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Materiál pre zasadnutie  

Mestského zastupiteľstva v Senci 
konaného dňa 27.10.2021 

číslo materiálu: 

 

 

Názov materiálu:   Informatívna správa z výsledkov vykonaných  kontrol  za obdobie september – 

október 2021  

Návrh na uznesenie: 

 

I. MsZ prerokovalo informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie 

september - október 2021 

 

 

II. MsZ berie na vedomie informatívnu správu hlavného kontrolóra o výsledkoch kontrol za obdobie 

september - október 2021 

 

 

 

 

 funkcia meno podpis 

Predkladá: Hlavný kontrolór Ing. Nataša 

Urbanová, PhD. 

 

Vypracoval: Hlavný kontrolór Ing. Nataša 

Urbanová, PhD.  

 

 

 

 

 ZA PROTI ZDRŽAL SA NEPRÍTOMNÝ NEHLASOVAL 

HLASOVANIE      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Informatívna správa 

hlavného kontrolóra z výsledku kontrol v období september - október  2021 

 

 

 

Kontrolované obdobie:     2006 – 2020   

 

Miesto a čas vykonania kontrol: Mestský úrad Senec, september - október  2021 

      

 

Kontroly  boli  vykonané:  

 

V zmysle schváleného plánu kontrol hlavného kontrolóra na II. polrok 2021 schváleného uznesením MsZ č. 

51/2021 zo dňa 29.6.2021 a v súlade s pravidlami kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Senec, ako 

aj na základe postúpenia podnetu z ÚVO.  

 

Kontrolovaný subjekt: 
 

• Mesto Senec – 3 kontroly 

 

Tabuľka 1:   Prehľad kontrolných akcií vykonaných v sledovanom období: 

 
Subjekt 

kontroly 
Predmet kontroly 

Návrh 

správy / 

Správa 

Počet 

zistení 

6/II/2021 Mesto Senec 
Kontrola verejného obstarávania na poskytovanie IT 

služieb Bc.Štefan Pap - SOFTNET 

Návrh 

správy/ 

Správa 

4 

5/II/2021 Mesto Senec Kontrola na základe požiadavky MsZ:    

  
- Kontrola výdavkov na poskytovanie IT služieb p. 

Papom 
správa 0 

  
- Kontrola správnosti zmluvy nafukovacej haly v 

Senci 
Správa 2 

 
Kontrola č. 6/II/2021 : „Poskytovanie IT služieb Bc. Štefan Pap – SOFTNET“  

 

Kontrola  bola vykonaná na základe postúpenia podnetu na vykonanie kontroly z Úradu pre verejné 

obstarávanie zo dňa 28.07.2021 

  

Cieľ kontroly:  
Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mesta 

opodstatnenosť, účelnosť, hospodárnosť a preukázateľnosť použitia finančných prostriedkov obce  v priebehu 

rokov 2006 – 2020 za poskytovanie IT služieb 

 

 súlad s právnymi predpismi:  

- Dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní  č. 25/2006 Z.z.  a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov  

- Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
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Samotný výkon kontroly:  

Na zabezpečenie IT služieb bola  3.4.2006 podpísaná zmluva č. 2006/1 o vykonávaní správy počítačovej 

siete uzatvorená podľa § 269 zákona č. 513/1991 Zb.  na dobu neurčitú. Zmluvná cena bola  stanovená vo 

výške 30 000 SK bez DPH. 

 

Zmluvné strany:  dodávateľ Bc. Štefan Pap – SOFTNET, IČO 35263491, Chalúpkova 3, 903 01 Senec 

odberateľ Mesto Senec, IČO 00305065,  Mierové námestie 8, 903 01 Senec  

 

Kontrolou bola preverená zmluva č. 2006/1, ako aj dodatky č. 1 - 6  k uvedenej zmluve.  Súlad dodatkov 

s fakturáciou bol kontrolovaný v priebehu 10 rokov (v rokoch 2011 – 2020), taktiež z dôvodu archivácie 

faktúr 10  rokov v zmysle zákona o DPH.  

 

Zmluva č. 2006/1 o vykonávaní správy počítačovej siete bola uzavretá  na dobu neurčitú, k zmluve boli 

podpísané dodatky č. 1 – 6 nasledovne: 

 

Dodatkom  č. 1 zo dňa 1.8.2007   bola cena za predmet zmluvy  v bode 7.1 upravená na výšku 34 000 SK  

bez DPH mesačne s platnosťou od 1.8.2007. 

