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Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 11/2022 - 

kontroly verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona 

o verejnom obstarávaní v Základnej škole Slobodného slovenského 

vysielača vo vybranom období. 

 

 

 

 

   
 

 

           Útvar hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica 

 



N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

K bodu: Správa hlavného kontrolóra o výsledku  kontroly č. 11/2022 - kontroly verejného 

obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole 

Slobodného slovenského vysielača vo vybranom období. 

 

 

 

  

 

 

M e s t s k é   z a s t u p i t e ľ s t v o 

 

 

 

I.  b e r i e   n a   v e d o m i e 

     

Správu hlavného kontrolóra o výsledku  kontroly č. 11/2022 - kontroly verejného obstarávania 

vykonaného v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v Základnej škole Slobodného 

slovenského vysielača vo vybranom období. 



Hlavný kontrolór 

Mesta Banská Bystrica 

 

 

            

 

 

SPRÁVA  

HLAVNÉHO KONTROLÓRA  

O VÝSLEDKU KONTROLY 

č. 11/2022 

 

Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 4. júla 2022 

(poverenie č. 11/2022) začali dňa 6. júla 2022 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra  

 

kontrolu č. 11/2022 – kontrolu verejného obstarávania vykonaného v zmysle § 117 zákona 

o verejnom obstarávaní v Základnej škole Slobodného slovenského vysielača vo vybranom 

období. 

 

 Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra 

Mesta Banská Bystrica na 2. polrok 2022, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva 

č. 1123/2022 - MsZ zo dňa 21. júna 2022 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 Slobodného slovenského vysielača, 

Skuteckého 8, Banská Bystrica, kontrolovaným obdobím bol 1. kvartál roku 2021. Oznámenie 

o začatí kontroly bolo osobne doručené kontrolovanému subjektu dňa 4. júla 2022. 

 

Cieľom kontroly bolo preveriť zákonnosť postupu kontrolovaného subjektu pri zadávaní 

zákaziek s nízkymi hodnotami realizovaných podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní 

v 1. štvrťroku 2021. 

 

Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky kontrolná skupina z vykonanej 

kontroly vyhotovila v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 22. 08. 2022 

návrh správy z kontroly č. 11/2022, ktorý bol na oboznámenie kontrolovanému subjektu odovzdaný 

dňa 24. 08. 2022. Kontrolnou skupinou bola určená lehotu na podanie námietok k zisteným 

nedostatkom a predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a lehota na splnenie prijatých 

opatrení. 

Kontrolovaný subjekt bol poučený o možnosti podať písomné námietky k zisteným 

nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení a tiež k lehote na splnenie prijatých opatrení do 02. 09. 2022. 

V stanovenej lehote kontrolovaný subjekt písomné námietky nepodal, kontrolná skupina má 

za to, že navrhované opatrenia akceptoval. Následne kontrolná skupina pristúpila k spracovaniu 

tejto správy z kontroly č. 11/2022. 

 

Kontrolovaný subjekt bol verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona 

o verejnom obstarávaní.  

V kontrolovanom období bolo zo strany kontrolovaného subjektu realizovaných šesť zadaní 

zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.  

 



P. č. 

Názov zákazky 

PHZ 

určená 

dňa 

Vysúťažený dodávateľ 

Vysúťažená 

cena 

vrátane 

DPH v € 

Realizácia 

na základe 

1. Výroba a montáž dverí 07. 01. 2021 
František Libiak, Závoz 248/13, 

974 01 Riečka, IČO: 37329341  20 400,00 
objednávky 

2. Výroba a montáž dverí - 

Spišiak Jozef – stolárstvo, 

Do Kutiny 230/10, 974 01 Riečka, 

IČO: 35256052 18 750,00 

objednávky 

3. Výpočtová technika 08. 01. 2021 

MB TECH BB, s. r. o., Priemyselná 

ulica 15449/2, 974 01 B. Bystrica, 

IČO: 36622524 6 495,00 

objednávky 

4. 
Rekonštrukcia múrika 

oplotenia 
13. 01. 2021 

VODOREAL, s. r. o., Smreková 70, 

974 05 B. Bystrica, IČO: 36628603 11 002,67 
objednávky 

5. 

