Materiál na 12. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2019

SPRÁVA
hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským
zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi
číslo: HK/MFK/VO/Smart Builders - CIZS /MsÚ/2019

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
Berie na vedomie správu hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej
Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi číslo: číslo: HK/MFK/VO/Smart Builders CIZS /MsÚ/2019

Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
Spracoval: Mgr. Albert Nagy

SPRÁVA
hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským
zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi
číslo: HK/MFK/VO/Smart Builders - CIZS /MsÚ/2019
V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h ) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ktorého hlavný kontrolór
mesta predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na
jeho najbližšom zasadnutí, predkladám túto správu ktorá obsahuje výsledok

kontroly

vykonanej v MSÚ vo Veľkom Mederi, pričom
predmetom kontroly
bola:
Kontrola
dodržania pravidiel zákona č. 343/2017 Z.z. , § 117 pre verejné obstarávanie pri obstarávaní zákazky s
nízkou hodnotou pri uzavretí Zmluvy č 18647/2019 so spoločnosťou Smart Builders, s.r.o..

Všeobecné náležitosti:
Miesto vykonávania kontroly: MsÚ Veľký Meder
Kancelária hlavného kontrolóra Veľký Meder
Kontrolovaný subjekt:
MsÚ Veľký Meder
Kontrolované obdobie: rok 2019
Kontrola bola vykonaná v dňoch: 29.11.2019 – 4.12.2019
Dátum vyhotovenia správy: 4.12.2019
Lehota na podanie námietok – 9.12.2019
Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení: Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: Cieľ kontroly: Overiť aktuálny, objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s
osobitnými predpismi alebo vnútornými aktmi riadenia s dôrazom na dodržiavanie platných
ustanovení relevantných zákonov v znení neskorších predpisov :
- zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
- interná smernica primátora č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

UZNESENIE č. 11-MsZ/2019 zo dňa 30.10.2019
17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ poveruje
hlavného kontrolóra s výkonom nasledovnej kontroly:
1. Kontrolovať dodržanie pravidiel zákona č. 343/2017 Z.z. , § 117 pre verejné obstarávanie pri
obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou pri uzavretí Zmluvy č 18647/2019 so spoločnosťou Smart
Builders, s.r.o..
2. Kontrolovať, či bol zámer mesta realizovať verejné obstarávanie zverejnené na portáli CIZS,
Ministerstva zdravotníctva SR, čo je podmienkou toho, aby náklady za obstarávaný výkon bol
započítateľná položka do oprávnených nákladov.
3. Kontrolovať, či už boli prevedené určité finančné prostriedky na účet spoločnosti Smart Builders,
s.r.o., a preveriť kto dal príkaz na prevod finančných prostriedkov v rozpore s ustanovením Zmluvy, a
či tento príkaz k vystaveniu prevodného príkazu pre banku bol vydaný písomne a so súladom s
internými predpismi mesta pre prípady, keď platba sa realizuje v nesúlade s podmienkami
dohodnutými v zmluve, kde je uvedené, že faktúry budú hradené so splatnosťou 60 dní.

Predmet kontroly. Kontrola verejného obstarávania týkajúceho sa obstarávaní zákazky
s nízkou hodnotou pri uzavretí Zmluvy č 18647/2019 so spoločnosťou Smart Builders,
s.r.o.
Kontrolované doklady.
1/ Postup pri VO, Spis VO
2/ Zmluva a Faktúra o dodaní služby a realizácie VO
3/ Súpis prác – príloha faktúry č. 51190856 zo dňa 9.10.2019
4/ Doklady o vykonaní základnej finančnej kontroly, likvidačný list, rozpočet

Kontrolné zistenia:
Obstarávateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk dňa 12.9.2019 v ktorej
predpokladal obstarať službu Poskytovanie externého manažmentu pre riadenie projektu
s názvom „Centrum integrovanej starostlivosti v mesta Veľký Meder“.
Výkonom všetkých činností vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky dňa 4.9.2019
poveril primátor mesta Ing. Dagmar Melotíkovú .
V materiáloch sa nachádza Čestné vyhlásenie osoby zodpovednej za prípravu
podkladov verejného obstarávania v zmysle Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení n.p. zo dňa 4.9.2019
Súčasťou materiálov VO je Určenie a zdokumentovanie predpokladanej hodnoty
zákazky podľa § 6 ZVO do dňa 24.9.2019. Celková predpokladaná hodnota zákazky bola
stanovená na sumu 20 972,22 Eur bez DPH na základe aritmetického priemeru z prieskumu
a zhromažďovania materiálov e-mailovým oslovením potenciálnych dodávateľov.

