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S  P R Á V A  
O VÝSLEDKU KONTROLY 

I. Kontrolný orgán: JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka města Liptovský Mikuláš 
(ďalej len „HK") předkládá Městskému zastupitelstvu města Liptovský Mikuláš (ďalej len 
„MsZ") v súlade s ust. § 18f ods 1 písm d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. 
n. p. nasledovnú Správu o výsledku kontroly. 

II. Označenie kontroly podl'a plánu kontrolnej činnosti: 
Kontrola procesu uzatvárania skládky TKO Veterná Porubá - legislativně 
a technologické postupy (dodržiavanie technologických parametroví 

III. Označenie kontrolovaného subjektu: 
Názov: Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 
Sídlo: Družstevná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš 
IČO' 00 183 636 
Právna forma: příspěvková organizácia města 
(ďalej len „kontrolovaný subjekt") 

IV. Kontrola bola vykonaná: 
na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok2016 schváleného uznesením MsZ 
č 149/2015 zo dňa 10 12.2015 v spojení s uznesením MsZ č. 54/2016 zo dňa 12.05.2016 

V. Předpisy upravujúce procesný postup vykonania kontroly: 
1. Vnútorný předpis města: 

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolora města Liptovský Mikuláš schválené 
uznesením MsZ č. 20/2016 zo dňa 17.03.2016 

2. Všeobecne závazný právny předpis: 
Pravidlá kontrolnej činnosti ustanovené v ust. §§ 20 - 27 Zák. č 357/2015 
Z.z o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnění niektorých zákonov, ktoré HK 
používá v spojení s ust. § 18e Zák. č 369/1990 Zb o obecnom zriadení v z.n.p. 

VI. Ciel' kontroly: 
Overiť či boli dodržané technologické parametre v procese uzatvárania skládky tuhého 
komunálneho odpadu Veterná Porubá (ďalej len „Skládka"). 
Vybratá vzorka: 
1. I., II., III. a IV. etapa uzatvárania Skládky, Stavba SO-104 Zakrytie a rekultivácia 
2. Dokumentácia a doklady týkajúce sa zabezpečenia dodania a zabudovania 

drenážnych a tesniacich vrstiev Skládky, ktoré slúžia na zamedzenie prenikania 
zrážkových vod do uloženého odpadu na Skládke a to: 
a) Drenážny geokompozit s drenážnou mriežkou použitý na odvádzanie skládkového 

plynu a na odvádzanie zrážkovej vody (GSE Fabrinet HF-E B200), 
b) Minerálna tesniaca vrstva - ílové tesnenie hrůbky 2x25 cm s koeficientom filtrácie 

podlá Stavebného povolenia kfá1,0x10"9m.s"1 a podlá Kolaudačného rozhodnutia 
s koeficientom kf=0,488x10"9m.s"1 , 
vrátane projektovej dokumentácie, rozhodnutí a potvrdení orgánov štátnej správy 
súvisiacich s kontrolou a sú uvedené v prílohe č. 1 k tomuto návrhu správy. 

3. Dokumentácia k veřejnému obstarávaniu na dodanie drenážnych a tesniacich 
vrstiev Skládky uvedených v predchádzajúcom bode za účelom overenia postupu 
kontrolovaného subjektu pri verejnom obstarávaní drenážneho geokompozitu a ílu 
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použitého na zakrytie Skládky a overenia súladu postupu kontrolovaného subjektu 
s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a vnútorným predpisom., 

4. Účtovné doklady súvisiace s dodávkou drenážneho kompozitu a ílu dodaného 
na zakrytie Skládky, vrátane dokumentácie, ktorá súvisí s účtovnými dokladmi. 

5. Dokumentácia preukazujúca výkon finančnej kontroly podia Zák č 502/2001 Z z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnění niektorých zákonov v 
z.n.p. 

VII. Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly č. 2/KO/2016 (ďalej len „Návrh 
správy") na oboznámenie kontrolovanému subjektu: 

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh 
správy, ktorý bol doručený kontrolovanému subjektu 09.06.2016. 

VIII. Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky: 
a) k zisteným nedostatkom, 
b) navrhnutému odporučeniu, 
c) k lehote na predloženie písomného zoznamu splněných opatření přijatých na nápravu 

nedostatkov a na odstránenie ich příčin. 

Kontrolovaný subjekt v lehote určenej HK dňa 14.06.2016 podal námietky k zisteným 
nedostatkom uvedeným v Návrhu správy pod č. 1, 3, 4, 13 a 14. 
K navrhnutému odporučeniu a k lehote na predloženie písomného zoznamu splněných 
opatření přijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie příčin ich vzniku kontrolovaný 
subjekt nepodal námietky. 

IX. Spósob vysporiadania námietok k zisteným nedostatkom: 

HK posúdila námietky a v tých častiach, v ktorých boli opodstatněné zohiadnila ich 
vnásledne vypracovanej Správě z vykonanej kontroly č. 2/KO/2016 (ďalej len „Správa 
z vykonanej kontroly"), ktorá bola dňa 16.06.2016 doručená kontrolovanému subjektu a 
tým bola kontrola skončená. 

X. Sumárny opis zistených nedostatkov a označenie konkrétných ustanovení, ktoré boli 
porušené, spolu s odporučením HK: 

Nedostatok č. 1: 
Uzatváranie II etapy nebolo začaté v časovom súlade s právoplatným Rozhodnutím 
SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát životného prostredia 
Žilina, odbor integrovaného povoiovania a kontroly, ktorým bol udelený súhlas na jej 
uzavretie. 