Zmluva č. 2006/1  a dodatok č. 1  boli podpísané v súlade  s § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006  Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý stanovuje finančný limit zákazky s nízkou 

hodnotu ako zákazku, ktorej hodnota je nižšia ako finančný limit podprahovej zákazky uvedený v odseku 

4 písm. a)  t.j.  1000 000 SK  bez DPH  a b) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, 

ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 

Počas platnosti zmluvy v r. 2008 dosiahla hodnota  zákazky  k 31.12.2008 1 058 000 SK bez DPH, čím bol 

prekročený finančný limit zákazky s nízkou hodnotou s vyššie citovaným zákonom. Prekročený finančný 

limit  hodnoty zákazky za rok 2008 bol vo výške 58 000 SK bez DPH.  

 

Z dôvodu prekročenia finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou v roku 2008 malo byť k  01.01. 

2009 vyhlásené nové verejné obstarávanie v zmysle zákona č. 25/2006  Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Dodatkom č. 2 zo dňa 30.12.2009 bola cena za predmet zmluvy v bode 7.1. upravená  na 1 430 EUR bez 

DPH mesačne, čím sa hodnota zákazky opakovaným plnením v rokoch 2006 – 2010 zvýšila na hodnotu  

zákazky vo výške 65 822,29 EUR bez DPH (prepočet  výmenným kurzom 30,126 SK/EUR, vychádzajúci 

zo zmluvy a dodatkov č. 1 – 2), čím bol prekročený limit podprahovej zákazky:   

v zmysle § 4 ods 4 zákona č. 25/2006  Z.z. o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3, 

t.j. 60 000 EUR  a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o 

zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom. (limity platné od 1.1.2010 - 31.03.2011)  

 

Hodnota zákazky a prekročenie finančných limitov 2011 – 2020:  

Dodatkom č. 3 zo dňa  30.04.2011  bol doplnený bod  5  o písm. p) a r)   zmluvy o vykonávaní správy 

počítačovej siete:  
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 p) technická podpora   pri zverejňovaní dokumentov v súlade s ustanovením zákona 564/2010 Z.z., ktorým 

sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony. 

r) technická podpora pri organizovaní priebehu elektronických aukcií 

a bod 7.1.  ktorým sa cena za predmet zmluvy upravila na výšku 1 580 EUR bez DPH mesačne 

Dodatkom č. 4 zo dňa 31.1.2013  bol doplnený bod 5 o písm. s) a t) zmluvy o vykonávaní správy počítačovej 

siete: 

s) koordinácia projektu elektronizácie služieb 

t) dohľad nad MAN optickou sieťou MsÚ 

a bod 7.1. ktorým sa cena za predmet zmluvy upravila na výšku  1 730 EUR bez DPH mesačne   

Dodatkom  č. 5 zo dňa 5.10.2018 bol doplnený bod 5 o písm. u) a v) zmluvy o vykonávaní správy počítačovej 

siete: 

u) výkon zodpovednej osoby v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov 

v) správa záznamových zariadení  a spracovanie záznamov v zmysle zákona č. 473/2005Z.z., na základe 

prideleného oprávnenia Licencie tech. služby FT 001240 a bod 7.1. ktorým sa cena za predmet zmluvy 

upravila na výšku  2000 EUR bez DPH mesačne   

Dodatkom č. 6 zo dňa 28.12.2020 bol doplnený bod 5 o písm. x): 

Zodpovednosť za zavedenie, kontrolu a monitoring bezpečnostných opatrení v zmysle §20 Zákona 

o kybernetickej bezpečnosti č. 69/2018 Z.z. bod 7.1. ktorým sa cena za predmet zmluvy upravila na výšku  

 2 250 EUR bez DPH mesačne.   

 

Podpísaním dodatkov č. 3, 4, 5, 6 počas rokov 2011 - 2020  protiprávny stav naďalej pretrvával 

vzhľadom na pokračovanie opakovaného plnenia v zmysle zmluvy a dodatkov bez aplikácie zákona 

o verejnom obstarávaní, ako  aj z dôvodu účinnosti nového zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 3.12.2015, ktorý rušil  pôvodný zákon 

 č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 

Tab. č. 1: Fakturácia  v zmysle zmluvy 2006/1 a dodatkov č. 3-6,  za roky 2011 – 2020 v EUR – dodanie 

služby 

Roky  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Paušálne 

výdavky na 

poskytnutie 

služby s 

DPH 

 

28 800,00 

 

28 476,00 

 

24 912,00 

 

24 912,00 

 

24 912,00 

 

24 912,00 

 

 

24 912,00 

 

 

24 732,00 

 

22 752,00 

 

22 032,00 

Paušálne 

výdavky 

bez   DPH 

 

24 000,00 

 

23 730,00 

 

20 760,00 

 

20 760,00 

 

20 760,00 

 

20 760,00 

 

20 760,00 

 

20 610,00 

 

18 960,00 

 

18 360,00 

 

Vzhľadom na opakované plnenie zákazky od r. 2006 súhrnná hodnota zákazky v roku 2020 bola vo 

výške 275 282,29 EUR bez DPH (dodatky č. 1-5), čím presiahla finančný limit podlimitnej zákazky . 

