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Dôvodová správa: 

V zmysle plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 hlavný kontrolór predkladá obecnému 

zastupiteľstvu správu o výsledku kontroly.   

 

 

Návrh na uznesenie: 

Obecné zastupiteľstvo v Kameničnej  

Berie na vedomie 

1. Správu o výsledku kontroly zverejňovania súhrnných správ podľa zákona o verejnom 

obstarávaní v roku 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o výsledku kontroly zverejňovania súhrnných správ podľa zákona o verejnom 

obstarávaní v roku 2019 

 

Predmet kontroly: kontrola zverejňovania súhrnných správ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

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

predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

Cieľ kontroly:  

- Preveriť postup obce Kameničná, ako verejného obstarávateľa, či verejný obstarávateľ 

postupuje v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní pri postupe obstarávania 

zákaziek s nízkymi hodnotami a zákaziek malého rozsahu.   

- Či verejný obstarávateľ uverejnil v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 

hodnotami s cenami vyššími ako 5 000,- eur, 

- Či dodržal zákonnú lehotu na zverejnenie súhrnnej správy o zákazkách s nízkymi 

hodnotami s cenami vyššími ako 5 000,- eur, 

- Či súhrnná správa obsahuje hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu 

dodávateľa,  

- Či verejný obstarávateľ uverejnil v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými 

cenami vyššími ako 1 000,- eur v súlade s ustanovením § 10 zákona o verejnom 

obstarávaní, 

- Či dodržal zákonnú lehotu na zverejnenie súhrnnej správy o zmluvách so zmluvnými 

cenami vyššími ako 1 000,- eur,  

- Či súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000,- eur obsahuje 

hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola 

zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní, na 

základe ktorého bola zmluva uzatvorená.      

Povinná osoba: Obec Kameničná 

Kontrolované obdobie: rok 2019  

Termín vykonania kontroly: november 2020 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.  

 

Použitá legislatíva ku kontrole:  

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

v znení neskorších predpisov,  

 Smernica č.1/2020 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.  

 

Teoretické východiská 

Hlavný kontrolór je oprávnený kontrolovať postup verejného obstarávania zákaziek s nízkymi 

hodnotami  a postup obstarávania zákaziek malého rozsahu.  

Zákazky s nízkou hodnotou sú upravené v § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Zákazky 

malého rozsahu (ide o zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako 5000,- eur 

v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie 



obdobie ako jeden kalendárny rok) v zákone o verejnom obstarávaní upravené nie sú, keďže sa 

na nich tento postup nevzťahuje.   

Právna úprava zákaziek s nízkou hodnotou v § 117 zákona o verejnom obstarávaní sa 

s účinnosťou od 1.1.2019 zmenila.  

Verejný obstarávateľ od 1.1.2019 je povinný vo svojom profile zverejňovať: 

- Súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, 

- Súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000,- eur.  

V zmysle ustanovenia § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v znení od 1.1.2019 

verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 

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

štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky 

a identifikáciu dodávateľa.  

Podľa § 5 ods. 2 a 7 a § 120 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon“) je Úrad 

pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) splnomocnený na vydanie všeobecne záväzného 

právneho predpisu, ktorým sa ustanovia finančné limity pre nadlimitnú zákazku na dodanie 

tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služby, finančný limit pre nadlimitnú 

koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov. 

Finančné limity pre podlimitnú zákazku, podlimitnú koncesiu, civilnú zákazku s nízkou 

hodnotou a zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti podľa § 139 zákona sú ustanovené v § 5 

zákona, finančné limity sú platné od 18. apríla 2016 nasledovne:  

 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

Verejný obstarávateľ 

BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 

  PHZ  Postup 

Tovar (okrem potravín)  

Služba Stavebné práce 
< 5 000 eur § 117 zákona 

INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU 

Tovar (okrem potravín)  

Služba 
< 20 000 eur § 117 zákona 

Stavebné práce < 70 000 eur   

POTRAVINY 

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4437342&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4437355&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4438942&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=26&p=4471009&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4439172&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4437339-4437356&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4437339-4437356&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4438917-4438922&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4438917-4438922&f=2


Potraviny < 40 000 eur § 117 zákona 

SLUŽBA uvedená v prílohe č. 1 zákona 

Služba uvedená  

v prílohe č. 1 zákona 
< 200 000 eur § 117 zákona 

 

Podľa § 10 ods.10 zákona o verejnom obstarávaní v znení od 1.1.2019, ak to 

nevylučujú osobitné predpisy, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní po 

skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými 

cenami vyššími ako 1 000,- eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa 

podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje tento zákon. V súhrnnej 

správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu 

zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 zákona 

o verejnom obstarávaní, na základe ktorého bola zmluva uzatvorená. Verejný obstarávateľ 

a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli 

zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.   