Nedostatok č. 2: 
a) kontrolovaný subjekt preukazne neurčil na vedenie uskutočňovania stavby „Ukončenie 

skládkovania odpadov na skládke Veterná Porubá - Zakrytie a rekultivácia" 
stavbyvedúceho tak, aby bolo vedenie uskutočňovania stavby vykonávané podia § 44 
ods. 1 Stavebného zákona, 

b) zaměstnanec, ktorý v skutočnosti vykonával činnosti stavbyvedúceho uvedené v § 46a 
Stavebného zákona nespíňal na výkon činnosti odbornú spósobilosť podia Přílohy č 2 
k Živnostenskému zákonu 
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Odporučenie HK: 
a) Vzhl'adom na zistený rozdiel 2 224,10 m2: 

• medzi množstvom geokompozitu na odvod vody a plynu, ktoré bolo vypočítané 
v rámci kontroly na základe celkovej skutočnej výměry rekultivovanej plochy so 
zarátanlm svahov (30 519,3 m2) uvedenej v Projekte č. 2, ktoré by malo byť 
zabudované v rámci zakrytia na Skládke (61 038,60 m2) a medzi 

• množstvom geokompozitu, ktoré bolo vypočítané podia fakturácie (58 814,50 m2), 
ako aj 

b) vzhíadom na zistený rozdiel 1 157,54 ton: 
• medzi množstvom ílu, ktoré by malo byť zabudované ako tesnenie v hrúbke 2x25cm 

v rámci zakrytia Skládky, ktoré bolo vypočítané v rámci kontroly rovnako na základe 
celkovej skutočnej výměry rekultivovanej plochy so zarátaním svahov (30 519,3 m2) 
uvedenej v Projekte č. 2 (30 519,30 m2) a představuje 25 941,405 ton a medzi 

• množstvom ílu, ktorý bol zistený podia fakturácie a představuje 24 783,86 ton, 

HK odporúča kontrolovanému subjektu preveriť správnost' vypočítaných údajov 
v kontrole dodávateiom Projektu č. 2 a znalcom z příslušného odboru. 
Účelom by malo byť preverenie jednak správnosti výsledkov kontroly v závislosti od 
údajov uvedených v Projekte č. 2, ako aj preverenie možnosti vplyvu zistených 
rozdielov, pokiai budú potvrdené, na kvalitu vyhotovených drenážnych a tesniacich 
vrstiev Skládky. 

Nedostatok č. 3: 
Na základe Dodávateískej zmluvy č. 104/12 uzavretej dňa 07.09 2012 a Inominátnej 
zmluvy č. 244/13 uzavretej 28.11.2013 medzi kontrolovaným subjektom ako odberateiom 
a obchodnou spoločnosťou KFK sro. so sídlom ul. Hroboňova 17, 031 05 Liptovský 
Mikuláš, ako dodávateiom sa predmetná spoločnosť zaviazala dodat' íl na skládku TKO 
Veterná Porubá v celkovom objeme do 23 999,- € s DPH, pričom sa predmetné zmluvné 
strany dohodli, že miestom plnenia je skládka TKO Veterná Porubá. Podia fakturácie však 
dodávatei dodával odberateiovi íl, vrátane nakládky. Tým došlo kporušeniu ČI. II bod 
2.2.1. dodávateískej zmluvy č. 104/12 a rovnakého ust. Inominátnej zmluvy č. 244/13 
dodávateiom, v dósledku čoho vznikla škoda na vytvorenej finančnej rezerve vo výške 
nákladov na dopravu ílu z miesta dodávky v Ondrašovej na skládku TKO Veterná Porubá. 

Nedostatok č. 4: 
Kontrolovaný subjekt uzavřel v ten istý deň 07 04.2014 na základe troch obstarávaní na 
ten istý íl so spoločnosťou LUPČÍANKA s.r.o. so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 
Liptovský Mikuláš následovně zmluvy: 
• Kúpnu zmluvu č. 73/14, ktorou sa spoločnosť ako predávajúci zaviazala dodat' 

kontrolovanému subjektu ako kupujúcemu íl na Skládku TKO I. etapa, Veterná 
Porubá vmnožstve 5 193,10 ton na dohodnuté miesto určenia - Skládka TKO 
Veterná Porubá 

• Zmluvu o poskytnutí služby č. 75/14, na základe ktorej sa spoločnosť ako 
poskytovatel' zaviazala vykonat' pre kontrolovaný subjekt ako objednávateli 
nakladanie ílu na Skládku TKO I etapa v množstve 5 193,10 ton a 

• Zmluvu o preprave č 74/14, podl'a ktorej sa spoločnosť ako poskytovatel' 
zaviazala vykonat' pre kontrolovaný subjekt ako objednávatel'ovi prepravu ílu na 
skládku TKO I. etapa vmnožstve 5 125 ton z lokality Partizánska Lupča na skládku 
TKO Veterná Porubá. 
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Podia dokumentácie získanej ku kontrole v dósledku nekvality ílu dodávateí změnil 
lokalitu z ktorej íl dodával, přepravoval a vozil, čo nebolo upravené v žiadnej z uvedených 
zmlúv. 

Nakoiko sa spoločnosť v Kúpnej zmluve č, 73/14 zaviazala dodať íl priamo na dohodnuté 
miesto určenia, ktorým bola Skládka a súčasne sa v ďalších dvoch zmluvách duplicitně 
riešilo nakladanie a preprava ílu, podia názoru HK došlo k porušeniu § 37 Občianskeho 
zákonníka, podia ktorého sa právny úkon musí urobit' slobodne a vážné, určité 
a zrozumitePne, inak je neplatný. 

