3.
SPRÁVA
o výsledkoch kontrol dodržiavania ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, ktoré
vykonala sekcia kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v roku 2010 s návrhom opatrení

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 964 zo 17. decembra 2008 k návrhu
na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky a zmene uznesenia vlády
Slovenskej republiky č. 843 z 25. augusta 2004 v bode B.1. sa text úlohy B.1. uznesenia
vlády Slovenskej republiky č. 843 z 25. augusta 2004 zmenil nasledovne: „zabezpečiť,
aby bola na ministerstvách, v nimi zriadených organizáciách, v orgánoch špecializovanej
miestnej štátnej správy a v ostatných ústredných orgánoch štátnej správy vykonávaná
pravidelná kontrola vynakladania prostriedkov štátneho rozpočtu z hľadiska dodržiavania
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní; výslednú správu s návrhom
opatrení
predkladať do
vedenia
príslušných subjektov, jedenkrát ročne do 28. februára
nasledujúceho roka za uplynulý rok“.
Vypracovanie predmetnej správy vyplýva aj z časti B. II. bod. 7. písm. c) prílohy
rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č.180/2010, čiastka 74 o vydaní Plánu
hlavných úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2011 a z časti I. bod 3.
prílohy rozkazu generálneho riaditeľa sekcie kontroly a inšpekčnej sluţby Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „SKIS MV SR“) č. 2/2011 o vydaní Ročného plánu
SKIS MV SR na rok 2011.
V návrhu uznesenia k správe o výsledkoch kontrol dodrţiavania ustanovení zákona
o verejnom obstarávaní, ktoré vykonala SKIS MV SR, sú prezidentovi Policajného zboru,
generálnym riaditeľom sekcií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, riaditeľom štátnych
rozpočtových a štátnych príspevkových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
prednostom obvodných úradov v sídle kraja, riaditeľom úradov a odborov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, ktorí vykonávajú činnosti vo verejnom obstarávaní, ako aj
generálnemu riaditeľovi SKIS MV SR uloţené úlohy, ktoré sú uvedené v časti č. 1 tohto
materiálu. V časti č. 3 sú uvedené súhrnné výsledky z kontrol vykonaných oddelením
ekonomickej a finančnej kontroly odboru kontroly SKIS MV SR, ako aj výsledky
z vonkajších kontrol vykonaných v subjektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Kontrolná činnosť vykonávaná v roku 2010 bola zameraná na kontrolu verejného
obstarávania realizovaného v priebehu rokov 2007 aţ 2010. V uvedenom období platil zákon
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 25/2006 Z. z.“), ktorý je
účinný
od 1. februára 2006.
Cieľom vykonaných kontrol bolo zistiť, či kontrolovaný subjekt postupoval pri realizácii
procesu verejného obstarávania v súlade s postupmi verejného obstarávania, či bola
zabezpečená priehľadnosť procesu verejného obstarávania, uplatnené princípy rovnakého
zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov verejného obstarávania
a či obstarávateľ dodrţiaval zásady hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní
s verejnými prostriedkami.