 

Kontrolné zistenia: 

Úrad pre verejné obstarávanie vytvoril nový formulár súhrnnej správy v profile obstarávateľa. 

Profil obce Kameničná je https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/pripomienky/4281 . 

Vložené dáta sú odoslané cez informačný systém zberu údajov a v štruktúrovanej podobe sú 

spracované  a sprístupnené vo vestníku verejného obstarávania.  

Súhrnné správy obec zverejňuje aj na svojom webovom sídle https://sk.kamenicna.eu/verejne-

obstaravanie/ . 

Za obdobie 1. štvrťroka 2019 Obec Kameničná v profile verejného obstarávateľa na 

stránke Úradu pre verejné obstarávanie zverejnila Súhrnnú správu o zmluvách podľa § 10 

ods. 10 a 11 dňa 07.05.2019. V súhrnnej správe sú zahrnuté 2 zákazky,  

- kúpa špeciálneho nákladného prívesu – fekálna cisterna, celková hodnota zákazky 

3 000,- eur bez DPH, 

- Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná – 

stavebný dozor výkon technického dozoru objednávateľa, celková hodnota zákazky 

12 200,00 eur bez DPH.  

 

V zmysle ustanovenia § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v znení od 1.1.2019 

verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách 

s nízkymi hodnotami, s cenami vyššími ako 5 000,- eur ktoré zadal za obdobie 

kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre 

každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu 

dodávateľa.  

Zákazka Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Kameničná – 

stavebný dozor výkon technického dozoru objednávateľa, celková hodnota zákazky 

https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4438917-4438922&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4439857&f=2
https://www.epi.sk/form/goto.ashx?t=27&p=4438917-4438922&f=2
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/pripomienky/4281
https://sk.kamenicna.eu/verejne-obstaravanie/
https://sk.kamenicna.eu/verejne-obstaravanie/


12 200,00 eur bez DPH, by mala byť zverejnená v Súhrnnej správe o zákazkách s nízkymi 

hodnotami.   

 

V priebehu obdobia 2. štvrťroka 2019 bola podpísaná 1 zmluva so zmluvnou cenou 

vyššou ako 1 000,- eur, na ktorú sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje zákon o verejnom 

obstarávaní:   

Zmluva o dielo č.8/2019, podpísaná dňa 10.05.2019 s Ing. Peter Ághom, predmetom 

zmluvy je spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva vnútra SR 

s dohodnutou cenou 2 000,- eur. Zmluva je zverejnená na webovom sídle obce.   

 

Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle ustanovenia § 10 ods.10 zákona o verejnom 

obstarávaní v znení od 1.1.2019, ak to nevylučujú osobitné predpisy, do 30 dní po skončení 

kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami 

vyššími ako 1 000,- eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa 

§ 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje tento zákon. V súhrnnej správe za 

každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej 

strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom 

obstarávaní, na základe ktorého bola zmluva uzatvorená. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené 

v Centrálnom registri zmlúv.  

 

V profile verejného obstarávania obec nezverejnila súhrnnú správu o zmluvách so 

zmluvnými cenami vyššími ako 1 000,- eur, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje 

zákon o verejnom obstarávaní, ktorú uzavrela za obdobie 2. štvrťroka 2019. V tejto 

súhrnnej správe by mala obec uviesť   

- Zmluvu o dielo č.8/2019, podpísanú dňa 10.05.2019 s Ing. Peter Ághom, 

predmetom zmluvy je spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

z Ministerstva vnútra SR s dohodnutou cenou 2 000,- eur.   

 

Za obdobie 3. štvrťroka 2019 obec Kameničná zverejnila Súhrnnú správu 

o zákazkách s nízkymi hodnotami dňa 14.10.2019. Bol dodržaný zákonom stanovený termín 

zverejnenia (30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka – do 30.10.2019). V súhrnnej správe 

sú zahrnuté 4 zákazky,  

- Dodanie plynu, celková hodnota zákazky 4 800,- eur bez DPH, 

- Nákup osobného auta na rozvoz stravy, celková hodnota zákazky 2 500,- eur bez DPH, 

- Vybetónovanie základov hrobových miest v novom cintoríne, celková hodnota zákazky 

8 556,- eur bez DPH, 

- Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kameničná – I. etapa – stavebný dozor, 

celková hodnota zákazky 2 850,- eur bez DPH.  

  

V zmysle ustanovenia § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní v znení od 1.1.2019 

verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách 

s nízkymi hodnotami, s cenami vyššími ako 5 000,- eur ktoré zadal za obdobie 

kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre 



každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu 

dodávateľa.  