Nedostatok č. 5: 
Kvalita ílu dodávaného spoločnosťou LUPČIANKA s.r o. so sídlom Priemyselná 2053, 031 
01 Liptovský Mikuláš z dvoch lokalit (Partizánska Lupča a Ružomberok), ktorý bol použitý 
na vybudovanie ílovej tesniacej vrstvy na uzatvorenie Skládky neboía odkontrolovaná 
v rámci veřejného obstarávania, nebola dohodnutá v zmluve č. 73/2014 v znění Dodatku 
č. 135/2014, ako je uvedené vyššie, ani formou vykonania laboratórnych skúšok použitých 
materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy pre ílové tesnenie pre účely vydania 
Kolaudačného rozhodnutia. Kontrolovaný subjekt po přerušení kolaudačného konania 
v dósledku toho, že chýbali výsledky laboratórnych skúšok použitého ílu, dal vykonat' 
laboratorně skúšky použitého ílu dodávaného len spoločnosťou KFK s.r.o. so sídlom 
Hroboňov 17, 031 05 Liptovský Mikuláš z lokality Ondrašová, ktoré předložil Inšpekcii pre 
účely vydania Kolaudačného rozhodnutia 

Nedostatok č. 6: 
a) PFK návrhu Dodávateiskej zmluvy č 104/12 a návrhu Inominátnej zmluvy č. 244/13 

so spoločnosťou KFK s r.o. so sídlom Hroboňov 17, 031 05 Liptovský Mikuláš nebola 
vykonaná v súlade s ust § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z, keď bola pri niektorých 
overeniach porušená zásada štyroch očí a chýbalo vyjádřeme podia § 9 ods 3 cit. 
zákona s čím bola finančná operácia overená 

b) overenie súladu s rozhodnutiami a právnymi predpismi PFK bolo vykonané formálně, 
pretože napriek tomu, že návrhy vykazovali vady, (viď nedostatok č. 3) došlo 
k uzavretiu zmlúv a PFK nesplnila ciei uvedený v § 4 Zák. č. 502/2001 Z. z. 

Nedostatok č. 7: 
a) PFK na návrhu Kúpnej zmluvy č. 73/2014, návrhu Zmluvy o poskytnutí služby č 75/14 

a návrhu Zmluvy o preprave č. 74/14 so spoločnosťou LUPČIANKA s.r.o. so sídlom 
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš nebola vykonaná v súlade s ust. § 9 Zák. 
č. 502/2001 Z.z., keď bola porušená zásada štyroch očí pri overení súladu 
s osobitným predpisom 

b) overenie súladu s rozhodnutiami a právnymi predpismi bolo vykonané formálně, 
pretože aj napriek tomu, že návrhy zmlúv vykazovali vady (viď nedostatok č. 4) došlo 
k ich uzavretiu a PFK nesplnila ciei uvedený v § 4 Zák č. 502/2001 Z. z. 

Nedostatok č. 8: 
PFK na návrhoch Zmluvy o dodávke materiálu č 148/14, Zmluvy o dodávke materiálu č. 
161/14 a Zmluvy o dodávke materiálu č. 205/14 so spoločnosťou KFK s.r.o. nebola 
vykonaná v súlade s ust § 9 Zák č. 502/2001 Z.z., keď bola porušená zásada štyroch očí 
pri overení zmluvy s osobitnými predpismi. 

Nedostatok č. 9: 
Pri realizácii I. etapy dodávky geokompozitu došlo k porušeniu: 
a) ČI. 5 ods. 2 písm a) Smernice č. 8/2011, keď nedošlo k preskúmaniu obsahu faktúry 

podia dodacieho listu č. 1 Dátum dodania tovaru uvedený vo faktúre nesúhlasí 
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s dátumom vyhotovenia dodacieho listu č. 1, ktorý navýše neobsahuje dátum 
prevzatia tovaru 

b) § 9 Zák. 5. 502/2001 Z. z., keď predbežná finančná kontrola nebola vykonaná buď 
vóbec alebo spósobom podfa cit ust. a to na dodacom liste, faktúre resp likvidačnom 
liste k faktúre a platobnom poukaze. 

Nedostatok č. 10: 
Pri realizácii II. a III. etapy dodávky geokompozitu došlo k porušeniu: 
§ 9 Zák. č. 502/2001 Z. z,, keď predbežná finančná kontrola nebola vykonaná spósobom 
podl'a cit. ust na dodacom liste a likvidačnom liste k faktúre, keď chýbajú vyjadrenia podfa 
§ 9 ods. 3 cit. zákona. 

Nedostatok č. 11: 
Pri realizácii dodávok geokompozitu na IV. etapu skládky došlo k porušeniu: 
a) ČI. V bod 2 Kúpnej zmluvy č 112 014, kde zodpovědnou osobou za prevzatie 

zásielky bol p. Trnovský, ale dodaný tovar převzal p. Magura 
b) § 9 Zák č. 502/2001 Z. z , keď predbežná finančná kontrola nebola vykonaná vóbec 

spósobom podl'a cit. ust. a to na dodacom liste, faktúre resp likvidačnom liste 
k faktúre a platobnom poukaze 

Nedostatok č. 12: 
Pri realizácii dodávok ílu, nakladaní ílu a preprave pre I. etapu uzatvárania skládky došlo 
k porušeniu: 
a) § 9 Zák. č. 502/2011 Z. z., keď PFK: 
• nebola vykonaná vóbec na dodacích listoch, kde mal byť overený súlad so zmluvou 

č. 73/14, čím došlo súčasne aj k porušeniu ČI. 6 písm. c) Smernice č. 7/2013, 
• nebola vykonaná spósobom podfa cit. ustanovenia na likvidačných listoch k faktúram, 

keď chýbalo vyjadrenie s čím sa finančná operácia overuje, pričom mal byť overený 
súlad so Zákonom o účtovníctve a 

b) § 9 Zák. č. 502/2011 Z. z., keď PFK faktúry na platobnom poukaze bola sice 
vykonaná příslušnými zamestnancami a spósobom podfa cit. ust., keď bol overený 
súlad s vytvořenou finančnou rezervou a potvrdením Inšpekcie o oprávněnosti 
čerpania účelovej finančnej rezervy na uzavretie a rekultiváciu I. etapy Skládky (súlad 
s rozpočtom), ako aj súlad so zmluvou č. 73/2014, ale neobsahoval overenie súladu 
s dodacím listom. Tým došlo súčasne k porušeniu ČI. 5 ods. 2 písm. a) Smernice 
8/2011 a ČI. 6 c) Smernice 7/2013 