1

Súhrnné výsledky vnútornej kontrolnej činnosti zameranej na oblasť verejného
obstarávania vykonanej v roku 2010
Kontrolná činnosť SKIS MV SR zameraná na oblasť verejného obstarávania.
SKIS MV SR je odborným útvarom na plnenie úloh vnútorného kontrolného systému.
Plánované kontrolné akcie oddelenia ekonomickej a finančnej kontroly odboru
kontroly SKIS MV SR na rok 2010 boli schválené v pláne kontrolnej činnosti Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky a v Ročnom pláne SKIS MV SR na rok 2010, ktorý bol vydaný
rozkazom generálneho riaditeľa SKIS MV SR č. 6/2010 zo dňa 11. februára 2010.
So zameraním na dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
aktov riadenia pri hospodárení s verejnými prostriedkami, na hospodárnosť, efektívnosť
a účinnosť pri dodrţiavaní zákona o verejnom obstarávaní, ako aj na plnenie z toho
vyplývajúcich zmluvných vzťahov v roku 2010, bolo plánovaných 18 následných
finančných kontrol, ktoré boli realizované v nasledovných subjektoch:
1. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
2. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
3. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
4. Obvodný úrad Galanta
5. Obvodný úrad Senica
6. Obvodný úrad Malacky
7. Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou
8. Obvodný úrad Prievidza
9. Obvodný úrad Dunajská Streda
10. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Ţiline
11. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave
12. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
13. Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
14. Generálne riaditeľstvo Ţelezničnej polície
15. Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
16. Tlačiareň Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
17. Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ
Liptovský Ján
18. Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Oddelenie ekonomickej a finančnej kontroly odboru kontroly SKIS MV SR realizovalo
27 neplánovaných následných finančných kontrol, z ktorých niektoré kontroly boli
vykonávané na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2010 o verejnom
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obstarávaní vybraných zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie sluţieb a uskutočnenie
stavebných prác uskutočnených v roku 2010.
Ďalším predmetom niektorých kontrol bolo zameranie na dodrţiavanie osobitných
právnych predpisov a interných aktov riadenia pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
dodrţiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri dodrţiavaní zákona o verejnom
obstarávaní a taktieţ dodrţiavanie osobitných predpisov a interných aktov riadenia pri
hospodárení s verejnými prostriedkami v nasledovných subjektoch:
1. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave
2. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici
3. Obvodný úrad Komárno
4. Obvodný úrad Nové Zámky
5. Obvodný úrad Levice
6. Obvodný úrad Piešťany
7. Obvodný úrad Nitra
8. Obvodný úrad Pezinok
9. Obvodný úrad Senec
10. Obvodný úrad Banská Bystrica
11. Obvodný úrad Topoľčany
12. Obvodný úrad Nové Mesto nad Váhom
13. Obvodný úrad Senica
14. Obvodný úrad Povaţská Bystrica
15. Obvodný úrad Trenčín
16. Obvodný úrad Šaľa
17. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici
18. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre
19. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave
20. Migračný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
21. Generálne riaditeľstvo Ţelezničnej polície
22. Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
23. Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok
24. Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
25. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
26. Inštitút pre verejnú správu Bratislava
27. Komplexná centrálna záchranná sluţba Gabčíkovo

3

V tabuľke č. 1 je uvedený prehľad o kontrolných akciách verejného obstarávania, ktoré
boli ukončené v roku 2010.
Tabuľka č. 1
Prehľad o počte vnútorných kontrol verejného obstarávania vykonaných v roku 2010
Celkový počet
Celkový
kontrolovaných
počet kontrol
subjektov
45
37
Podiel v %

Plánovanie kontrol
Plánované
Neplánované
kontroly
kontroly
18
27
40
60

Zameranie kontrol
Následná finančná
kontrola
45
100

Súhrnný prehľad o výsledkoch kontrol verejného obstarávania podľa jednotlivých
subjektov kontroly a pouţitých postupov s finančným vyjadrením je uvedený v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Krajské riaditeľstvo
PZ v Trnave
Krajské riaditeľstvo
PZ v Banskej Bystrici
Krajské riaditeľstvo
PZ v Banskej Bystrici
Krajské riaditeľstvo
PZ v Trnave
Krajské riaditeľstvo
PZ v Banskej Bystrici
Obvodný úrad
Komárno
Obvodný úrad
Nové Zámky
Obvodný úrad
Levice
Obvodný úrad
Piešťany

14

184.851,42

14

4

20.701,13

4

2

165.721,72

30

1.409.059,21

3

27

37

591.572,89

2

35

10

1.496,04

10

5

237,98

5

4

2.043,30

4

8

1.958,25

8

ZsNH

VS

ZsNH

PZ

Finančný objem
( €)

PZ

Zistené porušenia
zákona

Použitý postup

VS

Kontrolovaný subjekt

Počet kontrolovaných
postupov

Súhrnný prehľad o výsledkoch vnútorných kontrol verejného obstarávania za rok 2010

Finančný
objem
( €)

2

4

2

porušenie sa
nedá finančne
vyčísliť

Obvodný úrad
Galanta
Obvodný úrad
Nitra
Obvodný úrad
Pezinok
Obvodný úrad
Senec
Obvodný úrad
Banská Bystrica
Obvodný úrad
Topoľčany
Obvodný úrad Nové
Mesto nad Váhom
Obvodný úrad
Senica
Obvodný úrad
Povaţská Bystrica
Obvodný úrad
Senica
Obvodný úrad
Malacky
Obvodný úrad
Bánovce nad Bebravou
Obvodný úrad
Prievidza
Obvodný úrad
Dunajská Streda
Obvodný úrad
Trenčín
Obvodný úrad
Šaľa
KR Hasičského
a záchran. zboru
v Ţiline
KR Hasičského
a záchran. Zboru
v Bratislave
KR Hasičského
a záchran. Zboru
v Banskej Bystrici
KR Hasičského
a záchran. zboru
v Nitre
KR Hasičského
a záchran. zboru
v Nitre
KR Hasičského
a záchran. Zboru
v Trnave

