Materiál na 5. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2020

Správa hlavného kontrolóra
o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi
číslo: HK/MFK/VO/Dodržanie zákonnosti – Kanalizácia Ižop – Výtlak V1 pre ČS 1 +
realizácia Gas-Mount s r.o. /2019

Návrh na uznesenie

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly
uloženej Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi číslo:
HK/MFK/VO/Dodržanie zákonnosti – Kanalizácia Ižop – Výtlak V1 pre ČS 1 + realizácia GasMount s r.o. /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/Dodržanie zákonnosti – Kanalizácia Ižop – Výtlak V1 pre
ČS 1 + realizácia Gas-Mount s r.o. /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 zákonnosti a interných predpisov pri podpise zmluvy, prevzatí plnenia
a vyplatení finančných prostriedkov podľa zmluvy so spoločnosťou Gas – Mount, spol. s r.o.,
IČO 31 431 089, podpísanej dňa 6.11.2019 z pohľadu realizácie projektu a efektívnosti.
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: 09.03.2020 – 30.3.2020
Dátum vyhotovenia návrhu správy: 30.3.2020
Lehota na podanie námietok – 03.4.2020
Dátum vyhotovenia správy: 06.4.2020
Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení: - 1.6.2020
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: - 30.6.2020
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. 1-MsZ/2020-5/a
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
schvaľuje
Poverenie hlavného kontrolóra s kontrolou dodržania zákonnosti a interných predpisov
pri podpise zmluvy, prevzatí plnenia a vyplatení finančných prostriedkov podľa zmluvy
so spoločnosťou Gas – Mount, spol. s r.o., IČO 31 431 089, podpísanej dňa 6.11.2019.

Predmet kontroly. dodržania zákonnosti a interných predpisov pri podpise zmluvy,
prevzatí plnenia a vyplatení finančných prostriedkov podľa zmluvy so spoločnosťou Gas –
Mount, spol. s r.o., IČO 31 431 089, podpísanej dňa 6.11.2019
Kontrolované doklady.
1/ Spis VO
2/ Zmluva
3/ Preberací protokol, dodací list o odovzdaní tovaru
4/ Doklady

Kontrolné zistenia k verejnému obstarávaniu:
Obstarávateľ zverejnil výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou dňa
23.9.2019 v ktorej predpokladal obstarať zákazku „Kanalizácia Ižop“ – Výtlak V1 pre ČS 1
HDPE DN 100 mm dĺžky 1272,5 m.
Výkonom všetkých činností vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky a komplexného
zabezpečenia celého procesu verejného obstarávania „Kanalizácia Ižop“ – Výtlak V1 pre ČS
1 HDPE DN 100 mm dĺžky 1272,5 m. dňa 20.9.2019 splnomocnil primátor mesta Ing.Dagmar
Melotíkovú ako osoby zodpovednej za prípravu podkladov pre VO.
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 20.9.2019
Súčasťou materiálov VO je Určenie a zdokumentovanie predpokladanej hodnoty zákazky
podľa § 6 ZVO zo dňa 20.9.2019. Celková predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na
sumu 139 294,63 Eur bez DPH na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo
porovnateľný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ vychádzal z krycieho listu rozpočtu ktorý
bol vystavený dňa 17.7.2019 Ondrejom Mészárosom, (na pečiatke - oceňovanie a rozpočtovanie
ev. č. osvedčenia AA-225)
Určenie a zadokumentovanie predpokladanej hodnoty zákazky.

Ad 1/ Spis VO
1/ Termín zaslania výzvy na na predkladanie ponúk potenciálnym dodávateľom 23.9.2019
2/ Zoznam potenciálnych dodávateľov ktorým bola zaslaná výzva na predkladanie ponúk
Oslovení boli štyria potenciálni dodávatelia a to:
Injobs s r.o. Kostolné Kračany, Montážne služby-Szomolai s r.o. Horné Saliby, GAS-MOUNT
s r.o., Kostolné Kračany, GL-BAU s r.o. Horná Potôň
3/ Termín predkladania ponúk bol stanovený do 03.10.2019 do 10,00 hod.
8/ Zoznam uchádzačov ktorí reagovali na ponuku dňa 03.10.2019 .
Do stanoveného termínu ponuku zaslali traja uchádzači a to: Injobs s r.o. Kostolné Kračany,
Montážne služby-Szomolai s r.o. Horné Saliby, GAS-MOUNT s r.o., Kostolné Kračany
9/ Vyhodnotenie ponúk
Dňa 31.10.2019 verejný obstarávateľ pristúpil k vyhodnoteniu predložených ponúk. Ponuky boli
vyhodnotené v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými vo Výzve na
predkladanie ponúk. Z vyhodnotenia bola spísaná zápisnica.
10/ Zápisnica z vyhodnotenia ponúk
Uchádzači ktorí predložili ponuku v 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.
11/ Vyhodnotenie verejného obstarávania
Z dokladu vyhodnotenia verejného obstarávania je možné konštatovať, že uchádzači
splnili podmienky účasti a podmienky určené na predmet obstarávania.