Nedostatok č. 13: 
Pri realizácii dodávok ílu, vrátane nakladania pre II. etapu uzatvárania skládky došlo 
k pomšeniu: 
a) ČI. II. bod 2.2 Zmluvy o dodávke materiálu č. 148/14, keď dodávatef tovaru mal 

vystavit' kontrolovanému subjektu ako odberatefovi za odobratý tovar dodací list, 
b) ČI 7 ods 3.7. Smernice č. 8/2011, keď ku faktúram na dodanie tovaru neboli 

z dóvodu porušenia vyššie uvedenej zmluvy přiložené dodacie listy, vrátane 
váženiek 

c) § 9 Zák. č. 502/2011 Z. z , keď PFK: 
• nebola vykonaná spósobom podfa cit. ustanovenia na likvidačných listoch k faktúram, 

keď chýbalo vyjadrenie s čím sa finančná operácia overuje, pričom mal byť overený 
súlad so Zákonom o účtovníctve a 

• na platobnom poukaze bola sice vykonaná příslušnými zamestnancami a spósobom 
podfa cit ust., keď bol overený súlad s vytvořenou finančnou rezervou a potvrdením 
Inšpekcie o oprávněnosti čerpania účelovej finančnej rezervy na uzavretie 
a rekultiváciu II. etapy Skládky (súlad s rozpočtom), ako aj súlad so zmluvou č. 
148/2014, ale neobsahovala overenie súladu s dodacím listom. Tým došlo súčasne 
k porušeniu ČI. 5 ods. 2 písm. a) Smernice 8/2011 a ČI. 6 c) Smernice 7/2013 PFK 
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bola vykonaná formálně, pretože nezistila chybu, keď dodáváte!' tovaru nevystavil na 
dodávaný tovar dodací list a tým nie je preukázané skutočne dodané množstvo 
odobratého ílu. 

Nedostatok č. 14: 
Konáním kontrolovaného subjektu uvedeným: 
v nedostatkoch č. 3 a 4 tohto návrhu správy došlo k porušeniu finančnej disciplíny podia § 
31 ods. 1 písm. j) Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď bolí veřejné 
prostriedky vynaložené nehospodárne. 

XI. Lehota na prijatie opatření na nápravu zístených nedostatkov a odstránenie příčin 
ich vzniku: 

HK určila kontrolovanému subjektu v Správě z vykonanej kontroly lehotu na prijatie opatření 
najneskór do 29.07.2016, ktorá v čase podania tejto správy MsZ plynula. 

XII. Lehota na predloženie písomného zoznamu splněných opatření přijatých na nápravu 
zístených nedostatkov a na odstránenie příčin ich vzniku: 

HK určila kontrolovanému subjektu v Správě z vykonanej kontroly lehotu na 
predloženie písomného zoznamu splněných opatření najneskór do 30.09.2016, 
ktorá rovnako v čase podania tejto správy MsZ plynula. 

XIII. Obsah kontroly: 

Popis priebehu kontroly je uvedený v prílohe č. 1 k tejto správě, vrátane nedostatkov, ktoré 
z kontrolovaných skutočností vyplynuli. 
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Příloha č. 1: k SPRÁVĚ O VÝSLEDKU KONTROLY predkladanej MsZ 

I. Prehl'ad najdóležitejších právnych predpisov súvisiacich s kontrolou: 

1. Všeobecne závazné právně předpisy: 
a) Zák č 223/2001 Z, z o odpadoch a o zmene a doplnění niektorých zákonov 

v z.n.p. (ďalej len „Zákon o odpadoch") 
Vyhl Ministerstva životného prostredia SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých 
ustanovení zákona o odpadoch (ďalej len „Vykonávacia vyhláška") 
Zrušená Vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 310/2013 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, ktorá nadobudla účinnost' 
15 10.2013 okrem prii č. 7a 8 

b) Zák č. 39/2013 Z. z o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného 
prostredia a o zmene a doplnění niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „Zákon 
o IPKZ"), 

c) Zák. č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z n.p. (ďalej len 
„Stavebný zákon") 

d) Zák. č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v. z. n. p. 
(ďalej len „Živnostenský zákon") 

e) Zák. č 25/2006 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov v z.n.p. (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní") 

f) Zák č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnění niektorých 
zákonov, ktorým sa ruší ČI. I Zák. č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnění niektorých zákonov v z.n.p. 

g) Zák č 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „Zák. č. 502/2001 Z. z.") 
Zrušený Zák. č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnění 
niektorých zákonov, 

h) Zák. č. 431/2002 Z z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „Zákon o účtovníctve") 
i) Zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnění niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „Zákon o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy") 

2. Vnútorné předpisy města: 
Zásady hospodárenia s majetkom města č. 7/2011/INO v platnom znění 
Zásady hospodárenia s majetkom města č. 15/2012/INO v platnom znění 

3. Vnútorné předpisy kontrolovaného subjektu: 
a) Smernica č. 8/2011 zo dna 28.11.2011 - Oběh účtovných dokladov (ďalej len 

„Smernica č. 8/2011") 
b) Smernica č 7/2013 zo dňa 16.12 2013 - Vykonávanie finančnej kontroly (ďalej len 

„Smernica č. 7/2011") 
c) Smernica upravujúca postup pri verejnom obstarávaní: 

• č. 3/2013 zo dňa 28.06 2013 
• č. 9/2013 zo dňa 20.12.2013 
• Dodatok č 1 zo dňa 17.02.2014 k Směrnici č. 9/2013 

II. Prehl'ad rozhodnutí súvisiacich s uzatvorením a rekultiváciou Skládky vydaných 
orgánmi štátnej správy pre kontrolovaný subjekt ako stavebníka a prevádzkovatel'a 
a súvisiaca dokumentácia: 

1. Rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného 
prostredia Žilina, odbor integrovaného povoíovania a kontroly číslo' 
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6579-21935/2012/Chy/770140103/Z7-SP3 zo dňa 10 08.2012, ktorým bolo změněné 
a doplněné integrované povolenie následovně: 
- v oblasti odpadov vydaný súhlas na uzavretie časti skládky odpadov „Skládka TKO 

Veterná Porubá" IV. etapa a vykonanie jej rekultivácie 
- a vydané stavebné povolenie na stavbu „Ukončenie skládkovania odpadov na 

skládke Veterná Porubá - Zakrytie a rekultivácia" - areál prevádzky „Skládka TKO 
Veterná Porubá" (ďalej len „Stavebné povolenie") 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnost': 24.09.2012. 