Oplotenie školského 

dvora a prestrešenie 

výklenku školského 

dvora 

04. 02. 2021 
CB – mont, s. r. o. Poľovnícka 41, 

974 06 B. Bystrica, IČO: 36017469 

24 169,12 

objednávky 

6. Rekonštrukcia osvetlenia 23. 02. 2021 
Ján Chomič, Magurská 6145/55, 

974 01 B. Bystrica, IČO: 44075022 
28 710,30 

objednávky 

 

 Na základe predložených dokladov kontrolná skupina konštatuje nasledovné pochybenia zo 

strany kontrolovaného subjektu: 

 

Kontrolovaný subjekt bol podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní 

verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných 

prác a poskytovanie služieb povinný používať postupy podľa zákona, t. j. princíp rovnakého 

zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp 

proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti (§10 ods. 2). Príprava a zadávanie zákaziek, 

koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 sa nesmie realizovať                     

so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky zo zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže 

bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Verejný 

obstarávateľ bol povinný prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného 

plnenia svojich úloh, ktoré vyplývali z osobitných predpisov, a ktoré boli zároveň v súlade               

s pravidlami verejného obstarávania (§10 ods. 3). 

V roku 2021 kontrolovaný subjekt realizoval súťaž na zabezpečenie výroby a montáž dverí, 

podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní v dvoch rôznych súťažiach. 

 

Kontrolné zistenie č 1. 

Kontrolná skupina má za to, že kontrolovaný subjekt zadaním zákaziek s nízkou hodnotou, 

ktorých predmetom bolo zabezpečenie výroby a montáže dverí (identický predmet zákazky) 

postupoval v rozpore s princípom rovnakého zaobchádzania, princípom nediskriminácie 

hospodárskych subjektov, princípom transparentnosti, princípom proporcionality a princípom 

hospodárnosti a efektívnosti (§10 ods. 2), ale aj v rozpore s § 6 ods. 16 zákona o verejnom 

obstarávaní a to tým, že zákazku rozdelil (príloha 1 a 2). Vyššie uvedené rozdelenie zákazky zo 

strany kontrolovaného subjektu tým nebolo realizované v súlade s § 28 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

Z vyššie uvedeného vyplýva aj nesprávne určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

v rozpore s § 6 ods. 4, lebo vhodným spôsob neurčil jej výšku, resp. neurčil predpokladanú hodnotu 

zákazky ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky.  

 

 V zmysle zákona o finančnej kontrole základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny 

orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy 



a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné 

činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu 

verejnej správy. Osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu potvrdzujú na doklade 

súvisiacom s finančnou operáciou alebo jej časťou súlad so skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 

zákona o finančnej kontrole uvedením svojho mena a priezviska, podpisu, dátumu vykonania 

základnej finančnej kontroly a uvedením vyjadrenia v zmysle § 7 ods. 3 zákona o finančnej 

kontrole, či: 

a) finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, 

b) vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať alebo 

c) poskytnuté plnenie treba vymáhať alebo poskytnuté plnenie nie je potrebné vymáhať, ak sa 

finančná operácia alebo jej časť už vykonala. 

 

Kontrolné zistenie č. 2 

 Kontrolovaný subjekt vykonával finančnú kontrolu formálne v rozpore s § 7 a § 6 zákona 

o finančnej kontrole a to tým, že: 

- vo vyjadrení v zmysle § 7 ods. 3 neuvádzal presne vyššie uvedené vyjadrenia v nadväznosti na 

konkrétnu overovanú finančnú operáciu (príloha 3a), 

- v používaných dokladoch, objednávkach (príloha 3b), sa odvolával na legislatívnu normu, ktorej 

účinnosť skončila dňa 31. 12. 2015. 

 

 Kontrolná skupina po preverení skutočností odporúča aktualizáciu údajov na webovom sídle 

v súvislosti s uvedením platného právneho predpisu upravujúceho verejné obstarávanie, podľa 

ktorého je Základná škola verejným obstarávateľom a zároveň aktualizovať a uviesť platný právny 

predpis vo všetkej dokumentácii týkajúcej sa verejného obstarávania v podmienkach verejného 

obstarávateľa Základná škola Slobodného vysielača, Skuteckého 8, Banská Bystrica. 

 

Správa z kontroly č. 11/2022 bola vypracovaná dňa 05. 09. 2022 a jej zaslaním 

kontrolovanému subjektu dňa 06. 09. 2022 bola kontrola ukončená. 

 

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. 11/2022. 

 

 

 

Banská Bystrica 06. 09. 2022 

 

  

 

....................................... 

PhDr. Ivan Holík 

hlavný kontrolór 

Mesta Banská Bystrica 

  