Ad 1/ Postup pri VO, Spis VO
Súčasťou materiálu VO je Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk z 01.10.2019.
1/ Zaslanie výzvy na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom sa uskutočnilo dňa
24.9.2019 - rozpor s termínom predkladania ponúk v pôvodnej výzve.
2/ Zoznam potenciálnych dodávateľov ktorým bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk
Oslovení boli traja potenciálni dodávatelia a to, IRH Consulting s r.o. , Smart Builders s r.o.,
Consulting & Education Partners s r.o. ( Pri oslovení bol všetkým uchádzačom stanovený
termín na zaslanie ponúk do 1.10.2019 do 14,00) – rozpor s termínom predkladania ponúk
v pôvodnej výzve. (viď. nižšie)
3/ Termín predkladania ponúk bol stanovený do 20.9.2019 do 14,00 hod.

4/ Zoznam uchádzačov pri hodnotení ponúk dňa 01.10.2019 o 16,00 hod.
Do stanoveného (náhradného?) termínu ponuku zaslali traja uchádzači a to: IRH Consulting
s r.o. , Smart Builders s r.o., Consulting & Education Partners s r.o.
5/ Vyhodnotenie ponúk
Dňa 1.10.2019 verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu predložených ponúk. Ponuky boli
vyhodnotené v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vo Výzve na
predkladanie ponúk. (v náhradnej lehote)?

Uchádzači ktorí predložili ponuku v náhradnej lehote predkladania ponúk boli
oprávnení dodávať a poskytovať predmet zákazky. Táto skutočnosť bola verejným
obstarávateľom preverená v príslušnom registri.
Uchádzači nemajú zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na základe preverenia v registri
Úradu pre verejné obstarávanie.
Uchádzači predložili požadované doklady vo svojej ponuke podľa požiadavky
verejného obstarávateľa.
6/ Vyhodnotenie verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhodnotil verejné obstarávanie a konštatoval, že všetci
uchádzači, ktorí predložili ponuku (v náhradnej lehote?) splnili podmienky účasti a podmienky
určené na predmet obstarávania.
7/ Zoznam vylúčených uchádzačov – Vylúčenie sa neaplikovalo.
8/ Celkové vyhodnotenie verejného obstarávania
(Viď nižšie)

9/ Identifikácia úspešného uchádzača
Verejný obstarávateľ konštatoval, že uchádzač Smart Builders s r.o. splnil všetky
podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ stanovil vo Výzve na predkladanie ponúk (v
náhradnej lehote?) a ponúkol verejnému obstarávateľovi ekonomicky výhodnú ponuku
v sume 22 000,00 Eur s DPH a tak sa stal víťazným uchádzačom a verejný obstarávateľ ponuku
uchádzača prijal.
Súčasťou materiálu je aj Čestné vyhlásenie splnomocnených osôb menovaných na
otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk na výber dodávateľa na poskytnutie služby a tovaru
pod názvom: obstaranie externého manažmentu Poskytovanie externého manažmentu pre
riadenie projektu s názvom „Centrum integrovanej starostlivosti v mesta Veľký Meder“.
s poukazom na § 22 a § 51 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n.p.
Súčasťou materiálu sú informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk neúspešným ako aj
úspešnému uchádzačovi zaslané v podobe mailu s prílohou zo dňa 01.10.2019. (Dokumentácia
v spise).
Na základe výsledku verejného obstarávania verejný obstarávateľ zaslal úspešnému
uchádzačovi Smart Builders s r.o. Zmluvu č. 18647/2019 zo dňa 03.10.2019 na zabezpečenie
externého manažmentu k projektu CIZS vo Veľkom Mederi.
Na základe preskúmania priebehu a výsledku verejného obstarávania možno
konštatovať, že verejný obstarávateľ postupoval pri obstarávaní nedôsledne v súlade so
Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n.p. (Nedostatok uvádzam nižšie.)