2. Rozhodnutie SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát 
životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoíovania a kontroly číslo 6116-
28291/2013/Koz/770140103/Z10zo dňa 28.10 2013, ktorým bol v rámci integrovaného 
povolenia udelený súhlas na uzavretie 1. etapy skládky odpadov „Skládka TKO 
Veterná Porubá" a vykonanie jej rekultivácie podl'a § 3 ods. 3 písm c) bod 5 Zákona 
o IPKZ a podia § 7 ods. 1 písm. k) Zákona o odpadoch na ploché 6 153 m2 (ďalej 
len Rozhodnutie na uzatvorenie 1. Etapy Skládky"). 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnost' 15 11.2013. 

3. Rozhodnutie SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát 
životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoíovania a kontroly číslo 4330-
17741/2014/Chy/770140103/Z11 zo dňa 04.07 2014, ktorým bol v rámci integrovaného 
povolenia udelený súhlas na uzavretie 2. etapy skládky odpadov „Skládka TKO 
Veterná Porubá" a vykonanie jej rekultivácie podia § 3 ods. 3 písm. c) bod 5 Zákona 
o IPKZ a § 7 ods. 1 písm. k) Zákona o odpadoch na ploché 7 444 m2 (ďalej len 
„Rozhodnutie na uzatvorenie 2. Etapy Skládky"). 
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnost'. 11.07.2014. 

4. Žiadosť kontrolovaného subjektu o změnu integrovaného povolenia č. 
449/770140103/105-GI, Mt zo dňa 21.04.2005, ktorým žiadal o vydanie Kolaudačného 
rozhodnutia na stavbu „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Porubá" 
podia § 3 ods. 3 písm. h) Zákona o IPKZ a § 76 ods. 1 Stavebného zákona. 

5. Rozhodnutie SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát 
životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoiovania a kontroly číslo: 
1075-13323/2015/Pat/770140103/Z-KR zo dňa 11 05.2015, ktorým bolo přerušené 
konáme vo veci vydania změny integrovaného povolenia č. 449/770140103/105-GI, Mt 
zo dňa 21.04.2005 - Kolaudačně rozhodnutie zdóvodu, že kontrolovaný subjekt ako 
prevádzkovatei nepředložil pri kolaudácii výsledky skúšok použitých materiálov 
a vyhotovenia uzatváracej vrstvy pre ílové tesnenie (ďalej len „Prerušenie 
kolaudačného konaní a"). 

6. Výsledky laboratórnych skúšok - skládka TKO Veterná Porubá z mechaniky zemin, 
ktorými bola stanovená priepustnosť ílu (1 neporušenej vzorky zeminy - válec). 
Výsledky kontrolovaný subjekt předkládal pod číslom 489/2015 dňa 25.04.2015 
SLOVENSKEJ INŠPEKCII ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA pre účely vydania 
Kolaudačného rozhodnutia 

7. Rozhodnutie SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát 
životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoíovania a kontroly číslo 1075-
17984/2015/Pat/770140103/Z14-KR zo dňa 22.06.2015 - změny a doplňky 
integrovaného povolenia „Skládka TKO Veterná Porubá", ktorým bolo vydané 
kolaudačně rozhodnutie „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Porubá 
- Zakrytie a rekultivácia" (ďalej len „Kolaudačně rozhodnutie"). 
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V Kolaudačnom rozhodnutí bolo stanovené: 
• ukončit'činnosti zneškodňovania odpadov 18.09.2014 
• celkové uložené množstvo odpadov 430 550 m3 

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnost': 29.07.2015. 

III. Projektová dokumentácia: 
1. Projektová dokumentácia vypracovaná pre účely vydania stavebného povolenia 

obchodnou spoločnosťou VHS-SK Projekt sro., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, 
zodpovědný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., z mája 2011 so změnou etapizácie 
uskutočnenou výkresom č A-1 „Situácia zakrytia a rekultivácia" overená 
SLOVENSKOU INŠPEKCIOU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát životného 
prostredia (ďalej len „Inšpekcia"), archívně číslo: 1-585 z mája 2012 (ďalej len 
„Projekt č. 1"). 

2. Projektová Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby vypracovaná pre účely 
vydania kolaudačného rozhodnutia - „Ukončenie skládkovania odpadov na skládke 
Veterná Porubá" vyhotovená obchodnou spoločnosťou Deponia systém s.r.o., 
Bratislava, archívně číslo: 39-PS-2014 z decembra 2014 (ďalej len „Projekt č. 2"). 

IV. Potvrdenie o overení uzatvorenia skládky, vydané Okresným úradom Liptovský Mikuláš 
vydané podia § 7 ods 10 Zákona o odpadoch, číslo: OU-LM-OSZP-2015/008755-005 zo 
dňa 02.10.2015 

V. Správy předložené do městského zastupitelstva: 
1. Výsledky hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2013, 

ktoré zobralo na vedomie MsZ uznesením č. 30/2014 zo dňa 03.04.2014 
2. Výsledky hospodárenia Verejnoprospešných služieb Liptovský Mikuláš za rok 2014, 

ktoré zobralo na vedomie MsZ uznesením č 48/2015 zo dňa 16.04.2015. 