 

Dňom 1. januára 2020 vstúpila  do účinnosti nová vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 428/2019 

Z. z., ktorou sa ustanovil  nový finančný limit  pre verejného obstarávateľa podľa §7 ods 1 písm b 

pre nadlimitnú zákazku:  §1 písm b) – 214 000 EUR bez DPH.   

 

Napriek dosiahnutiu finančného limitu pre nadlimitnú zákazku 214 000 EUR bol 28.12.2020 podpísaný 

dodatok č. 6 účinný od 31.12.2020.   

 

 

 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=5126903&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=5126903&f=3
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Bc. Štefan Pap – SOFTNET  okrem správy počítačovej siete v priebehu rokov 2011 - 2020 dodával 

Tovary (HW,SW, materiál, kabeláž, kamerový systém a pod.) na základe objednávok  nasledovne:  
 

Tab.1:  

Fakturácia v zmysle objednávok za roky 2011 – 2020 dodanie tovaru v EUR  
 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

 Tovary 

Spolu          

s DPH 

 

0,00 

 

0,00 

 

18,00 

 

1 093,14 

 

4 953,71 

 

21 426,13 

 

16 115,16 

 

7 274,40 

 

7 389,60 

 

20 287,20 

 Tovary 

Spolu bez 

DPH 

 

0,00 

 

0,00 

 

15,00 

 

910,95 

 

4 128,09 

 

17 855,11 

 

13 429,30 

 

6 062,00 

 

6 158,00 

 

16 906,00 

 

Dodanie tovaru na rôzny predmet zákazky (s rôznymi CVP kódmi) za roky 2011 – 2020  bolo fakturované 

na základe objednávok, ktoré boli vystavené priamym zadaním zákaziek v celkovej výške 78 557,34 EUR 

s DPH (65 464,45 bez DPH) v sledovanom období.   

Z dôvodu archivácie dokumentov 10 rokov je kontrola dodávok tovaru vykonaná od r. 2011. 

 

Finančné limity pre zákazky priamym zadaním bez vykonania prieskumu trhu vyplývajú z interných 

smerníc mesta o postupe pri verejnom obstarávaní. V kontrolovanom období boli v platnosti smernice o 

postupe pri verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  Smernica č. 1/2011 účinná od 01.07.2011, Smernica č. 9/2012 účinná od 01.01.2013, 

Smernica č. 3/2015 – nebola archivovaná a podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých predpisov  Smernica č. 3/2016 účinná od 18.04.2016, Smernica č. 5/2017 účinná od 

01.06.2017. (Pre roky 2018 - 2020 sú ďalšie smernice irelevantné z dôvodu hodnoty zákazky). 

 

- Smernice č. 1/2011, č. 9/2012, č. 3/2015 (smernicu č.3/2015 nebola archivovaná, nakoľko však  limity 

smernice č. 9/2012 a 3/2016 sú nezmenené, predpokladáme, že aj smernica č. 3/2015 mala finančný 

limit do 4000 EUR bez DPH) stanovujú postup pri verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č. 

25/2006 Zz. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a stanovujú  finančný 

limit pre priame zadanie na dodanie tovaru podľa skupín výrobkov určených slovníkom CPV  do 

4000 EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo v prípade jednotlivého nákupu 

 

- Smernica č. 3/2016  stanovuje  postup pri verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov a stanovujú finančný limit pre 

priame zadanie na dodanie tovaru podľa skupín výrobkov určených slovníkom CPV  do 4000 EUR 

bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo v prípade jednotlivého nákupu 

 

- Smernica č. 5/2017 stanovuje  postup pri verejnom obstarávaní v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov a zvyšuje  finančný limit pre 

priame zadanie na dodanie tovaru podľa skupín výrobkov určených slovníkom CPV na 5000 EUR bez 

DPH v priebehu kalendárneho roka alebo v prípade jednotlivého nákupu 

 

Finančný limit 4000 EUR bez DPH  stanovený jednotlivými smernicami pre postup zadávania zákazky 

priamym zadaním pre skupinu výrobkov určených slovníkom CPV  bol prekročený v rokoch 2011 - 

2015  pre  predmet zákazky výpočtová technika (CPV kód 30200000-1 počítačové zariadenia a spotrebný 
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materiál) a v roku 2015 aj pre predmet zákazky Kamerový systém (pre CPV kód 35100000-5: 

Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia). 

 

Z uvedeného dôvodu v rokoch 2011 - 2015 po prekročení finančného limitu  4000 EUR bez DPH  

v priebehu kalendárneho roka  pre priame zadanie zákazky na dodanie tovaru podľa skupín výrobkov 

určených slovníkom CPV a najmä podľa predmetu zákazky v priebehu kalendárneho roka alebo v prípade 

jednotlivého nákupu mal byť pre ďalšie zákazky na dodávateľa tovarov použitý postup pri zadávaní 

zákazky formou prieskumu trhu v zmysle interných smerníc.   