7

34.446,02

7

5

13.817,75

5

8

2.358,12

8

10

4.399,95

10

5

22.437,50

5

4

25.904,64

4

7

807,46

7

8

1.921,21

8

11

34.034,21

12

13.055,90

12

6

6.388,28

6

3

773,80

3

6

2.609,48

6

8

1.901,09

8

13

9.889,54

13

3

1.697,62

3

17

3.067,07

17

11

7.195,65

11

9

92.472,24

1

10

2

7

4

13.107,83

4

27

438.975,96

27

15

76.776,72

15

5

3

61.353,62

Migračný úrad MV SR

10

105.506,97

10

Migračný úrad MV SR

6

8.202,79

6

9

82.835,84

3

29.140,68

3

6

15.715,65

6

12

212.747,33

12

19

12.914,58

19

17

44.751,08

17

17

49.356,69

17

4

4.519,50

4

26

408.545,38

4

16.290,00

4

8

29.326,40

8

19

42.666,18

19

473

4.248.199,05

Generálne riaditeľstvo
Ţelezničnej polície
Generálne riaditeľstvo
Ţelezničnej polície
Stredná odborná škola
Bratislava
Stredná odborná škola
Pezinok
Stredná odborná škola
Pezinok
Stredisko štátnej
športovej reprezentác.
ministerstva
Hasičský a záchranný
útvar hl. m. SR
Bratislavy
Tlačiareň MV SR
Kúpeľno-rehab. ústav
ministerstva BYSTRÁ
Liptovský Ján
Inštitút pre verejnú
správu Bratislava
Akadémia PZ v
Bratislave
Komplexná centrálna
záchranná sluţba
Gabčíkovo
SPOLU

1

8

2

6

24

7

460

2

2

2

2

55.897,53

1

1.258,73

21

368.636,56

27

487.146,44

Vysvetlivky k označeniu postupov verejného obstarávania v tabuľkách:
VS
ZsNH
PZ

- verejná súťaţ
- zákazka s nízkou hodnotou
- podprahová zákazka

Z celkového počtu 473 skontrolovaných postupov verejného obstarávania bola
v 460 postupoch obstarávania pouţitá zákazka s nízkou hodnotou, v 7 postupoch
obstarávania bola pouţitá podprahová zákazka a v 6 postupoch bola pouţitá verejná súťaţ.
Z celkového počtu 473 skontrolovaných postupov bolo zistených v 31 postupoch
porušenie zákona o verejnom obstarávaní. Najčastejšie porušovaným postupom verejného
obstarávania bola zákazka s nízkou hodnotou v 27 prípadoch. V 2 prípadoch bolo porušenie
verejnej súťaţe a v 2 prípadoch bol porušený postup podprahovej zákazky, ktorá sa nedá
finančne vyčísliť čo je uvedené aj v tabuľke č. 2.
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Podrobný prehľad o výsledkoch kontrol dodrţiavania zákona o verejnom obstarávaní,
ktoré boli vykonané následnou finančnou kontrolou v celkovom počte kontrolovaných
prípadov a taktieţ o počte zistených prípadov porušenia zákona s vyjadrením finančných
objemov, v členení podľa jednotlivých postupov obstarávania a charakteru predmetu
obstarávania, je uvedený v tabuľke č. 3.
Následné finančné kontroly:
Oddelením ekonomickej a finančnej kontroly odboru kontroly SKIS MV SR bolo
následnými finančnými kontrolami skontrolovaných celkom 473 postupov verejného
obstarávania, ktoré boli realizované v priebehu rokov 2007 aţ 2010 v celkovom finančnom
objeme 4.248.199,05 €. Z celkového počtu kontrolovaných postupov verejného obstarávania
bolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní v 31 postupoch, čo predstavuje
porušenie 6,55 % zo skontrolovaných postupov. Finančný objem pri porušení zákona
o verejnom obstarávaní predstavuje 487.146,44 € čo je 11,47 % z celkového objemu
pouţitých finančných prostriedkov.
Tabuľka č. 3
Prehľad o výsledkoch kontrol dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní podľa jednotlivých
postupov obstarávania