VI. Stavebné denníky k I. až IV. etapa a číastočná fotodokumentácia z uzatvárania 
Skládky poskytnutá zamestnancami kontrolovaného subjektu 

VII. Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní ÚŘADU 
PRE VEŘEJNÉ OBSTARÁVANIE, odbor kontroly, Dunajská 68, Bratislava 24, číslo: 344-
7000/2015-OK/5 zo dňa 25.01 2016. 

VIII. Vyjadrenia založené v dokumentácii ku kontrole: 
1. Zamestnancov a bývalých zamestnancov, ktorí v rámci pracovného poměru vykonávali 

činnosti súvisiace s uzatváraním skládky a to činnosti stavbyvedúceho, činnosti 
technického dozora a zaměstnanec zodpovědného za vykonanie časti veřejného 
obstarávania, 

2. Dodávateia drenážneho geokompozitu - obchodnej spoločnosti CHÉMIA-SERVIS, a.s. 
Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava 

IX. Informatívny výpis zo živnostenského registra Okresného úřadu Liptovský Mikuláš, 
číslo živnostenského registra 505-4229, kde je kontrolovaný subjekt zapísaný. 

X. Pracovnoprávna dokumentácia zamestnancov - stavbyvedúci a stavebný (technický) 
dozor 

XI. Dokumentácia k VO na obstaranie drenážneho geokompozitu a ílu na stavbu uzavretie I. 
až IV. etapy Skládky 

XII. Účtovné doklady - faktúry na dodanie geokompozitu a ílu, vrátane súvisiacich dokladov 
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XIII. Výkon kontroly: 
A. Legislativně a technologické postupy uzatvárania skládky: 
1. Kontrolovaný subjekt ako stavebník pre stavbu „Ukončenie skládkovania odpadov na 

skládke Veterná Porubá - Zakrytie a rekultivácia" uzatváral Skládku v štyroch etapách. 
Etapovité uzatváranie skládky - stavebný objekt SO 104 zakrytie a rekultivácia bolo 
povolené Stavebným povolením následovně: 
IV. etapa smerom od východnej strany (2. kazeta) a následne I. až III. etapa smerom 
od severnej strany smerom k opornej hrádzi (1 kazeta), podl'a navrhovaných hraníc 
v Projekte č. 1, vo výkrese A-1 (situácia zakrytia a rekultivácie). 

Podia Stavebného povolenia stavba pozostávala z dvoch stavebných objektov: 
• SO-104 Zakrytie a rekultivácia 
• SO-105 Výsadba ochrannej zelene 
V Stavebnom povolení povolené: 
• ukončenie stavby, do 12/2014 
• oprávněme prevádzkovať Skládku, do naplnenia celkovej kapacity 586 187 m3, 

najneskórdo 31.12.2014. 

Prehl'ad časových období, kedy boli jednotlivé etapy skutočne uzatvárané podia 
stavebných denníkov a ich porovnanie s dátumom právoplatnosti rozhodnutí 
Inšpekcie, ktorými boli udelené súhlasy na uzavretie jednotlivých etáp je uvedené 
v nasledujúcej tabuíke 

Etapa Právoplatnost' 
rozhodnutia Inšpekcie -
súhlas na uzavretie 
etapy 

Začatie uzatvárania 
podl'a stavebných 
denníkov 

Ukončenie 

IV. 24.09 2012 26.09.2012 08.04.2014 

1. 15.11.2013 28.11.2013 26.09.2014 

II. 30.07.2014 03.03.2014 30.09.2014 

III. 18.09.2014 02.09.2014 30.10.2014 

Nedostatok č. 1: 
Uzatváranie II. etapy nebolo začaté v časovom súlade s právoplatným Rozhodnutím 
SLOVENSKEJ INŠPEKCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Inšpektorát životného 
prostredia Žilina, odbor integrovaného povoiovania a kontroly, ktorým bol udelený 
súhlas na jej uzavretie. 

2. Stavebným povolením bolo určené zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy stavby 
„Ukončenie skládkovania odpadov na skládke Veterná Porubá - Zakrytie 
a rekultivácia" (ďalej aj„Stavba") následovně: 
a) úprava odpadov do konečného tvaru vhodného na položenie drenážnych, 

tesniacich a rekultivačných vrstiev, 
b) drenáž na odvádzanie skládkového plynu - drenážny geokompozit 
c) minerálna tesniaca vrstva - ílové tesnenie hrůbky 2x25 cm, s koeficientem filtrácie 

kf<1,0x 10"9ms"1, 
d) drenáž na odvádzanie zrážkovej vody - drenážny geokompozit, 
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e) zemina hrůbky 800 mm, 
f) humózna zemina hrůbky 200 mm, 
g) zatrávnenie a výsadba zelene, 
pričom stavba mala byť realizovaná dodávateFsky a za odborné vedenie stavby mala 
zodpovedať dodávateFská organizácia. 

3. Drenážny geokompozit na odvod vody a plynu plní drenážnu a filtračnú funkciu. PodFa 
Projektu č. 1 mrežový drenážny geokompozit má mať index priepustnosti vody 65 
mm/s, prietok kolmo na rovinu 65 l/m2xs, 200 g/m2, UV stavilizovaný (GSE Fabrinet 
HF-E B200) (ďalej len „geokompozit") 

4. V rámci kontroly bolo zistené, že Stavbu realizoval kontrolovaný subjekt. Celý proces 
podliehal kontrole zo strany Inšpekcie. PodFa § 44 ods. 1 Stavebného zákona v znění 
k dátumu právoplatnosti Stavebného povolenia predmetnú Stavbu mohol 
uskutočňovať kontrolovaný subjekt, ktorý je právnickou osobou za předpokladu, že 
okrem oprávnenia na vykonáváme stavebných prác podFa osobitných predpisov 
vedenie uskutočňovania Stavby bude vykonávat' stavbyvedúci PodFa § 46a 
Stavebného zákona stavbyvedúci organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné 
činnosti na stavenisku a na stavbě a vedie o nich evidenciu v stavebnom denníku 

PodFa ods. 2 cit. ust. stavbyvedúci je oprávněný 
a) určovat' začatie a skončenie jednotlivých stavebných prác a iných činností na 

stavenisku a na stavbě, 
b) dávat' pokyny týkajúce sa vykonávania stavebných prác, organizácie práce 

a pohybu osob na stavenisku a na stavbě, 
c) preberať stavebné výrobky, zisťovať ich vhodnost' a určovat' ich umiestnenie 

a uskladnenie na stavenisku, 
d) dávať příkazy na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na 

stavenisku a na stavbě, ak sa vyskytne překážka, pre ktorú je ich ďaišie 
vykonávanie nepřípustné, 

e) koordinovat' poradie stavebných prác, 
f) vykázat' cudziu osobu zo staveniska a zo stavby. 