 

Zákazky v priebehu kalendárnych rokoch  2011-2020  na dodanie tovaru v EUR s DPH:  

2020 : - 

2019: -  

2018:  

CPV kód 38112100-4: Globálne navigačné a polohovacie systémy 

faktúra č. 18005:  18,00 EUR, obj. č. 168  

2017: CPV kód 30200000 - 1: počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

faktúra č. 17012:          578,34 EUR, obj. č.119 

faktúra  č. 7028:           514,80 EUR, obj. č.343 

2016:  

CPV kód 30200000 - 1: počítačové zariadenia a spotrebný materiál  

Faktúra  č.16010:     1 106, 95 EUR, obj. č. 121  

Faktúra č. 16021:        728, 80 EUR, obj. č. 186 

Faktúra č. 16038:        495, 96 EUR, obj. č. 410 

Faktúra č. 16049:        807, 36 EUR, obj. č. 469  

Faktúra č.   1656:        334,80 EUR,  obj.  č. 577 

CPV kód 35100000-5: Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia. 

Faktúra č. 16055:     1 479,84 EUR,  obj. č. 574  

2015: CPV kód 30200000 - 1: počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

 Faktúra č. 14077:       852,00 EUR,  obj.č.664 

 Faktúra č. 15005:    1 660,80 EUR,  obj.č.67 

 Faktúra č. 15006:        493,02 EUR,  obj.č.68  

 Faktúra č. 15044:     1 368,00 EUR,  obj.č.529 

 Faktúra č. 15047:     4 392,00 EUR,  obj.č.558 

 Faktúra č. 15048:     2 253,96 EUR,  obj.č.559 

 Faktúra č. 15019:        592,99 EUR,  obj. č.239 

CPV kód 35100000-5: Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia. 

Faktúra č. 15002:    7 420,56 EUR,  obj.č.679  

Faktúra č. 15042:    2 392,80 EUR,  obj.č.479 

 2014: CPV kód 30200000 - 1: počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

 Faktúra č. 14012:         637,92 EUR,  obj. č. 85 

 Faktúra č. 14014:      1 891,98 EUR, obj. č. 83 

 Faktúra č. 14021:      1 225,80 EUR,  obj. č. 242 

 Faktúra č. 14023:         564,00 EUR,  obj. č. 244 

 Faktúra č. 14022:      1 128,00 EUR,  obj. č. 243 

 Faktúra č. 14032:      1 930,44 EUR,  obj. č. 359 

 Faktúra č. 14064:      2 942,40 EUR,  obj. č. 606 

 Faktúra č. 14066:         119,52 EUR,  obj. č. 662 

Faktúra č. 14013:         783,00 EUR,   obj. č. 84 

CPV kód 32400000-7 : Siete 

Faktúra č. 14033:         998,16 EUR, obj. č. 380 

CPV kód 35100000-5: Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia 

Faktúra č. 14037:         665,94 EUR, obj. č. 402  

Faktúra č. 14036:      2 580,00 EUR, obj. č. 401 

CPV kód 72000000-5: Služby informačných technológií 

Faktúra č. 14067:         648,00 EUR, obj. č. 665 

2013: 

CPV kód 30200000 - 1: počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

 Faktúra č. 13003:          1 380,00 EUR, obj. č.10 

 Faktúra č. 13004:             744,36 EUR, obj. č.9 

 Faktúra č. 13027:             306,00 EUR, obj. č.106 
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 Faktúra č. 13031:             922,68 EUR, obj. č.151 

 Faktúra č. 13044:             138,00 EUR, obj. č.178 

 Faktúra č. 13045:          1 103,16 EUR, obj. č. 308 

 Faktúra č. 13049           1 252,80 EUR, obj. č. 356 

 Faktúra č. 13054:          1 037,40 EUR, obj. č. 395 

CPV kód 32324000-0: televízory 

 Faktúra č. 13062:             390,00 EUR, obj. č. 428 

2012: 

CPV kód 30200000 - 1: počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

 Faktúra č. 12005:               252,00 EUR,  obj. č. 20 (Duplicita čísla faktúry 12005 chybou v písaní) 

 Faktúra č. 12016             1 908,72 EUR,  obj. č.101 

 Faktúra č. 12018                388,80 EUR,  obj. č.100 

 Faktúra č. 12029                642,96 EUR,  obj. č.185 

 Faktúra č. 12036                858,60 EUR,  obj. č.265  

 Faktúra č. 0008                  742,80 EUR,  obj. č.294 

 Faktúra č. 12060                272,40 EUR,  obj. č.381 

CPV kód 30191400-8: Skartovače 

Faktúra č. 12011                570,00 EUR,  obj. č. 52 

CPV kód 35100000-5: Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia. 

