhrnnej správy o iných zákazkách s predpokladanou hodnotou
nad 1 000 eur raz štvrťročne v profile.
 Predpis / kvalifikácia
§ 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení.
Ak je predpokladaná hodnota inej zákazky 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.
Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku
1.
2.

Základnú finančnú kontrolu vykonávať aj pri uzatvorení zmlúv, pri príjmových
finančných operáciách na bankových výpisoch a pri vyradení majetku.
Zabezpečiť, aby pri vykonávaní základnej finančnej kontroly osoby vykonávajúce
základnú finančnú kontrolu potvrdzovali na doklade súvisiacom s finančnou operáciou
alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z. z.
o finančnej
kontrole
a audite
a o zmene
a doplnení
niektorých
zákonov

3.

4.
5.

uvedením vyjadrenia, či je alebo nie je možné finančnú operáciu alebo jej časť vykonať,
v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté plnenie, ak sa finančná operácia alebo jej
časť už vykonala.
Zadávanie podlimitných zákaziek na poskytnutie služieb bežne dostupných na trhu,
realizovať s využitím elektronického trhoviska, resp. postupom v zmysle právnej úpravy
verejného obstarávania platnej v čase zadávania zákazky.
Evidovať všetky vyhotovené doklady a dokumenty, z procesu zadávania inej zákazky
v registratúrnom denníku alebo ako špeciálny druh registratúrneho záznamu.
Zverejniť o všetkých zákazkách zadaných v kontrolovanom období súhrnné štvrťročné
správy v profile a zabezpečiť, aby boli tieto správy zverejňované v súlade so zákonom
o verejnom obstarávaní.