Stavbyvedúci má byť podFa Přílohy č. 2 k Zákonu o živnostenskom podnikaní držiteFom 
osvedčenia o vykonaní skúšky odbornej spósobilosti alebo osvedčenia o získaní 
osobitnej odbornej spósobilosti podFa § 31 ods. 2 písm. j) a k) Zák. č. 138/1992 Zb 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znění 
k dátumu právoplatnosti Stavebného povolenia. 
PodFa preverovaných účtovných dokladov a ďalšej dokumentácie doloženej ku 
kontrole bolo zistené, že uskutočňovanie Stavby viedol zaměstnanec - referent 
odpadov + Kompostáreň - Okoličné. V pracovnoprávnej dokumentácii menovaného sa 
nenachádza doklad o tom, že náplňou práce menovaného bol výkon činnosti 
stavbyvedúceho predmetnej Stavby, tento údaj nie je uvedený ani na 1. straně 
v stavebných denníkoch, kde sa uvedený údaj vypisuje v predtlači. PodFa zápisov na 
uvedenej straně stavebných denníkov stavebný (technický) dozor vykonával 
zaměstnanec, ktorý podFa výpisu zo živnostenského registra Okresného úřadu 
Liptovský Mikuláš, číslo živnostenského registra: 505-4229 vykonává pre kontrolovaný 
subjekt zodpovědného zástupců pre výkon činnosti stavebného dozoru Jeho 
osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky podFa Zák. č. 138/1992 Zb o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch kontrolovaný subjekt doložil 
k žiadosti o vydanie koiaudačného rozhodnutia. PodFa jeho vyjadrenia pri stavbě 
spolupracoval so zamestnancom, ktorý vykonával činnosti stavbyvedúceho a to len 
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pokial' ho přizval, hlavně na pomocnom zameriavaní a kontrole výškových profilov 
jednotlivých etáp stavby, pričom o postupe prác na pokládání geokompozitu bol 
čiastočne informovaný aj na základe toho, že predmetné práce boli čiastočne 
vykonávané jeho podriadenými zamestnancami. Ani ustanovením stavebného 
(technického) dozoru sa však kontrolovaný subjekt nezbavil povinnosti podia 
Stavebného zákona určit' na vedenie uskutočňovania predmetnej Stavby 
stavbyvedúceho. 

Nedostatok č. 2: 
a) kontrolovaný subjekt preukazne neurčil na vedenie uskutočňovania stavby „Ukončeme 

skládkovania odpadov na skládke Veterná Porubá - Zakrytie a rekultivácia" 
stavbyvedúceho tak, aby bolo vedenie uskutočňovania stavby vykonávané podia § 44 
ods. 1 Stavebného zákona, 

b) zaměstnanec, ktorý v skutočnosti vykonával činnosti stavbyvedúceho uvedené v § 46a 
Stavebného zákona nespíňal na výkon činnosti odbornú sposobilosť podia Přílohy č. 2 
k Živnostenskému zákonu, 

B. Dodržiavanie technologických postupov pri uzatváraní Skládky: 
Kontrolou boli preverované množstvá hlavných zložiek použitých na stavbě SO-
104 Zakrytie a rekultivácia, ktoré majů zabezpečovat' hlavnú drenážnu, filtračnú 
a izolačnú funkciu za účelom zamedzenia prenikania zrážkových vod do 
skládkového telesa. 

Pri geokompozite, ktorý bol použitý na odvod plynu a vody a plní filtračnú 
a drenážnu funkciu boli preverované a vzájomne porovnávané množstvá: 
a) uvedené v Projekte č 1 (pre Stavebné povolenie), 
b) uvedené v rozpočte (pre veřejné obstarávanie) 
c) uvedené v zmluvách uzavretých na základe veřejného obstarávania, 
d) uvedené v Projekte č. 2 (skutočné vyhotovenie stavby), 
e) dodané na základe fakturácie. 

Cieíom bolo na základe porovnaní a pomocných prepočtov zistiť, aké množstvá 
geokompozitu by mali byť zabudované v Stavbě uzavretia Skládky. 
Okrem toho bolo preverované, či obstarávaný a dodaný geokompozit spíňal 
kvalitativně požiadavky pre použitie na skládke 
Rovnako to bolo aj pri ílovej tesniacej vrstvě - ílovom těsnění skládky (ďalej len „II"), 
ktoré má plniť tesniacu funkciu a podia § 34 ods. 3 písm c) Vykonávacej vyhlášky musí 
vylúčiť prenikanie povrchovej vody do telesa skládky odpadov a musí byť odolné proti 
vplyvu sadania skládky odpadov. 

B.1. Množstvo geokompozitu: 

1. Podia výkazu výměr a rozpočtu v Projekte č. 1 (pre Stavebné povolenie) boli 
zistené následovně množstvá geokompozitu: 

a) Na odvod vody: 

Etapa 1. II. III. I. až III. 

Výměra v m2 9 645,00 12 212,00 10 858,00 

Spolu v m2 32 715,00 32 715,00 
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b) Na odvod plynu: 

Etapa 1. II. III. 1. až III. 
Výměra v m2 8 763,00 11 531,00 10 409,00 

Spolu 30 703,00 

c) Spolu na odvod vody a plynu: 

Etapa 1. II. III. 1. až III. 
Výměra v m2 18 408,00 23 743,00 21 267,00 

Spolu v m2 63 418,00 

Poznámka: 
výkaz výměr sice rieši tri etapy uzatvárania skládky, ale z nich sa výkresom A-1 
vytvořili štyri etapy uzatvárania Skládky. 