6

PZ

-

202.742,63

Celkom

1

Práce

Celkom

2

Služby

Práce

3

VS

Finančný objem
v€

Zistené porušenie zákonov
Počet
Tovary

Služby

Postup verejného
obstarávania

Tovary

Predmet verejného obstarávania
Počet

2

-

-

2

Finančný objem
v€
6.383,59
Porušenie sa nedá
finančne vyčísliť

6

1

7

1.239.566,35

-

2

-

2

8

11

27

480.762,85

10 11

31

487.146,44

ZsNH

234

165

61

460

2.805.890,07

8

Spolu

237

173

63

473

4.248.199,05

10

Podiel v %

6,55

11,47

Najčastejšie uplatňovaným postupom verejného obstarávania bola zákazka s nízkou
hodnotou, ktorá bola pouţitá v 460 postupoch z celkového počtu kontrolovaných postupov
verejného obstarávania, čo predstavuje v 97,25 %. Ďalším pouţitým postupom verejného
obstarávania bola podprahová zákazka, ktorá bola pouţitá v 7 postupoch a predstavuje
1,48 % a v 6 postupoch bola pouţitá verejná súťaţ, čo predstavuje 1,27 %.
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Zistené porušenia zákona a interných aktov riadenia pri následných finančných
kontrolách verejného obstarávania vykonaných oddelením ekonomickej a finančnej
kontroly odboru kontroly SKIS MV SR v roku 2010
Z kontrol vykonaných oddelením ekonomickej a finančnej kontroly odboru kontroly
SKIS MV SR vyplynuli nasledovné porušenia zákona č. 25/2006 Z. z., ako aj nedodrţiavanie
ustanovení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 18/2007 o jednotnom
postupe štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek
na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie sluţieb v znení nariadenia
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 70/2007 a nariadenia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 74/2008 (ďalej len „N MV SR č. 18/2007“):
a) zákon č. 25/2006 Z. z.
- § 4 ods. 5-

postup obstarávateľa podľa zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami
namiesto postupu podľa zadávania podprahových zákaziek,

- § 9 ods. 1 -

nevykonanie verejného obstarávania na sluţby v sume 1 604,12 €,

- § 9 ods. 2-

nedodrţanie princípu rovnakého zaobchádzania vo verejnom
obstarávaní a princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov,
nedodrţanie princípu hospodárnosti a efektívnosti vereného
obstarávania,

- § 45 ods. 1-

uzavretie zmluvy v rozpore so súťaţnými podkladmi a ponukou
predloţenou úspešným uchádzačom,

- § 101 ods. 1-

kontrolovaný subjekt
neposlal informáciu úradu verejného
obstarávania o uzavretí zmluvy do 14 dní po jej uzavretí,

- §102 ods. 4-

kontrolovaný subjekt neevidoval všetky doklady a neuchovával ich
5 rokov po uzavretí zmluvy;

b) N MV SR č. 18/2007
- čl. 16 ods. 6 a 7-

kontrolovaný subjekt pre zadanie zákazky s nízkou hodnotou
na dodanie tovaru nepouţil kritérium súčet cien tovarov a ani
nedoloţil potvrdenie o tom, ţe na daný tovar je len jeden uchádzač
s výhradným právom,

- čl. 16 ods. 9 písm. b), c), f) a ods. 11 písm. a), b)- kontrolovaný subjekt pri zadávaní
zákazky s nízkou hodnotou nepoţiadal dodávateľov elektronickou
komunikáciou a ani nevypracoval písomné poţiadanie o predloţenie
cenníka predmetu obstarávania a v dokumentácii z postupu k získaniu
informácií o predmete obstarávania - chýba oslovenie uchádzačov,
alebo iný preukázateľný dôkaz.
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Najčastejšie sa vyskytujúcim porušovaním zákona o verejnom obstarávaní
u kontrolovaných subjektov bolo neevidovanie a neuchovávanie všetkých dokladov po dobu
5 rokov po uzavretí zmluvy.
Prijaté opatrenia boli vo väčšine kontrolovaných prípadov zamerané na preškolenie
zamestnancov zúčastňujúcich sa procesu verejného obstarávania zo zákona č. 25/2006 Z. z.
s dôrazom na tie ustanovenia, ktoré boli následnou finančnou kontrolou zistené
ako porušené. Taktieţ boli opatrenia zamerané na určenie zodpovedných zamestnancov za
vzniknuté nedostatky a posúdenie miery zavinenia zodpovedného zamestnanca
preukázateľným spôsobom. Ďalej boli zamerané na vydanie písomného usmernenia na
dôsledné dodrţiavanie platných predpisov pri verejnom obstarávaní tovarov, stavebných
prác a sluţieb so zameraním sa na odôvodnenie postupu zadávania zákaziek s nízkymi
hodnotami pre pracovníkov vykonávajúcich verejné obstarávanie a spôsob oslovenia
uchádzačov.
Policajti a zamestnanci, ktorí sú zodpovední za verejné obstarávanie, boli preškolení
z N MV SR č. 18/2007.
Vonkajšie kontroly zamerané na oblasť verejného obstarávania
V roku 2010 bolo orgánmi vonkajšej kontroly vykonaných 33 kontrol zameraných na
oblasť verejného obstarávania v 30 subjektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Tabuľka č. 4
Prehľad o vonkajších kontrolách zameraných na oblasť verejného obstarávanie vykonaných v subjektoch
MV SR v roku 2010