Podľa § 10 ods.10 zákona o verejnom obstarávaní v znení od 1.1.2019, ak to 

nevylučujú osobitné predpisy, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní 

po skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so 

zmluvnými cenami vyššími ako 1 000,- eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho 

štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje 

tento zákon. V súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, 

predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, 

a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní, na základe ktorého bola 

zmluva uzatvorená. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej 

správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri 

zmlúv.   

 

Verejný obstarávateľ v Súhrnnej správe o zákazkách s nízkou hodnotou uvádza aj   

- Nákup osobného auta na rozvoz stravy, celková hodnota zákazky 2 500,- eur bez DPH, 

- Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Kameničná – I. etapa – stavebný dozor, 

celková hodnota zákazky 2 850,- eur bez DPH.  

Uvedené položky by mali byť uvedené v Súhrnnej správe o zmluvách so zmluvnými 

cenami vyššími ako 1 000,- eur, v zmysle ustanovenia § 10 ods. 10 zákona o verejnom 

obstarávaní.  

 

Na webovom sídle obce je zverejnená zmluva o dielo so spoločnosťou IP HOME Slovakia 

s.r.o., predmet zmluvy poskytovanie bezplatného WIFI prístupu, cena diela s DPH 

14 743,80 eur, uzatvorená dňa 13.09.2019.  

Uvedená zákazka nie je uvedená v Súhrnnej správe.   

 

Za obdobie 4. štvrťroka 2019 obec Kameničná zverejnila Súhrnnú správu 

o zákazkách s nízkymi hodnotami dňa 31.01.2020.  V súhrnnej správe sú zahrnuté 4 zákazky,  

- Dodávka elektriny, celková hodnota zákazky 4 950,- eur bez DPH, 

- Externý manažment, celková hodnota zákazky 4 150,- eur bez DPH, 

- Oprava hasičského vozidla Š706 RTH CAS 25, celková hodnota zákazky 1 976,10 eur 

bez DPH, 

- Vypracovanie žiadosti o NFP, celková hodnota zákazky 1 500,- eur bez DPH.  

 

Položky  

- Oprava hasičského vozidla Š706 RTH CAS 25, celková hodnota zákazky 1 976,10 

eur bez DPH, 

- Vypracovanie žiadosti o NFP, celková hodnota zákazky 1 500,- eur bez DPH  

by mali byť uvádzané v Súhrnnej správe o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 

1 000,- eur, v zmysle ustanovenia § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní.  

 



V priebehu obdobia 4. štvrťroka 2019 bola podpísaná 1 zmluva so zmluvnou cenou 

vyššou ako 1 000,- eur, na ktorú sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje zákon o verejnom 

obstarávaní:   

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, podpísaná dňa 18.10.2019 s Ing. 

Ľudovítom Fialom, predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky za rok 2018 s dohodnutou 

cenou 1 200,- eur. Zmluva je zverejnená na webovom sídle obce.   

 

Verejný obstarávateľ je povinný v zmysle ustanovenia § 10 ods.10 zákona o verejnom 

obstarávaní v znení od 1.1.2019, ak to nevylučujú osobitné predpisy, do 30 dní po skončení 

kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami 

vyššími ako 1 000,- eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa 

§ 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom obstarávaní nevzťahuje tento zákon. V súhrnnej správe za 

každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej 

strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 zákona o verejnom 

obstarávaní, na základe ktorého bola zmluva uzatvorená. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené 

v Centrálnom registri zmlúv.  

 

V profile verejného obstarávania obec nezverejnila súhrnnú správu o zmluvách so 

zmluvnými cenami vyššími ako 1 000,- eur, na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje 

zákon o verejnom obstarávaní, ktorú uzavrela za obdobie 4. štvrťroka 2019. V tejto 

súhrnnej správe by mala obec uviesť   

- Zmluvu o poskytovaní audítorských služieb, podpísanú dňa 18.10.2019 s Ing. 

Ľudovítom Fialom, predmetom zmluvy je audit účtovnej závierky za rok 2018 s 

dohodnutou cenou 1 200,- eur. 

 

Hlavná kontrolórka na odstránenie zisteného nedostatku a príčin jeho vzniku odporúča:  

- Pre splnenie zákonnej povinnosti  zverejňovať súhrnné správy v profile verejného 

obstarávateľa použitím osobitných formulárov dostupných v Informačnom 

systéme Zber údajov (ISZÚ) na webovom sídle iszu.uvo.gov.sk v súlade s  

ustanovením § 10 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s § 117 ods. 6 

zákona o verejnom obstarávaní .  

 

Správa o výsledku kontroly bola vyhotovená dňa 09.12.2020 

 

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

   JUDr. Ing. Gabriela Gönczölová 

                                                                                                             HK Kameničná 

 

Správu o výsledku kontroly prevzal Dezider Pataki, starosta obce 

Dňa: 09.12.2020 

 

Podpis: .............................................. 

 


