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OBEC BRUSNO – HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE  

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2020 

 

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 2. polrok 2020 prijatým uznesením 

č. 10/2020 zo dňa 24. 06. 2020 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 

audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonal od 27. 08. 2020 

 

kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri 

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

a doplnení niektorých zákonov za rok 2018. 

 

 Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad Brusno, kontrolované obdobie bolo od 

01. 01. 2020 do 30. 06. 2020. Oznámenie o začatí kontroly bolo kontrolovanému subjektu  

zaslané listom číslo R383/2020 zo dňa 26. 08. 2020. 

 

Cieľom kontroly bolo zistiť a vyhodnotiť skutočný stav plnenia prijatých opatrení na 

odstránenie nedostatkov zistených kontrolou č. 3/2019 – kontrolou dodržiavania zákona 

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

2018. 

 Hlavný kontrolór v rámci predmetu kontroly preveroval dodržiavanie zákona 

o verejnom obstarávaní, najmä na základe predložených dokladov: 

˗ zoznam splnených opatrení uložených kontrolou č. 3/2019, 

˗ zoznam verejných obstarávaní realizovaných obcou za rok 2020, 

˗ súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami realizovanými v rokoch 2019 – 2020. 

 

Kontrola č. 3/2019 - kontrola dodržiavania zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov za rok 2018 bola ukončená dňa 

20. 11. 2019, konštatovala nedostatky z hľadiska platnej legislatívy. Boli navrhnuté 

nasledovné opatrenia: 

- aktualizovať smernicu o verejnom obstarávaní, zrušiť doposiaľ platnú smernicu 

a vypracovať novú v nadväznosti na platné všeobecne záväzné právne predpisy, 

- v procese verejného obstarávania postupovať v zmysle platnej legislatívy, zverejňovať 

v profile obstarávateľa súhrnné správy, 

- dodržiavať ustanovenia zákona č. 211/200 Z. z.,  

- dodržiavať ustanovenia zákona č. 357/2015 Z. z. v súvislosti s každou vykonávanou 

finančnou operáciou. 
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Kontrolovaný subjekt v sledovanom období (01. 01. 2020 – 30. 06. 2020) realizoval 

celkovo štyri procesy verejného obstarávania: 

˗ Revitalizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Brusno – stavebné práce (zverejnené vo 

vestníku č. 143/2020 zo dňa 08. 07. 2020), 

˗ Revitalizácia odborných učební na ZŠ s MŠ Brusno – položky knižničného fondu (knihy, 

interaktívne knihy a knihy s CD) (zverejnené vo vestníku č. 143/2020 zo dňa 08. 07. 

2020), 

˗ Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce 

Brusno (zverejnené vo vestníku č. 144/2020 zo dňa 09. 07. 2020), 

˗ Stavené úpravy na budove starej školy v Brusne a jej okolí, 

 

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky, navrhnuté opatrenia sa plnia 

a nedochádzalo k porušovaniu všeobecných právnych predpisov.  

 

 

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 

hlavný kontrolór obce 

V Brusne, 01. 10. 2020 