Kontrola vykonaná
Ministerstvom financií
Správami finančnej kontroly
Najvyšším kontrolným úradom
Úradom pre verejné obstarávanie
Spolu

Počet kontrol
2
27
1
3
33

Počet
kontrolovaných
subjektov
1
27
1
1
30

Počet porušení
zák. č. 25/2006
Z. z.
1
3
1
2
7

Kontroly formou vládnych auditov boli zamerané na overovanie a hodnotenie
hospodárnosti, efektívnosti účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami
pri efektívnosti a účinnosti finančného riadenia a na ďalšie skutočnosti ustanovené
osobitnými predpismi vrátane zákona č. 25/2006 Z. z. Cieľom kontrol, ktorý sleduje aj táto
správa, bolo zistiť a poukázať na to, ako verejný obstarávateľ aplikoval zákon o verejnom
obstarávaní pri vynakladaní prostriedkov štátneho rozpočtu.
Podklady do správy o výsledkoch kontrol vykonaných orgánmi vonkajšej kontroly boli
v prevaţnej miere zabezpečené plnením úlohy uloţenej generálnemu riaditeľovi
SKIS MV SR v časti II. písm. c) rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 33/2010,
čiastka 8 o vydaní Plánu hlavných úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na rok 2010. Zabezpečenie plnenia uvedenej úlohy bolo vykonané listom ministra vnútra
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Slovenskej republiky č.: KM-VO-2010/2114 zo dňa 03.11.2010 o povinnosti predkladať
odboru kontroly SKIS MV SR informácie o termínoch začatia, ako aj realizácie a výsledkoch
vonkajších kontrol, vykonaných v subjektoch Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Z vykonaných kontrol v oblasti verejného obstarávania bol Ministerstvom financií
Slovenskej republiky v jednom prípade zistený nedostatok označený vysokým stupňom
závaţnosti z roku 2007, kde kontrolovaný subjekt – odbor zahraničnej pomoci Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky, nesprávne postupoval pri predpokladanej hodnote zákazky na
preklady a tlmočenie vo výške 16.000.000.- Sk ako pri zákazke podprahovej, pričom mal
podľa predpokladanej hodnoty zákazky postupovať ako pri nadlimitnej v súlade
s ustanovením § 4 zákona č. 25/2006 Z. z. V odporúčaní správy z vládneho auditu
č. A 334 v časti 4 bod 18 je však uvedené: „Po preskúmaní nových skutočností bol tento
nedostatok uznaný ako neopodstatnený“.
Z dvadsiatich siedmich kontrol vykonaných regionálnymi správami finančných kontrol
boli pri jednej kontrole zistené dva nedostatky strednej závaţnosti (jeden nedostatok bol
z roku 2007, jeden z roku 2009), a to pri kontrole vykonanej Správou finančnej kontroly
Zvolen v subjekte: Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
Bystrá (ďalej len „KRÚ MV SR Bystrá“) v termíne od 30.04.2010 do 16.06.2010.
Ako vyplýva zo „Správy z vládneho auditu“, jedným z nedostatkov zistených
pri overovaní a hodnotení dokumentácie, týkajúcej sa verejného obstarávania zákazky
na dodanie tovaru, uskutočnenie prác a poskytnutie sluţieb z vlastných zdrojov, bola
výmena kotlov ústredného kúrenia (investičná akcia), ktoré KRÚ MV SR Bystrá realizoval
ako obstaranie zákazky s nízkou hodnotou v roku 2007. Tento postup je vykonanou
kontrolou posudzovaný ako porušenie ustanovenia § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z.
Druhým nedostatkom zisteným pri overovaní a hodnotení dokumentácie, týkajúcej
sa verejného obstarávania zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie prác a poskytnutie
sluţieb hradených z kapitálového transferu poskytnutého Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky je zákazka na dodávku a montáţ plastových okien, ktorú KRÚ MV SR Bystrá