Faktúra č. 12005:            1 080,60 EUR,  obj. č. 21 

CPV kód 32324000-0: televízory 

Faktúra č. 12027                468,72 EUR,  chýbajúca objednávka 

CPV kód 50300000-8: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia telekomunikačného a 

audiovizuálneho vybavenia 

Faktúra č. 12074                204,00 EUR,  obj. č.391 

2011: 

CPV kód 30200000 - 1: počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

 Faktúra č. 11007             2 732,40 EUR, obj. č.20/2011   

 Faktúra č. 11013                861,60 EUR, obj. č.42/2011 

 Faktúra č. 11014            1  434,00 EUR, obj. č.43/2011 

 Faktúra č. 11015                 630,00 EUR, obj. č.44/2011 

 Faktúra č. 11018                 614,40 EUR, obj. č.69          

 Faktúra č. 11029              1 987,20 EUR, obj. č.104         

 Faktúra č. 11046              2 781,48 EUR, obj. č.257         

 Faktúra č. 11073                187, 92 EUR, obj. č.302 

 Faktúra č. 11094                 948,48 EUR, obj. č.364 

CPV kód 32400000-7 : Siete 

 Faktúra č. 11011             1 140,00 EUR, obj. č.31/2011 

 Faktúra č. 11058                 215,52 EUR, obj. č.270  

 CPV kód 48800000-6: Informačné systémy a servery 

 Faktúra č. 11008             2 779,80 EUR, obj. č.21/2011 

CPV kód 35100000-5: Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia. 

Faktúra č. 11047                 456,00 EUR, obj. č.256 

Faktúra č. 11081              2 460,00 EUR, obj. č.315 

Faktúra č. 11092                 379,20 EUR, obj. č.280 

 CPV kód 50300000-8: Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa osobných počítačov, kancelárskeho vybavenia telekomunikačného 

a audiovizuálneho vybavenia 

Faktúra č. 11093                 163,20 EUR, obj. č.365 

CPV kód 30191400-8: Skartovače 

Faktúra č. 11028                 516,00 EUR, obj. č.103         

Kontrolné zistenia a nedostatky: 

Kontrolné zistenie  č. 1:  k zmluve č. 2006/1 -  porušenie § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006  Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a porušenie § 5 zákona č. 343/2015 Z.z. a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: Finančné limity 

Opakovaným plnením v zmysle dodatkov č. 2 - 5 zmluvy č. 2006/1 boli v priebehu rokov 2008 - 2020 

prekročené finančné limity:  

- zákazky s nízkou hodnotou  

- podprahovej zákazky  

- podlimitnej zákazky    

Doporučenie ku  kontrolnému zisteniu  č. 1 :  
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- Bezodkladne vypovedať zmluvu č. 2006/1 

- Zvážiť, či na zabezpečenie poskytovaných IT služieb nebude hospodárnejšie prijať zamestnanca do 

trvalého pracovného pomeru a následne vypísať výberové konanie 

 

Kontrolné zistenie  č. 2 :  Porušenie interných   smerníc   primátora mesta  č. 1/2011, č. 9/2012, č.  3/2015, 

č. 3/2016 pre dodanie tovaru 

- prekročenie finančného limitu pri zadávaní  zákazky priamym zadaním na dodanie tovarov 

v zmysle  interných smerníc v rokoch 2011-2015 

-  pri dodávke tovaru nad  4000 EUR bez DPH nebol v rokoch 2011-2015 použitý prieskum trhu 

v zmysle internej smernice 

Kontrolné zistenie č. 3: porušenie §9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  a  porušenie §10 ods 2 zákona   č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: princíp rovnakého zaobchádzania, princíp 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 

hospodárnosti a efektívnosti 

- vyplýva z vyššie uvedených kontrolných zistení č. 1-2 

- nezabezpečenie identifikácie prípadného konfliktu záujmov 

 

Doporučenie ku kontrolným zisteniam  č. 2 - 3 :  

V budúcnosti dôsledne dodržiavať interné smernice primátora mesta, ktoré stanovujú postup pri verejnom 

obstarávaní  ako aj  dôsledne dodržiavať platný zákon o verejnom obstarávaní.  Poučiť  a vyzvať 

zamestnancov zodpovedných za kontrolné zistenia dôslednejšie dodržiavať interné smernice a zákon 

o verejnom obstarávaní .  

Kontrolné zistenie č. 4 : porušenie finančnej disciplíny § 31 ods.1 písm. k)   zákona č. 523/2004 Z. z. 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov:  nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami 

Doporučenie ku  kontrolnému zisteniu č. 4 : Vyvodiť dôsledky voči zamestnancom  zodpovedných  za 

porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 7  zákona č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe  postupu 

podľa osobitných predpisov 

Záver kontroly:  
Kontrolou boli zistené nedostatky a z uvedeného dôvodu bol vypracovaný  návrh správy o výsledku kontroly.   

