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Návrh na uznesenie
K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 13/2021 - kontroly verejného
obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole
trieda SNP 20 v roku 2020.

Mestské zastupiteľstvo

I. b e r i e n a v e d o m i e
Správu hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 13/2021 – kontroly verejného obstarávania
vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole trieda SNP 20 v roku
2020.

Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU KONTROLY
č. 13/2021
Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 30. 08. 2021
(poverenie č. 13/2021) začali dňa 02. 09. 2021 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra
kontrolu č. 13/2021 - kontrolu verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona
o verejnom obstarávaní v Základnej škole trieda SNP 20 v roku 2020.
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2021, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva
č. 821/2021 - MsZ zo dňa 22. 06. 2021 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Kontrolovaným subjektom bola Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica,
kontrolovaným obdobím bol 4. kvartál roku 2020. Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané
listovou zásielkou kontrolovanému subjektu dňa 31. 08. 2021.
Cieľom kontroly bolo preveriť zákonnosť postupu kontrolovaného subjektu pri zadávaní
zákaziek s nízkymi hodnotami realizovaných podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní
v 4. štvrťroku 2020.
Kontrolný orgán v rámci predmetu kontroly preveroval:
-

zákonný postup procesu verejného obstarávania,
vykonávanie základnej finančnej kontroly v procese verejného obstarávania.

Kontrolovaný subjekt bol verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona
o verejnom obstarávaní. Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou mal upravené internou smernicou
č. 05/2020, ktorá bola nadobudla účinnosť dňa 02. 01. 2020.
V kontrolovanom období boli zo strany kontrolovaného subjektu realizované dve zadania
zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
P.
č.
1.
2.

Názov zákazky
Nákup šatňových
skriniek
Obnova asfaltového
krytu ihriska

PHZ určená
dňa

Počet
ponúk

Vysúťažený
dodávateľ

19. 10. 2020

3

Daffer, s. r. o.

09. 12. 2020

3

STRABAG, s. r. o.

Vysúťažená
cena bez DPH
v€
7 330,00
19 958,48

Realizácia
na základe
objednávky
zmluva o
dielo

Kontrolovaný subjekt zverejnil súhrnnú správu v zmysle § 117 ods. 2 zákona o verejnom

obstarávaní na vlastnom webovom sídle.
Na základe predložených dokladov kontrolná skupina konštatuje, že zákonný proces
verejného obstarávania bol zo strany kontrolovaného subjektu dodržaný.
Kontrolná skupina odporúča aktualizáciu smernice č. 05/2020, najmä jej príloh s odvolaním
sa na platnú smernicu a nie na smernicu č. 04/2019 o jednotnom postupe verejného obstarávania
v podmienkach verejného obstarávateľa Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica.
Následne v Čestnom vyhlásení (príloha č. 9b smernice) uvádzať presný status zainteresovanej
osoby.
V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku
z kontroly č. 13/2021.

.......................................
Ing. Ján Šabo
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
V Banskej Bystrici 28. 09. 2021