Ad 2/ Zmluva a Faktúra o dodaní služby a realizácie VO
Na základe tejto skutočnosti bola víťazom verejného obstarávania Smart Builders s r.o.
vystavená faktúra č. 20191029 zo dňa 09.10.2019 na základe Zmluvy o poskytovaní služieb
k výzve CIZS.

Ad 3/ Súpis prác – príloha faktúry

Ad 4/ Doklady o vykonaní základnej finančnej kontroly, likvidačný list, rozpočet

Záver kontroly.
Na základe preskúmania priebehu a výsledku verejného obstarávania možno
konštatovať, že verejný obstarávateľ postupoval pri obstarávaní zákazky z nízkou hodnotou
nedôsledne v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n.p.
a v súlade s internou smernicou primátora č. 1/2019 , ktorá upravuje záväzné postupy pri
uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Nedostatok: Pôvodná výzva na predkladanie ponúk zo dňa 12.9.2019 podpísaná
primátorom (viď. vyššie) stanovuje lehotu na predkladanie ponúk do 20.9.2019 ale napriek
tomu v žiadosti o predkladanie cenových ponúk už v prílohe boli odosielané tlačivá výzvy
s lehotou na predkladanie ponúk s termínom do 1.10.2019 zo dňa 24.9.2019 primátorom
nepodpísané.
V spise sa nenachádza doklad o stanovení novej lehoty na predkladanie ponúk
podpísaný primátorom.
Vzhľadom na absenciu takéhoto dokladu je možné predpokladať, že do pôvodne
stanovenej lehoty 20.9.2019 žiadny uchádzač nepredložil svoju ponuku na výzvu a pokiaľ sa
budeme držať litery zákona o verejnom obstarávaní, môže to mať za následok aj eventuálnu
neplatnosť predmetného verejného obstarávania ako celku, nakoľko žiadny z uchádzačov
nesplnil pôvodne stanovenú lehotu na predkladanie ponúk.
Na základe preskúmania relevantných dokladov možno konštatovať, že faktúra
spoločnosti Smart Builders s r.o. č. 20191029 zo dňa 9.10.2019 so splatnosťou 16.10.2019
bola vystavená v rozpore s uzavretou zmluvou č. 18647/2019, článku IV, bodu č. 3, kde je
stanovené, že objednávateľ sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi cenu za vykonanie časti
diela na základe faktúr poskytovateľa, vystavených po prevzatí častí diela objednávateľom
so splatnosťou do 60 dní od doručenia faktúry....... a bodu č. 5, kde je stanovené, že splatnosť
faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.......
Uvedená faktúra mala byť vrátená poskytovateľovi na prepracovanie z dôvodu jej
nesúladu s príslušným článkom uzavretej zmluvy.!
Napriek tomu uvedená faktúra bola vzatá do evidencie bol daný príkaz na jej uhradenie
dňa 18.10.2019 viď. doklad o základnej finančnej kontrole číslo 317/výst/2019. (viď. doklad
vyššie na ktorom je zrejmé, že touto úhradou sa tento účet dostal do mínusu a to – 10 736,18
Eur), napriek výslovnému upozorneniu referátu plánovania a financovania že na účte č.
637011 programu 1.2. (štúdie, expertízy, posudky) boli plánované výdavky vo výške 20 000,00
Eur a k uvedenému dátumu je na tomto účte zostatok iba vo výške 3 213,82 Eur. Na programe
2.6.(Medzinárodná spolupráca) bola schválená suma v rozpočte vo výške 6 877,00
a k uvedenému dátumu je tam zostatok iba vo výške 4 837,00 Eur. To znamená, že najviac
mohla byť minutá iba suma vo výške 8 050,82 Eur.
Na likvidačnom liste č. 51190856 je uvedená poznámka, že „Úhrada bola vykonaná na
príkaz primátora mesta“ a touto úhradou bude prekročený rozpočet na progr. 1.2. účtu
637011. Tomuto kroku mal predchádzať návrh na úpravu rozpočtu a následne realizovaná
úhrada príslušnej faktúry, ale aj to v súlade so zmluvou t.j. v lehote splatnosti 60 dní.
Pri úhrade faktúry je možné konštatovať porušenie Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a to §13 ods.2) Časové a účelové použitie rozpočtových
prostriedkov, a §14 ods.1) a ods.2) Zmeny rozpočtu a rozpočtové hospodárenie.
Odporúčam vedeniu mesta vyvarovať sa obdobnému konaniu v súvislosti so zákonom
č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samospráv, nakoľko môže hroziť na
základe §12, ods. 5) sankcia zo strany Ministerstva financií v znení uvedeného zákona.