12/ Zoznam vylúčených uchádzačov – Vylúčenie sa neaplikovalo.
13/ Identifikácia úspešného uchádzača
Verejný obstarávateľ konštatoval, že uchádzač GAS-MOUNT s r.o. , Kostolné Kračany,
splnil všetky podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ stanovil vo Výzve na predkladanie
ponúk a ponúkol verejnému obstarávateľovi ekonomicky výhodnú ponuku v sume 166 860,00 Eur
s DPH a tak sa stal víťazným uchádzačom a verejný obstarávateľ ponuku uchádzača prijal.
Súčasťou materiálu sú informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk neúspešným ako aj úspešnému
uchádzačovi zaslané v podobe listu zo dňa 31.10.2019. (Dokumentácia z elektronickej aj písomnej
komunikácie).

Na základe výsledku verejného obstarávania verejný obstarávateľ uzavrel s úspešným
uchádzačom GAS-MOUNT s r.o. , Kostolné Kračany Zmluvu o dielo č. 21102/2019 dňa
06.11.2019
14/ Zdokumentovanie priebehu verejného obstarávania v zmysle §24 - nepoužije sa na
základe § 117 ods. 2)
Ad 2/ Zmluva o dielo s prílohami
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/246038

Postup realizácie diela
Ad 1/ Zápis z odovzdania staveniska

Ad 2/ Stavebný denník

Ad 3/ Zápis o vykonaní tlakovej skúšky

Ad 4/ Zápis o odovzdaní a prevzatí diela

Ad 5/ Práce a dodávky HSV zo dňa 26.9.2019

Ad 5/ Fotodokumentácia priebehu stavby

Ad 6/ Doklady týkajúce sa vyhotovenia stavby / Fa č. 190061

Záver kontroly Verejného obstarávania.
Kontrola preukázala správnosť postupu verejného obstarávateľa v prípade predmetného
obstarávania. V priebehu procesu verejného obstarávania nedošlo zo strany verejného
obstarávateľa k porušeniam Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Na základe preskúmania priebehu a výsledku verejného obstarávania možno
konštatovať, že verejný obstarávateľ postupoval dôsledne pri obstarávaní zákazky s nízkou
hodnotou a v uvedenom (zdokumentovanom) prípade postupoval aj v súlade so Zákonom č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení n.p. ako aj 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.

Záver kontroly realizácie prác vykonaných na základe predmetného
verejného obstarávania.
Ad 1 – Priebeh prác v stavebnom denníku
1/ na základe preskúmania stavebného denníka viď vyššie a porovnania výkonov z priloženej
fotodokumentácie je dôvodné podozrenie z neoprávnenej fakturácie ako aj neoprávneného
vyplatenia značnej sumy pre zhotoviteľa diela za úkony ktoré nemohli byť a s veľkou
pravdepodobnosťou ani neboli realizované. V tomto prípade ide o zriadenie a odstránenie
paženia a to pažiacimi boxami Standard 3m x2,25 m obojstranné:
-

ilustračný obraz viď nižšie:

Pokiaľ budeme vychádzať z údaja 3 817,50 m2 plochy jednej aj druhej strany steny výkopu na
dĺžke 1 272,5 m tak hĺbka výkopu by mala byť 1,5 m čo je prijateľné aj na základe
fotodokumentácie ako aj z údaja ktorý potvrdzuje, že šírka výkopu bola stanovená na 600 mm to
je 60 cm, ale v konečnom dôsledku to znamená že v žiadnom prípade sa do výkopu nemohli
zmestiť deklarované obojstranné pažiace boxy dĺžky 3m a výšky 2,25m. Steny výkopu by
v prípade použitia pažiacich boxov mali byť rovné a hladké ale ani dostupná fotodokumentácia
tento stav nepodporuje.