Námietky k zisteným nedostatkom a lehotám na predloženie prijatých a splnených opatrení  mohla  povinná 

osoba uplatniť najneskôr do 20.09.2021. Nakoľko povinná osoba v stanovenom termíne neuplatnila žiadne 

námietky, bola vypracovaná správa z vykonanej kontroly, ktorá bola 21.09.2021 zaslaná povinnej osobe  

a 27.09.2021 autorovi podnetu a na ÚVO.        

 

Kontrola č. 5/II/2021: Kontrola výdavkov na poskytovanie IT služieb p. Papom 

Cieľ kontroly:  

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a účelnosti použitia finančných prostriedkov za IT 

technológie z rozpočtu mesta za roky 2016 – 2020. 

 

dodržiavanie a súlad s právnymi predpismi:  

- Dodržiavanie zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
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- Dodržiavanie a uplatňovanie zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a 

doplnení niektorých predpisov  pri vykonávaní finančnej kontroly 

- Dodržiavanie interných Smerníc primátora č.5/2017, 2/2018, 1/2019 č. 3/2020 k aplikácii zákona 

o verejnom obstarávaní a Smernice č. 1/2016 o finančnej kontrole  

- Dodržiavanie zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 

Samotný výkon kontroly:  

Nákup a dodanie IT technológií - softvéru, hardvéru, sieťových zariadení a kamerových systémov 

zabezpečovala v sledovanom období spoločnosť SOFTNET Plus, s.r.o. Nákup a služby boli realizované na 

základe vopred vystavených objednávok v zmysle interných smerníc určujúcich postup pri verejnom 

obstarávaní v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Tab. č. 1: Fakturácia  za roky 2016 – 2020 

Roky 
 

2020 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

Výdavky na IT technológie 

s DPH 
10 095,70 8 360,48 9 545,64 6 092,44 

 

0,00 

Výdavky na IT technológie 

bez DPH 
8 413,08 6 967,07 7 954,70 5 077,03 

 

0,00 

 

Finančné limity pre zákazky s nízkou hodnotou priamym zadaním bez vykonania prieskumu trhu 

vyplývajú z interných smerníc mesta o postupe pri verejnom obstarávaní. Pri obstaraní IT technológií sa 

postupovalo v zmysle Čl. 16 Smernice č. 5/2017, Čl. 15 Smernice č. 2/2018 , Čl. 15 Smernice č. 1/2019 a  Čl. 

15 Smernice č. 3/2020 a to priamym vystavením objednávky bez prieskumu trhu.  

 

- Smernica č. 5/2017, Smernica č. 2/2018 stanovujú postup pri verejnom obstarávaní v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Zz. o verejnom obstarávaní a stanovujú  finančný limit pre priame zadanie 

na dodanie tovaru a poskytnutie služby podľa skupín výrobkov určených slovníkom CPV  do 5 000 

EUR bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo v prípade jednotlivého nákupu 

 

- Smernica č. 1/2019, Smernica č.3/2020 stanovujú  postup pri verejnom obstarávaní v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a zvyšujú  finančný limit pre priame zadanie na 

dodanie tovaru a poskytnutie služby podľa skupín výrobkov určených slovníkom CPV do 7 000 EUR 

bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo v prípade jednotlivého nákupu 

 

Zákazky v priebehu kalendárnych rokoch  2016 -2020  na dodanie tovaru v EUR s DPH:  

2020: 

CPV kód 30200000 - 1: počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

faktúra č. 20201223-67       3 216,60 EUR, obj. č. 668 

faktúra č. 20201214-63:      1 992,00 EUR, obj. č. 640 

faktúra č. 20200731-36:      1 809,00 EUR, obj. č. 368 

faktúra č. 20201223-68:      1 092,00 EUR, obj. č. 661 

CPV kód 32400000-7 : Siete 

faktúra č. 20200731-35:         1 216,00 EUR, obj. č. 369 

CPV kód 35100000-5: Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia. 

faktúra č. 20200731-37           770,10 EUR, obj. č. 377 

2019:  

CPV kód 30200000 - 1: počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

faktúra č. 2018122203-38:     886,80 EUR, obj. č. 127 

faktúra č. 2019120503-40:  1 600,56 EUR, obj. č. 736 

faktúra č. 2019120502-39:     850,80 EUR, obj. č. 735 
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CPV kód 32400000-7 : Siete 

faktúra č. 2019120501-38:  1 512,62 EUR, obj. č. 737 

faktúra č. 2019122702-69:     381,60 EUR, obj. č. 785 

CPV kód 35100000-5: Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia. 