realizoval ako obstaranie zákazky s nízkou hodnotou. Tento postup je vykonanou kontrolou
posudzovaný ako neštandardný pri obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou, pričom KRÚ MV
SR Bystrá nepostupoval v zmysle ustanovenia § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. a „Pokynu
riaditeľa KRÚ MV SR Bystrá na určenie postupu verejného obstarávania pri zadávaní
zákaziek s nízkymi hodnotami, ktorých predmetom obstarávania sú tovary, sluţby a stavebné
práce v KRÚ MV SR Bystrá“, vydaného v zbierke pokynov riaditeľa KRÚ MV SR č. 2,
ročník 2007, zo 07.06.2007.
Ďalším nedostatkom zisteným Správou finančnej kontroly Bratislava
u kontrolovaného subjektu: Obvodný úrad Bratislava bolo pouţitie rokovacieho konania bez
zverejnenia, kde auditovaný subjekt konal v rozpore s ustanovením § 58 ods. 1 písm. c)
zákona č. 25/2006 Z. z. a v rozpore s ustanovením ods. 4.2. písm. c) článku 4
smernice č. 11/2007 o postupoch pri verejnom obstarávaní.
V súvislosti s transformáciou Nemocnice svätého Michala, a.s. Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky na akciovú spoločnosť bolo kontrolou vykonanou Najvyšším
kontrolným úradom Slovenskej republiky v termíne od 26.04.2010 do 16.07.2010
v jednom prípade zistené nedodrţanie zákona č. 25/2006 Z. z. pri obstarávaní ohodnotenia
hnuteľného majetku za účelom transformácie na akciovú spoločnosť. V uvedenom prípade
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verejný obstarávateľ, s cieľom vyhnúť sa pouţitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona
č. 25/2006 Z. z., rozdelil predmet zákazky, čím nepostupoval v súlade s § 5 ods. 12
citovaného zákona a zároveň nedodrţal ustanovenie § 4 ods. 5 citovaného zákona
o finančných limitoch.
Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava (ďalej len „úrad“) vykonal v hodnotenom
období 2 kontroly z vlastného podnetu a 1 kontrolu na podnet Úradu vlády Slovenskej
republiky zamerané na oblasť verejného obstarávania v Ministerstve vnútra Slovenskej
republiky, Pribinova 2 – Staré mesto (ďalej len „verejný obstarávateľ“). V dvoch prípadoch
kontrol vykonaných úradom z vlastného podnetu boli zistené porušenia zákona
č. 25/2006 Z. z., a to:
1. Pri kontrole postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy verejného obstarávateľa
v uţšej súťaţi na predmet zákazky „IS IFO – informačný systém Identifikátora fyzických
osôb“ sa verejný obstarávateľ dopustil porušení ustanovení § 32 ods. 6, § 9 ods. 2,
§ 33 ods. 1 a § 33 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z., na čo úrad nariadil zrušiť pouţitý
postup zadávania zákazky.
2. Pri kontrole postupu zadávania zákazky pred uzavretím zmluvy verejného obstarávateľa
vo verejnej súťaţi na predmet zákazky „Pneumatiky, duše a ochranné vloţky pre
motorové vozidlá“ úrad zistil také porušenie zákona č. 25/2006 Z. z., ktoré mohlo mať
vplyv na výsledok verejného obstarávania. Preto nariadil verejnému obstarávateľovi
zrušiť verejnú súťaţ na predmetnú zákazku z dôvodu vzniknutých pochybností o súlade
postupu verejného obstarávateľa so zákonom č. 25/2006 Z. z.
Odporúčania orgánov vonkajšej kontroly
Ministerstvo financií Slovenskej republiky:
1. Audítorská skupina odporúča v rámci všetkých ţivých projektov aj spätne vykonať
kontrolu verejného obstarávania tak, aby sa zabránilo neoprávneným výdavkom
súvisiacim s nedodrţaním podmienok verejného obstarávania alebo verejnej
obchodnej súťaţe. Pokiaľ je projekt ešte ţivý, je moţné vykonať ešte nápravu