„Ak obec alebo vyšší územný celok neplnia povinnosti vyplývajúce z tohto zákona,
ministerstvo financií môže až do ich splnenia pozastaviť poskytovanie finančných
prostriedkov z dotácií zo štátneho rozpočtu.“
Zoznam oprávnených výdavkov pre ŠC 2.1.2. – CIZS pre projekty s lokálnym vplyvom (bez
uplatnenia schémy štátnej pomoci). (Relevantné doklady sa nachádzajú v spise u HK)
V oddiele 1.1. Oprávnené výdavky – Aktíva (H- opatrenia na zvýšenie energetickej
hospodárnosti budov) – Trieda 518 (Ostatné služby)
štúdie, expertízy, posudky - výdavky za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, napr.
znalecké, expertízne, ak nespĺňajú kritériá obstarania dlhodobého nehmotného majetku z kapitálových
výdavkov. Ide najmä o preukázanie účinnosti prijatých opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti
budov prostredníctvom energetických posudkov v súlade s platnou legislatívou.
- Oprávnenými výdavkami sú len v prípade, ak sú nevyhnutné pre výpočet energetických úspor
v súvislosti s merateľnými ukazovateľmi projektu.
Špecifikácia EKRK - 637011 Štúdie, expertízy, posudky
• P0103 – odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
• P0700 – zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Špecifikácia EKRK - 637004 Všeobecné služby
všeobecné služby (len služby spojené so zabezpečením informovanosti a komunikácie) – výroba a
osadenie dočasného pútača a stálej tabule alebo plagátu

Zoznam oprávnených výdavkov pre ŠC 2.1.2. – CIZS (pre projekty s uplatnením schémy
štátnej pomoci). (Relevantné doklady sa nachádzajú v spise u HK)
V oddiele 1.1. Oprávnené výdavky – Aktíva (H- opatrenia na zvýšenie energetickej
hospodárnosti budov) – Trieda 021 (Stavby)
Prípravná a projektová dokumentácia –
- architektonická štúdia za účelom posúdenie projektového zámeru a
- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, ktorej súčasťou bude zapracovanie minimálnych
požiadaviek energetickej hospodárnosti budov do projektovej dokumentácie v súlade so zákonom č.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov v znení neskorších predpisov, a v nadväznosti
zákonov, vyhlášok a smerníc EÚ. Ide najmä o splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú
hospodárnosť budov (EHB) zahrnutých do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a
energetické zhodnotenie je uvedené v technickej správe projektovej dokumentácie (podrobný výpočet),
a to za predpokladu vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP a zrealizovaní projektu.
Špecifikácia EKRK - 716 Prípravná a projektová dokumentácia
• P0103 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
• P0700 – Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

Z uvedeného je možné usúdiť, že náklady v prípade predmetného VO na manažment
projektu nie je možné započítať do oprávnených výdavkov k projektu CIZS.
Vo Veľkom Mederi dňa 04.12.2019
Na vedomie:
- Primátor mesta Veľký Meder
- Prednosta MsÚ
............................................
Mgr. Albert Nagy
hlavný kontrolór mesta