faktúra č. 2019122701-68:   1 980,00 EUR, obj. č. 783 

faktúra č. 2019072604-224     401,70 EUR, obj. č. 439 

faktúra č. 2019072501-18:      746,40 EUR, obj. č. 219 

2018:  

CPV kód 30200000 - 1: počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

faktúra č. 2018032901-07:  1 832,40 EUR, obj. č. 165 

faktúra č. 2018032902-08:     888,00 EUR, obj. č. 166 

faktúra č. 2018060502-12:     391,20 EUR, obj. č. 330 

faktúra č. 2018122201-36:     822,00 EUR, obj. č. 731 

faktúra č. 2018122202-37:     528,00 EUR, obj. č. 730 

faktúra č. 2018032903-09:  1 474,68 EUR, obj. č. 167 

CPV kód 32400000-7 : Siete 

faktúra č. 2018122101-35:     188,40 EUR, obj. č. 727 

faktúra č. 2018102401-21:  1 697,76 EUR, obj. č. 706 

CPV kód 35100000-5: Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia. 

faktúra č. 2018060501-11:       828,00 EUR, obj. č. 328 

faktúra č. 2018122203-38        895,20 EUR, obj. č. 732 

2017:  

CPV kód 30200000 - 1: počítačové zariadenia a spotrebný materiál 

faktúra č. 2017110301-23:     649,00 EUR, obj. č. 470 

faktúra č. 2017110801-24:  1 800,00 EUR, obj. č. 469 

faktúra č. 2017122801-35:     891,84 EUR, obj. č. 566  

CPV kód 48800000-6: Informačné systémy a servery 

faktúra č. 2017122802-36:  1 947,60 EUR, obj. č. 565 

CPV kód 32400000-7 : Siete 

faktúra č. 2017122701-33:     804,00 EUR, obj. č. 564  

2016: - 

Finančný limit stanovený jednotlivými smernicami pre postup zadávania zákazky priamym zadaním na 

rôzny predmet zákazky a pre skupinu výrobkov určených slovníkom CPV   prekročený nebol.  

V príslušných rokoch objednávky a faktúry boli overené ZFK v zmysle Smernice č. 1/2016  a v zmysle zákona 

č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov  pri vykonávaní 

finančnej kontroly. 

Záver kontroly:  

Kontrolou neboli zistené nedostatky, z tohto  dôvodu bola vypracovaná správa o výsledku kontroly.   

Správa bola zaslaná povinnej osobe 04.10.2021.                  
 

Kontrola č. 5/II/2021: Kontrola správnosti zmluvy nafukovacej haly 

Cieľ kontroly: Kontrola zmluvy medzi Mestom Senec a Mládežníckym športovým klubom Senec 

 

Dodržiavanie a súlad s právnymi predpismi:  

- Dodržiavanie zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

- Dodržiavanie zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník 

- Dodržiavanie zákona č. 211/2000 Zz o slobodnom prístupe k informáciám 

 

Samotný výkon kontroly 

Nájomná zmluva z roku 2001 o prenájme pozemkov 

Mesto Senec je výlučným vlastníkom pozemkov, na ktorých má byť nafukovacia hala vybudovaná. V roku 

2001 bola uzatvorená zmluva o nájme pozemkov č. 2162, č. 2164/1 a č. 2164/20 medzi Mestom Senec 

a Slovenským futbalovým zväzom (ďalej len „SFZ“) za účelom uskutočnenia výstavby Národného 

tréningového centra v rámci programu GOAL. Nájomná zmluva bola uzatvorená na dobu určitú v trvaní 60 

rokov. SFZ podal v roku 2001 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby NTC na parcelných 
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číslach 2164/1 – 20, 2127, 2162, 2165, 2084/2,3 a 2163, z ktorých v súčasnej dobe už niektoré neexistujú. 

Zmeny v parcelných číslach neboli premietnuté do nájomnej zmluvy formou dodatku.  

 

Súčasná zmluva č. 033/19/01 o podnájme sa odvoláva na nájomnú zmluvu zo dňa 29.01.2001 v znení 

dodatkov č. 1 - 5  s nájomcom Slovenský futbalový zväz, v ktorej sú však uvedené iné parcelné čísla, ako 

uvádza zmluva č. 033/19/01.  

Po vybudovaní NTC boli pôvodné parcely novým geometrickým zameraním rozdelené na ihriská, tribúny 

a budovy, ktoré nadobudol do vlastníctva SFZ ako zhotoviteľ v súlade s nájomnou zmluvou z roku 2001.  

Mládežnícky športový klub - Senec prejavil záujem o stavbu nafukovacej haly na pozemkoch, ktoré sú v nájme 

SFZ od Mesta Senec v plynúcej dobe 60 rokov od podpísania nájomnej zmluvy.   