v prípade zistenia nedostatkov. Hrozí teda riziko, ţe pri nedostatočnej, resp. ţiadnej
kontrole verejného obstarávania alebo verejnej obchodnej súťaţe, budú neoprávnené
výdavky povaţované za oprávnené.
2. Audítorská skupina odporúča upraviť „Príručku pre konečného príjemcu“ tak,
aby bola v procese verejného obstarávania jednoznačne definovaná zásada
hospodárnosti pouţitia prostriedkov. Pretoţe teraz Príručka pre konečných príjemcov
umoţňuje pri zákazkách s nízkou hodnotou nevybrať ponuku s najniţšou cenou.
Správa finančnej kontroly Zvolen:
V budúcnosti zabezpečiť, aby sa v prípravnej fáze presne zadefinovali poţiadavky,
cena, pravidlá a postup verejného obstarávania s odôvodnením zvoleného postupu.
Zabezpečiť dodrţiavanie pravidiel a postupov podľa zákona č. 25/2006 Z. z., ktorými
sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie prác a zákazky
na poskytnutie sluţby a súťaţ návrhov a dodrţiavanie pokynov vydaných
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a riaditeľom KRÚ MV SR Bystrá
týkajúcich sa verejného obstarávania.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky:
Bez odporúčania.
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Úrad pre verejné obstarávanie Bratislava:
Bez odporúčania.
Metodická činnosť v oblasti verejného obstarávania
Koncom roka 2009 bol vypracovaný „Plán kontrolných činností odboru verejného
obstarávania sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2010“
v spolupráci so SKIS MV SR. Zamestnanci odboru verejného obstarávania sekcie ekonomiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súlade s týmto plánom vykonali v roku 2010
v rozpočtových a príspevkových organizáciách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
(ďalej len „kontrolovaný subjekt“) 21 metodických previerok v oblasti verejného
obstarávania zameraných na rozpracovanie a dodrţiavanie ustanovení N MV SR č. 18/2007
a úplnosť dokumentácie pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 102
zákona č. 25/2006 Z. z.. V 4 prípadoch boli kontroly ukončené bez zistených porušení.
V 17 prípadoch boli kontroly ukončené protokolom.
Metodickými previerkami vykonanými odborom verejného obstarávania sekcie
ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky boli v kontrolovaných subjektoch
v roku 2010 zistené nedostatky a porušenia
N MV SR č. 18/2007, ako aj zákona
č. 25/2006 Z. z. najmä:
-porušenie ustanovenia čl. 20 ods. 1 N MV SR č. 18/2007
nezabezpečenie aktualizácie interného aktu riadenia vo vlastnej pôsobnosti v určenej
lehote
(do jedného mesiaca od účinnosti N MV SR č. 18/2007),
- porušenie ustanovenia čl. 14 ods. 8 N MV SR č. 18/2007,
vykonanie verejného obstarania na zabezpečenie zákazky, bez vyjadreného súhlasu
komoditného centra MV SR,
-nesúlad obsahovej časti interných aktov riadenia (smerníc k verejnému obstarávaniu)
niektorých kontrolovaných subjektov so zákonom č. 25/2006 Z. z.,
- porušenie ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
určovanie predpokladanej hodnoty zákaziek ako ceny s DPH,
- porušenie ustanovenia § 99 ods. 4 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
vyhnutie sa postupu zadávania zákazky podprahovou metódou,
- porušenie ustanovenia § 16 zákona č. 25/2006 Z. z.
vykonanie prieskumu trhu, spôsob zvolenej komunikácie s uchádzačmi, bez
preukázateľných záznamov v dokumentácii,
- porušenie ustanovenia § 26 ods. 2 písm. e) a § 27 zákona č. 25/2006 Z. z.
poţadovanie plnenia podmienok uchádzačmi nad rámec zákona č. 25/2006 Z. z.
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Opatrenia:
-

