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Obecný úrad 

Ondrejská 360/1  

976 62 Brusno 

IČO: 00313491 

S 2021/00321 

R 389/2021 

 

 

OBEC BRUSNO – HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE  

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 5/2021 

 

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 2021 prijatým uznesením č. 10 

zo dňa 16. 06. 2021 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov vykonal od 23. 08. 2021 

 

kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri 

kontrole č. 7/2020 (kontrolou zákonnosti postupu Základnej školy s materskou školou 

Brusno pri verejnom obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky 

„Detské ihrisko“). 

 

 Kontrolovaným subjektom bola Základná škola s materskou školou, Školská 622, 

976 62 Brusno. Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané kontrolovanému subjektu listom 

č. R345/2021 zo dňa 19. 08. 2021. 

 

Kontrolovaným obdobím bol rok 2021. V sledovanom období kontrolovaný subjekt 

realizoval podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní jednu zákazku, konkrétne zákazku na 

uskutočnenie stavebných prác – „Stavebné úpravy v objekte ZŠ  MŠ Brusno – vytvorenie 

učební“, ktorá bola aj predmetom kontroly. 

 

Cieľom kontroly bolo plnenie opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov 

zistených pri kontrole č. 7/2020, konkrétne výkon finančnej kontroly v procese verejného 

obstarávania ako aj dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní v podmienkach 

kontrolovaného subjektu. 

 

Kontrola č. 7/2020 bola ukončená dňa 09. 10. 2020 odoslaním vypracovanej Správy 

z kontroly štatutárovi kontrolovaného subjektu. Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené 

nedostatky, z vykonanej kontroly bol vyhotovený v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej 

kontrole a audite dňa 30. 09. 2020 návrh správy z kontroly č. 7/2020, ktorý bol odovzdaný 

kontrolovanému subjektu dňa 30. 09. 2020, kedy bol aj prerokovaný. 

 

Kontrolovaný subjekt bol zároveň poučený o možnosti podať písomné námietky k 

zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného 
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zoznamu prijatých opatrení a tiež k lehote na splnenie prijatých opatrení do 07. 10. 2020. 

 

 Kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote zaslal vyjadrenie k Návrhu správy č. 7, 

ktorým nepodal žiadne námietky k zisteným nedostatkom, a prijal konkrétne opatrenia 

opatrenie, konkrétne v termíne do 30. 10. 2020 prehodnotiť vnútornú smernicu o finančnej 

kontrole. 

  

Kontrolou boli navrhnuté nasledovné opatrenia: 

- dôsledne dodržiavať výkon finančnej kontroly v súlade s platnou legislatívou. 

 

 Kontrolovaný subjekt bol verejným obstarávateľom v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) 

zákona o verejnom obstarávaní, v súlade s § 6 zákona o verejnom obstarávaní a internou 

smernicou o verejnom obstarávaní stanovil dňa 13. 08. 2021 predpokladanú hodnotu zákazky 

na základe rozpočtu stavebných prác (výkaz výmer, vypracovaného odpore spôsobilou 

osobou). Kontrolovaný subjekt vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 16. 08. 2021 stanovil 

požadované podmienky účasti, obsah predkladanej ponuky, kritérium  na hodnotenie ponúk 

ako aj termín na predloženie cenovej ponuky a to do 23. 08. 2021 do 19:00 hod. 

Výzva na predloženie ponúk bola zaslaná trom potenciálnym záujemcom elektronicky. 

 
Záujemca Elektronická adresa Zaslané 

Marián Chamko, Medená 5712/11, B. 

Bystrica, IČO: 34258752 
chamec@azet.sk 16. 08. 2021, 14:22 hod. 

Martin Bučko, Nová 874/5, 

B. Bystrica, IČO: 51773945 
moonlightafton12@gmail.com 16. 08. 2021, 14:25 hod. 

Roman Kajniak, 

Mládežnícka  3752/32, B. Bystrica, 

IČO: 53697995 

romanka@gmail.com 16. 08. 2021, 15:22 hod. 

 

Cenové ponuky boli doručené osobne od troch potenciálnych dodávateľov : 

 
Cenová ponuka od Doručená Ponúkaná cena zákazky  

v € s DPH 

Roman Kajniak, Mládežnícka 32, B. Bystrica, 

IČO: 53697995   
20. 08. 2021, 10:35 hod. 25 710,25 

Marián Chamko, Horná Mičiná 152, 

B. Bystrica, IČO: 34258752 
23. 08. 2021, 08:08 hod. 19 147,90 

Martin Bučko, Nová 871/5, B. Bystrica, IČO: 

51773945 
23. 08. 2021, 08:41 hod. 22 505,49 

  

Kontrolovaný subjekt na základe doručených ponúk vypracoval dňa 25. 08. 2021 

Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk a splnenia podmienok účasti, ktorou určil poradie 

uchádzačov a ich súťažných ponúk, podľa stanoveného kritéria – t. j. celkovej ceny.  

  

 Následne bolo jednotlivým záujemcom elektronicky (e-mailom) zaslané Oznámenie 

o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. 08. 2021, pričom dňa 27. 08. 2021 bola zaslaná oprava 

údajov v Oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk_ZŠ s MŠ Brusno, v ktorej bol opravený 

nesprávne uvedený údaj, sídlo podnikania úspešného uchádzača. 

 

 Výsledkom procesu verejného obstarávania bol výber úspešného uchádzača, Marián 

Chamko, Horná Mičiná 152, IČO: 34258752, ktorého cenová ponuka vo výške 19 147,90 € 
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bola najnižšia a umiestnila sa na prvom mieste z hľadiska hodnoteného kritéria. 

 

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 č. 5/2021. 

 

 

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

Ing. Ivan Petrík 

hlavný kontrolór obce 

V Brusne, 30. 09. 2021 

 