V podmienkach zadania výzvy VO pri zdokumentovaní výkaz-výmer zákazky bola ocenená aj
položka za (paženie) ktorej rozmery a aj cena v prípade takýchto úzkych (600 mm) výkopov boli
prinajmenšom predimenzované. (viď fotodokumentácia z výkopov).
Ich použitie alebo nepoužitie uvádzam inde napriek deklarácii stavebného dozoru v stavebnom
denníku o ich použití pri hĺbení ryhy uvedenej šírky.
Napriek tejto skutočnosti záznamy stavebného dozoru ako aj stavbyvedúceho z niektorých
dní v stavebnom denníku deklarujú použitie týchto pažníc (paženia) pri bagrovaní ryhy s rôznymi
dátumami. Zaujímavé je že pri bagrovaní hlbších šácht (niekedy aj hĺbky 6 -7m) sa o týchto
paženiach stavebný dozor ani stavbyvedúci v denníku nezmieňujú. Teda je nanajvýš sporné či tieto
paženia boli vôbec použité tak ako je to deklarované v stavebnom denníku.
Z uvedeného dôvodu bude hlavný kontrolór postupovať ako je to uvedené v závere
v opatrení, nakoľko by sa v tomto prípade mohlo jednať o dôvodné podozrenie z vyplatenia sumy
38 598,74 + DPH = 46 318,48 Eur - neoprávnených nákladov z verejných finančných
prostriedkov za úkony ktoré za daných podmienok aj na základe výsledku kontroly nemohli
byť uskutočnené. (Táto skutočnosť bola konzultovaná hlavným kontrolórom aj s odborníkmi stavebnými inžiniermi v odbore stavebníctvo vo všeobecnosti ako aj na líniové stavby).
(V prípade vedomosti stavebného dozoru alebo osoby zodpovednej za objednávateľa
o takomto rozpore títo mali postupovať v zmysle uzavretej zmluvy o dielo
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/velky_meder/246038 a to Článku V. Cena za dielo bodu
5.1 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok
realizovaných v rámci diela určeného touto zmluvou; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto
prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy. Ak
pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena
dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi
vopred na písomné odsúhlasenie.
Túto skutočnosť mohol využiť objednávateľ najneskôr pri úhrade faktúry za dielo.)
2/ Podľa stavebného denníka sa 26.11.2019, 27.11.2019, 28.11.2019 stále pracovalo na výkopoch
ale z protokolu tlakovej skúšky sa 26.11.2019 začala tlaková skúška potrubia ktoré ale ešte nebolo
ani uložené ani spojené. (Čo sa vlastne skúšalo??????, a hlavne kedy?????)
- 26.11.2019 tlakovanie potrubia 8,00 – 14,00
- Konanie skúšky (viď protokol) 27.10.2019 14,00 – 16,00 – (mesiac pred tlakovaním!!!)
3/ Chronológia postupov - rozpory:
1/ Doklad o odovzdaní a prevzatí staveniska 8.11.2019 (aj stavebný dozor)
2/ 1. záznam v stavebnom denníku 8.11.2019 – potvrdenie aj stavebného dozoru -podpis,
pečiatka (v stavebnom denníku chýba záznam či stavebný dozor má vyť dočasný alebo stály)
3/ Posledný záznam v stavebnom denníku je 3.12.2019 – stavbyvedúci, pečiatka, podpis
4/ Posledný záznam stavebného dozoru je 29.11.2019 – pečiatka, podpis
5/ Doklad o odovzdaní a prevzatí diela 6.12.2019
6/ Vystavenie FA č. 190061 na 166 860,00 Eur dňa 6.12.2019 so splatnosťou 5.1.2020
7/ Uhradenie FA dňa 16.12.2019
8/ Vystavenie FA č. 51111058 na 250,00 Eur stavebným dozorom (t.j. 0,15% z hodnoty diela)
dňa 6.12.2019 bez uvedenia splatnosti faktúry. Zaevidovaná bola na MsÚ až dňa 16.12.2019
a uhradená bola dňa 20.12.2019
9/ Objednávka mesta na výkon stavebného dozoru je zo dňa 19.12.2019 ???