-

vykonať zmeny v interných aktoch riadenia kontrolovaného subjektu, resp. pripraviť
novelu interného aktu riadenia,
prerokovať závery z kontroly na porade vedúcich kontrolovaných subjektov,
vykonať osobný pohovor so zodpovednými pracovníkmi,
písomnou formou oboznámiť pracovníkov podieľajúcich sa na procese verejného
obstarávania so zisteniami z tematických kontrol a upozorniť ich na dôsledné
dodrţiavanie zákona č. 25/2006, N MV SR č. 18/2007 ako aj ďalších interných aktov
riadenia a aktov riadenia vzťahujúcich sa k procesu verejného obstarávania,
preškoliť pracovníkov k príprave verejného obstarávania.
Opatrenia na odstránenie nedostatkov boli prijaté a sú včas plnené.

Záver
V predloţenej správe sú uvedené zistené porušenia právnych predpisov, upravujúcich
metódy a postupy pri verejnom obstarávaní vyplývajúce z vnútorných a vonkajších kontrol
vykonaných v kontrolovaných subjektoch v roku 2010.
V hodnotenom období oddelenie ekonomickej a finančnej kontroly odboru kontroly
SKIS MV SR skontrolovalo v 45 následných finančných kontrolách pouţité postupy pri
verejnom obstarávaní v 473 prípadoch v celkovom finančnom objeme 4.248.199,05 €.
Tabuľka č. 5
Prehľad o kontrolách vykonaných oddelením ekonomickej a finančnej kontroly SKIS MV SR – porovnanie
s výsledkami v roku 2009

rok

počet následných
kontrol

počet kontrolovaných
prípadov (metód a
postupov) VO

finančný objem (€)

2009

17

180

4.851.670,54

2010

45

473

4.248.199,05

293

- 603.471,49

rozdiel

+ 28

+

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, ţe v roku 2010 došlo k zvýšeniu počtu vykonaných
následných kontrol, ako aj kontrolovaných prípadov za zníţenia celkového finančného
objemu kontrolovaných prípadov verejného obstarávania.
V rámci vykonaných kontrol išlo o zistenie nedostatkov, prijatie opatrení
na ich odstránenie a vytvorenie podmienok na skvalitnenie procesu verejného obstarávania
v podmienkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Odborom verejného obstarávania
sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo vykonaných 21 osobitných
kontrol so zameraním na dodrţiavanie a rozpracovanie N MV SR č. 18/2007, správnosť
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postupu verejného obstarávateľa a úplnosť dokumentácie pri zadávaní zákaziek s nízkou
hodnotou.
Zo strany kontrolovaných subjektov boli vo väčšine prípadov opatrenia na odstránenie
zistených porušení zamerané najmä na preškolenie zamestnancov zúčastňujúcich sa procesu
verejného obstarávania, na vypracovanie usmernení, určenie zodpovedných zamestnancov,
na organizovanie pracovných porád a metodických zamestnaní za účelom zovšeobecnenia
konkrétnych poznatkov získaných z procesu verejného obstarávania. V niektorých prípadoch
boli zamestnanci, ktorí zavinili nedodrţanie zákona alebo interných aktov riadenia, ústne
upozornení nadriadeným, prípadne boli vykonané pohovory o porušení pracovných
povinností zamestnancov.
Z dôvodov neustále sa opakujúcich zistení kontrolných orgánov je potrebné
voči zamestnancom zodpovedným za zistené závaţné nedostatky uplatňovať účinnejšie
opatrenia, a to podľa závaţnosti porušenia zákonov a interných aktov riadenia.
Z vyhodnotených podkladov vyplýva, ţe objektívnou príčinou pri zistených porušeniach
je aj to, ţe činnosti spojené s verejným obstarávaním zabezpečujú zamestnanci, ktorí majú
vo svojej pracovnej náplni okrem tejto činnosti aj iné náročné odborné úlohy. Týmto
dochádza ku kumulácii pracovnej agendy a zamestnanci sa často dostávajú do časovej
tiesne, čo negatívne pôsobí aj na kvalitu vykonávaných činností, resp. na dôslednosť
dodrţiavania príslušných predpisov v procese verejného obstarávania.
V rámci vnútorného kontrolného systému oddelenie ekonomickej a finančnej kontroly
odboru kontroly SKIS MV SR venuje náleţitú pozornosť procesu verejného obstarávania
v súlade so svojimi kompetenciami. Na zabezpečenie dodrţiavania uvedeného procesu
vykonáva plánované aj neplánované kontroly. Oddelenie ekonomickej a finančnej kontroly
odboru kontroly SKIS MV SR v roku 2011 bude vykonávať kontroly verejného obstarávania
v súlade s Plánom kontrolnej činnosti SKIS MV SR na rok 2011 a v súlade s prijatými
úlohami, vyplývajúcimi z uznesení vlády Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní
vybraných zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie sluţieb a uskutočnenie stavebných prác.
Za účelom uplatňovania a dodrţiavania zákona o verejnom obstarávaní a príslušných
interných aktov riadenia sa navrhujú opatrenia zamerané najmä na preškoľovanie
zamestnancov zúčastňujúcich sa procesu verejného obstarávania, vykonávanie metodických
usmernení a to formou interných aktov riadenia, usmerňovaním verejných obstarávateľov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, poskytovaním odbornej pomoci a organizovaním
odborných seminárov zo strany kompetentných orgánov.
Prostredníctvom inštruktáţno – metodických zamestnaní budú metodici a pracovníci
kontroly oboznamovať jednotlivých účastníkov zamestnaní so získanými poznatkami
a závermi z verejného obstarávania. Je potrebné, aby obstarávatelia dôsledne uplatňovali
zákonné podmienky verejného obstarávania a interných aktov riadenia, týkajúcich sa tejto
oblasti. V prípade opakovaného závaţného porušenia zákona o verejnom obstarávaní
a interných aktov riadenia budú prijímané disciplinárne, resp. personálne opatrenia.
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