Hlavný kontrolór Obce Podhorany

Správa o výsledku kontroly

Kontrola bola vykonaná v súlade s dodatkom plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Obce Podhorany na rok 2018, schváleného Obecným zastupiteľstvom Obce Podhorany dňa
05.11.2018, podľa pravidiel a v súlade so zákonom NR SR č. 357/2015 Z. z. Zákon o finančnej
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Kontrolovaný subjekt: Obec Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany
Kontrola bola vykonaná v čase od 27.09.2018 – 09.11.2018, s prerušeniami
Podnet na vykonanie kontroly bol postúpený hlavnému kontrolórovi Obce Podhorany Úradom pre
verejné obstarávanie ( ďalej len Úrad ) žiadosťou o vykonanie kontroly zo dňa 10.09.2018 číslo 72596000/2018-OD/2. Úradu bol dňa 10.05.2018 doručený podnet, v ktorom jeho autor požiadal Úrad
o preskúmanie postupu verejného obstarávateľa Obec Podhorany, Mechenice 51, 951 46 Podhorany (
ďalej len Verejný obstarávateľ ) pri zadávaní zákazky na predmet „ Program obnovy dediny 2016
oddychová a relaxačná zóna Pažiť“. Autor podnetu sa domnieva, že Verejný obstarávateľ pri jej
zadávaní nepostupoval v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 169 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní preskúmanie úkonov kontrolovaného pri zákazkách
podľa § 117 vykonáva orgán vnútornej kontroly kontrolovaného, podnet bol postúpený hlavnému
kontrolórovi Obce Podhorany.
Pre potreby kontroly bola vyžiadaná dokumentácia uvedeného verejného obstarávania z Obce
Podhorany.
Kontrolou bol zisťovaný súlad postupu pri verejnom obstarávaní s ustanoveniami zákona 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Kontrolou bolo zistené:
1. Dňa 26.04.2017 o 15,17 HOD bola na internetovej stránke Verejného obstarávateľa
zverejnená Výzva zo dňa 25.04.2017 na predloženie cenovej ponuky „ Revitalizácia verejného
priestranstva – PAŽIŤ“ – Výzva na predloženie cenovej ponuky ( § 117 č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) – prieskum trhu spolu
s Položkovitým rozpočtom na projekt „ Program obnovy dediny 2016“. Termín realizácie
predmetu obstarania do 30.09.2017, s termínom predkladania ponúk do 15.05.2017.
2. Do 15.05.2017 boli predložené Verejnému obstarávateľovi ponuky:
• Miroslav Tomaník, IČO: 50 392 590, cenová ponuka 3.702,-- EUR
• ZAMAT TRADE,s.r.o., IČO: 45 962 359, cenová ponuka 5.270,-- EUR
• RUGOS,s.r.o., IČO: 46 270 221, cenová ponuka 8.058,28 EUR

3. Dňa 29.05.2017 bolo zverejnené Verejným obstarávateľom na internete, že výzva na
predmetné verejné obstarávanie je zrušená oznámením zo dňa 26.05.2017, s odôvodnením:
Dňa 15.05.2017 bola na internetovej stránke obce zverejnená výzva na predloženie ponuky
v zmysle § 117 č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov s nedostatočnou špecifikáciou požadovaného tovaru a služieb, na uvedenú
skutočnosť upozornil e-mailom zo dňa 15.05.2017 pán Miroslav Tomaník.
4. Dňa 26.05.2017 boli e-mailom zaslané Verejným obstarávateľom výzvy na predloženie
cenových ponúk na predmet zákazky „ Revitalizácia verejného priestranstva „ firmám:
• RUGOS,s.r.o., IČO: 46 270 221
• Bc. Lukáš Lovich – LUKAS, IČO: 40 210 708
• ZAMAT TRADE,s.r.o., IČO: 45 962 359
• Miroslav Tomaník, IČO: 50 392 590
Termín predkladania cenových ponúk bol stanovený na 30.05.2017 s realizáciou predmetu
obstarania do 30.09.2017.
5. Do 30.05.2017 boli doručené cenové ponuky od firiem:
• Bc. Lukáš Lovich – LUKAS, IČO: 40 210 708 s cenovou ponukou 6.528,-- EUR
• ZAMAT TRADE,s.r.o., IČO: 45 962 359 s cenovou ponukou 5.270,-- EUR
6. Ako víťazná ponuka bola vyhodnotená ponuka uchádzača ZAMAT TRADE,s.r.o., IČO:
45 962 359 s cenovou ponukou 5.270,-- EUR, ktorej ponuka vyhovela všetkým požadovaným
administratívnym náležitostiam a zároveň uvedená ponuka bola s najnižšou cenou.
7. Dňa 30.05.2017 bol vyhotovený Záznam o výbere dodávateľa zákazky podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

Kontrolou nebol zistený rozpor so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platnom v čase výberu dodávateľa.
Postup pri verejnom obstarávaní kontrolovaného subjektu Obec Podhorany, Mechenice 51, 951 46
Podhorany bol v súlade s podmienkami podľa Zmluvy č. 92/POD-25/17 o poskytnutí podpory
z Enviromentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny – zlepšovanie kvality
životného prostredia na vidieku uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004
o Enveromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v súlade so
zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmluve v Článku IV. v bode 6 sú uvedené
podmienky poskytnutia dotácie:
Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) realizácie
projektu, špecifikovaného( ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý je povinný zabezpečiť príjemca
dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom v čase výberu dodávateľa(ov). Za
dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom
obstarávaní platnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto
zákona o verejnom obstarávaní zo strany príjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie
podmienok zmluvy, ktorého následkom je povinnosť príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu
alebo jej časť.

V pláne kontrolnej činnosti za II. polrok 2017 hlavná kontrolórka Obce Podhorany mala kontrolu
hospodárnosti s finančnými prostriedkami a majetkom obce so zameraním na dodržanie
hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri obstarávaní zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
V správe z výsledku kontroly bolo konštatované:

Zákon neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal všeobecne verejný obstarávateľ – obec
aplikovať pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou. Obec by mala však postupovať tak, aby
prioritne zohľadnila najmä princíp hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných
prostriedkov. Preto by som odporúčala špecifikovať pravidlá, ktoré bude obec uplatňovať pri
zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou vo svojich interných predpisoch.
Uvedená správa o výsledku kontroly bude zaslaná Úradu pre verejné obstarávanie, autorovi
podnetu a poslancom Obecného zastupiteľstva Obce Podhorany.

V Podhoranoch dňa 09.11.2018

...............................................................................
Ing. Apolónia Bedeová
Hlavný kontrolór Obce Podhorany

