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Obecný úrad 

Ondrejská 360/1  

976 62 Brusno 

IČO: 00313491 

         R 619/2019

         S 2019/00504 

 

OBEC BRUSNO – HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE  

 

Správa hlavného kontrolóra o výsledku z kontroly č. 3/2019 

 

Hlavný kontrolór obce Brusno v súlade so zákonnými kompetenciami podľa ustanovenia 

§ 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na 

základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019, prijatým uznesením č. 5/2019 zo dňa 

27. 03. 2019 vykonal od 17. 07. 2019 

 

kontrolu dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov za rok 2018. 

 

Cieľom kontroly bolo zistiť, či sa v podmienkach obce Brusno dodržiavajú a uplatňujú 

záväzné právne predpisy a vnútorné predpisy obce pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, 

zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, 

zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a pri správe vo verejnom 

obstarávaní. Overiť objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi a vnútornými aktmi riadenia so zameraním na dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s rozpočtovými 

prostriedkami obce. 

Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad Brusno, kontrolovaným obdobím bolo 

obdobie kalendárneho roka 2018. 

Kontrolovaný subjekt bol vyzvaný listom R 365/2019 zo dňa 15. 07. 2019 na predloženie 

dokladov, potrebných na výkon kontroly. V stanovenej lehote boli kontrolovaným subjektom 

požadované dokumenty predložené. 

 

Obec Brusno, ako kontrolovaný subjekt, bola v zmysle § 7 zákona o verejnom 

obstarávaní verejným obstarávateľom, ktorý bol povinný postupovať pri obstarávaní zákaziek 

v zmysle tohto zákona. 

 

V roku 2018 kontrolovaný subjekt deklaroval výkon desiatich verejných obstarávaní. 

 

č. konania verejného 

obstarávania 

Predmet obstarávania Vysúťažený dodávateľ 

162/2018 Dodávka a úprava darčekových predmetov Agrafik, s. r. o. 

163/2018 Dodávka a montáž scénického osvetlenia, JAM, s. r. o. 
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MKS Brusno 

164/2018 

Dodávka a montáž zateplenia stropu 

a sadrokartónového podhľadu OU Brusno 

360/1 

M. Balco 

165/2018 
Výroba a osadenie oplotenia cintorína, 

Kostola sv. Ondreja 
zrušená súťaž 

166/2018 
Nákup a dodávka elektrickej energie pre 

odberné miesta obce Brusno 
SPP Bratislava, a. s. 

167/2018 Dodávka a montáž ozvučenia MKS Brusno ZBM, s. r. o. 

168/2018 
Výstavba príjazdovej komunikácie 

a verejného osvetlenia 
Bielostav 

169/2018 
Dodávka zemného plynu pre odberné miesta 

obce Brusno 
SPP Bratislava, a. s. 

170/2018 Oprava podláh MKS Brusno Onciš 

171/2018 
Výroba a osadenie oplotenia cintorína, Kostol 

sv. Ondreja – opakovaná súťaž 
BPM kov, Kereš Ján 

 

Následne bol kontrolovaný subjekt dňa 11. 10. 2019 listom č. R 513/2019 informovaný 

o pokračovaní kontroly a požiadaný o doplnenie dokumentácie potrebnej pre výkon kontroly 

a to vybranej dokumentácie týkajúcej sa procesu verejného obstarávania na zabezpečenie: 

- Dodávky a úpravy darčekových predmetov, 

- Výroby a osadenia oplotenia cintorína , Kostola sv. Ondreja, 

- Dodávky a montáže ozvučenia MKS Brusno. 

 

Na základe vykonanej kontroly boli zistené nasledovné porušenia: 

 

- kontrolovaný subjekt v kontrolovanom období mal v platnosti a uplatňoval v procese 

verejného obstarávania Smernicu č. 1/2011 o jednotnom postupe obce Brusno pri 

zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ktorá však vychádzala z neplatnej legislatívy, vzhľadom na skutočnosť, že 

zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov bol zrušený a nahradený zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- kontrolovaný subjekt tým, že nezverejnil na svojom webovom sídle objednávku na 

dodanie prác a dodávku plotových dielcov, nepostupoval v súlade s § 5b zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,  

- kontrolovaný subjekt tým, že nezverejnil v profile súhrnnú správu o zákazkách s 

nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po 

skončení kalendárneho štvrťroka, nepostupoval v súlade s § 117 ods. 6 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

- kontrolovaný subjekt tým, že nepreukázal výkon finančnej kontroly v zmysle § 7 

zákona o finančnej kontrole v procese verejného obstarávania (finančná operácia 

alebo jej časť v zmysle § 6 ods. 4 zákona o finančnej kontrole) porušil ustanovenia 

tohto zákona. 
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V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly. 

 

 

 

....................................... 

Ing. Ivan Petrík, PhD. 

hlavný kontrolór obce 

 

 

V Brusne, dňa 06. 12. 2019. 

 