Z výsledku kontroly je dôvodné podozrenie, že stavebný denník bol vyhotovený až po
oznámení o začatí kontroly hlavným kontrolórom dňa 12.2.2020 nakoľko po stanovení termínu na
začatie kontroly na deň 17.2.2020 kontrolovaný požiadal o odklad zhruba o 3 dni. Žiadosti bolo
vyhovené ale hlavný kontrolór má zato, že v prípade kompletnosti dokumentácie kontrolovaný
nemal dôvod o žiadanie odkladu termínu na začatie kontroly ale mal do stanoveného termínu
zabezpečiť odovzdanie kompletnej dokumentácie hlavnému kontrolórovi.
Ďalej na základe preskúmania dokladov hlavným kontrolórom je možné dospieť k záveru,
že stavebný dozor mohol vykonávať úkony neoprávnene, nakoľko v dobe začatia prác na diele
takéhoto rozsahu nebola vystavená platná objednávka alebo uzavretá zmluva na výkon stavebného
dozoru v zmysle § 269 ods. 2) zákona 513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení n.p. Táto
objednávka (nie zmluva) bola vystavená až po ukončení a odovzdaní diela to je až po 16 dňoch po
ukončení posledných prác na stavbe. (Otázka je akým právom sa stavebný dozor podpisoval
a potvrdzoval úkony v stavebnom denníku bez platnej objednávky alebo zmluvy ???????).
Z ďalších dokladov ale vyplýva, že stavebný dozor vystavil FA č. 51111058 na 250,00 Eur za
služby stavebného dozoru dňa 6.12.2019 , dá sa predpokladať že bez právneho nároku, nakoľko
objednávka na jeho činnosť bola vystavená až 19.12.2019. (Objednávka alebo zmluva mala byť
vyhotovená pred začatím prác na stavbe a nie až po ukončení všetkých činností.
Z uvedeného vyplýva možnosť existencie ďalších rozporov týkajúcich sa postupov pri
zhotovení stavby (údaje v stavebnom denníku, fotodokumentácie ako aj ďalších svedectiev, aj
očitých svedkov) a fakturáciou úkonov. Pre hlavného kontrolóra vyplýva povinnosť postupovať
v zmysle § 20 odseku 4), písmena e), zákona č. 357/2015 Z.z. - o finančnej kontrole a audite a
oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho
deliktu orgánom príslušným podľa trestného poriadku alebo podľa osobitných predpisov, pričom
tieto podozrenia sa v prípadoch hodných osobitného zreteľa v návrhu čiastkovej správy, návrhu
správy, čiastkovej správe alebo v správe neuvádzajú.
Na základe týchto skutočností hlavný kontrolór mesta dospel k záveru, že v tomto prípade
bolo zo strany vedenia mesta ako aj stavebného dozoru porušených niekoľko právnych noriem ako
aj interných predpisov mesta hlavne čo sa týka hospodárneho (nehospodárneho) nakladania
s verejnými finančnými prostriedkami mesta. V tomto konkrétnom prípade je možné dokumentovať
aj dôvodné podozrenie z umožnenia bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu
z verejných finančných prostriedkov a nehospodárneho, neefektívneho a nezákonného
nakladania s verejnými finančnými prostriedkami mesta Veľký Meder a to značnej čiastky cca
50 000,00 Eur napriek písomne vykázaným úkonom v dokumentácii ktoré javia rozpor
s fotodokumentáciou ktorú má hlavný kontrolór k dispozícii.
Opatrenie:
Na základe záveru kontroly bude hlavný kontrolór zo zákona postupovať v zmysle § 20
odseku 4), písmena e), zákona č. 357/2015 Z.z. - o finančnej kontrole a audite a oznámi
podozrenie zo spáchania trestného činu, priestupku alebo zo spáchania iného správneho deliktu
orgánom príslušným podľa trestného poriadku alebo podľa osobitných predpisov.
Úlohou naplnenia hospodárnych kritérií je zároveň zabezpečenie, aby cena dodávok nebola
nadhodnotená alebo stavba nebola zbytočne predražovaná !
Vo Veľkom Mederi dňa 06.04.2020
Na vedomie:
- Primátor mesta Veľký Meder
- Prednosta MsÚ
............................................
Mgr. Albert Nagy
hlavný kontrolór mesta