Zámer Mládežníckeho športového klubu - Senec vybudovať nafukovaciu športovú halu bol teda podmienený 

vyslovením súhlasu Mesta Senec ako prenajímateľa pre nájomcu Slovenský futbalový zväz o podnájme časti 

pozemku C-KN parc. č. 2164/24 o výmere 2400 m2, na ktorom mala byť nafukovacia hala zhotovená. Mestské 

zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 93/2019 zo dňa 11.9.2019 súhlas Mesta Senec o podnájme časti 

pozemku na dobu 25 rokov pre MŠK Senec. Zmluva bola uzatvorená dňa 28.11.2019 a zverejnená dňa 

29.11.2019 v súlade so zákonom č. 211/2000 Zz o slobodnom prístupe k informáciám a Občianskym 

zákonníkom. Jednou z odporúčaných podmienok poslancov k vystaveniu písomného súhlasu nájomcovi 

bolo, aby bola hala skolaudovaná do 3 rokov od udelenia súhlasu s podnájmom. V opačnom prípade je 

podnájomca povinný pozemok vrátiť SFZ. Podmienka bola premietnutá do čl. III ods. 1 písm. c) s tým, že 

MŠK podnikne všetky kroky potrebné na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie 

nafukovacej haly do troch rokov od udelenia súhlasu s podnájmom pozemku.  

Predmetom zmluvy bola úprava práv a povinností zmluvných strán súvisiacich so záväzkom MŠK previesť 

na Mesto Senec vlastnícke právo k nafukovacej športovej hale po jej vybudovaní, záväzkom MŠK požičiavať 

halu základným školám Mesta Senec v rámci vyučovacieho procesu na 2 hodiny denne ako aj záväzkom Mesta 

Senec prevziať výsledok stavby športovej haly a zaplatiť zaň kúpnu cenu vo výške 1,- €.  

 

Dodatok č.1 k zmluve č. 033/19/01 

Pri podaní žiadosti o stavebné povolenie dňa 02.02.2021  bolo stavebným úradom zistené v projektovej 

dokumentácii, že stavba zasahuje aj do parcely číslo 2164/25 a zo strany žiadateľa došlo pri podaní žiadosti 

k formálnej chybe.  Z uvedeného dôvodu  bol dňa 25.01.2021 podpísaný  dodatok  

 č. 1  k zmluve č. 033/19/01. Dodatok bol zverejnený dňa 29.1.2021 v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. 

o slobodnom prístupe k informáciám.  

 

Vzhľadom nato, že uvedené zistenie vzniklo až pri podaní žiadosti o stavebné povolenie, parcela č. 2164/25 

nebola súčasťou  schváleného uznesenia č. 93/2019  zo dňa 11.09.2019.   

 

Zistené nedostatky:  

1.Nesúlad parcelných čísiel zmluvy č. 033/19/01 so zmluvou o nájme pozemku  zo dňa 29.01.2001 so SFZ. 

Zmluva č. 033/19/01 vychádza z aktuálneho stavu v katastri nehnuteľností, ktorý nebol dodatkom  

zohľadnený v zmluve so SFZ.  

  Doporučenie k zistenému nedostatku č. 1: Dodatkom k zmluve  so SFZ zo dňa 29.01.2001 uviesť parcelné   

  čísla do súladu  s aktuálnym stavom  v katastri nehnuteľností. 

 

2. Parcelné  číslo 2164/25 uvádzané v dodatku č. 1  nie je uvedené v uznesení MsZ č. 93/2019 zo dňa  

11.09.2019. 

Doporučenie k zistenému nedostatku č.2: v zmysle Čl. 13, ods 15 Rokovacieho poriadku MsZ v Senci  

schváliť MsZ dodatok k  uzneseniu č. 93/2019 o súhlas na podnájom časti pozemku aj na parc. č. 2164/25. 

Doplnením uznesenia sa nemení podstata schváleného uznesenia č. 93/2019.   
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3. V zmluve č. 033/19/01 o podnájme je  výmera parcely č. 2164/24  len orientačne (cca 2 400 m2). V dodatku 

č. 1  nie je uvedená výmera parcely  č. 2164/25.  

Doporučenie k zistenému nedostatku č. 3: Na základe PD, resp. geodetického zamerania dodatkom č.2 

k zmluve č. 033/19/01 doplniť presné výmery parciel na ktorých bude stavba realizovaná.  

 

Záver kontroly  

Kontrolou boli zistené nedostatky  a z uvedeného dôvodu bol vypracovaný  návrh správy o výsledku kontroly.   

Námietky k zisteným nedostatkom a lehotám na predloženie prijatých a splnených opatrení  mohla  povinná 

osoba uplatniť najneskôr do 15.10.2021. Nakoľko povinná osoba v stanovenom termíne neuplatnila žiadne 

námietky, bola vypracovaná správa z vykonanej kontroly, ktorá bola 18.10.2021 zaslaná povinnej osobe.  

  

 