Podl'a rozpočtu (pre veřejné obstarávanie) bolí zistené následovně množstvá 
geokompozitu: 

a) Na odvod vody: 

Etapa I. II. III. IV. I. až IV. 
Množstvo v m2 6 207,650 8 135,625 7 380,00 10 993,125 

Spolu v m2 32 716,40 

b) Na odvod plynu: 

Etapa I. II. III. IV. I. až IV. 
Množstvo v m2 5 790,900 7 763,750 7 232,50 9 915,950 

Spolu v m2 30 703,100 

c) Spolu na odvod vody a plynu: 

Etapa I. II. III. IV. I. až IV. 
Množstvo v m2 11 998,55 15 899,375 14 612,50 20 909,075 

Spolu v m2 63 419,50 
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3. Podfa dokumentácie veřejného obstarávania (ďalej len „VO") boli spolu na 
odvod vody a plynu obstarávané následovně množstvá: 

Etapa 1. II. III. IV. I. až IV. 

Rok obstarania 2013 2013 2014 2012 

Množstvo 
v m2 

11 998,55 3 253,45 14 612,50 20 909,075 

Rok obstarania 2014 

Množstvo 
v m2 

8 040,00 

Spolu etapa v m2 11 998,55 11 293,460 14 612,50 20 909,075 

Spolu v m2 58 813,585 

4. Na základe přepočtu celkovej skutočnej výměry rekultívovanej plochy so 
zarátaním svahov uvedenej v Projekte č. 2 (skutočné vyhotovenie stavby) bolo 
zistené, že na odvod vody a plynu by malo byť zabudované do Skládky 
následovně množstvo geokompozitu: 

Celková skut. výměra rekult. plochy 
(so zarátaním svahov) v m2 

Množstvo geokompozitu v m2 

(na odvod vody a plynu) 

30 519,30 62 038,60 

5. Na základe fakturácie majů byť do skládky zabudované následovně množstvá 
geokompozitu: 

Etapa I. II. III. IV. I. až IV. 

Množstvo v m2 15 252,00 15 457,00 7 195,50 20 910,00 

Spolu v m2 58 814,50 

B.2. Množstvo ílu: 

1. Množstvo podfa Projektu č. 1 (pre stavebné povolenie) by mali byť na uzavretie 
Skládky použité následovně množstvá ílu: 

Etapa I. II. III. I. až III. 

Množstvo v m3 4 430,2 5 855,00 5 155,00 
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Množstvo 
v tónách 

7 531,34 9 953,50 8 763,50 

Spolu v tónách 26 248,34 

2. Množstvo podl'a rozpočtu (pre veřejné obstarávanie): 

Etapa 1. II. III. IV. 1. až IV. 

Množstvo 
v m3 

3 054,763 3 757,375 3 665,875 
4 962,188 

Množstvo 
v tónách 

5 193,096 6 387,538 6 231,988 
8 435,719 

Spolu 
v tónách 

26 248,341 

3. Množstvo pod!'a dokumentácie k VO: 

Etapa I. II. III. IV. I. až IV. 

Rok obstarania 2014 2014 2014 2012 

Množstvo 
v tónách 

5 193,10 4 999,00 4 999,00 5 127,99 

Rok obstarania 2014 2013 

Množstvo 
v tónách 

2 571,45 2 625,00 

Spolu v tónách 5 193,10 12 569,45 7 752,99 25 515,54 

4. Výpočet množstva ílu podl'a celkovej skutočnej výměry rekultivovanej plochy so 
zarátaním svahov uvedenej v Projekte č. 2 (skutočné vyhotovenie stavby): 

Celková skut. výměra rekult. 
plochy 

(so zarátaním svahov) v m2 

Množstvo v m3 Množstvo v tónách 
(pri hrúbke 2x25cm) 

30 519,3 15 259,65 25 941,40 

5. Množstvo ílu, ktoré by malo byť zabudované v Stavbě uzavretia Skládky podl'a 
faktu rácie: 

Etapa I. II. III. IV. I. až IV. 

Množstvo 
v m3 

2 922,00 3 290,62 4 103,18 4 262,94 

Spolu 
v m3 

14 578,74 
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Množstvo 
v tónách 

4 967,40 5 594,06 6 975,40 7 247,00 

Spolu 
v tónách 

24 783,86 

Odporučenie HK: 
a) Vzhl'adom na zistený rozdiel 2 224,10 m2 : 

• medzi množstvom geokompozitu na odvod vody a plynu, ktoré bolo vypočítané 
v rámci kontroly na základe celkovej skutočnej výměry rekultivovanej plochy so 
zarátaním svahov (30 519,3 m2) uvedenej v Projekte č. 2, ktoré by malo byť 
zabudované v rámci zakrytia na Skládke (61 038,60 m2) a medzi 

• množstvom geokompozitu, ktoré bolo vypočítané podia fakturácie (58 814,50 m2), 
ako aj 

b) vzhíadom na zistený rozdiel 1 157,54 ton: 
• medzi množstvom ílu, ktoré by malo byť zabudované ako tesnenie v hrúbke 2x25cm 

v rámci zakrytia Skládky, ktoré bolo vypočítané v rámci kontroly rovnako na základe 
celkovej skutočnej výměry rekultivovanej plochy so zarátaním svahov (30 519,3 m2) 
uvedenej v Projekte č. 2 (30 519,30 m2) a představuje 25 941,405 ton a medzi 

• množstvom ílu, ktorý bol zistený podia fakturácie a představuje 24 783,86 ton, 
HK odporúča kontrolovanému subjektu preveriť správnost' vypočítaných údajov 
v kontrole dodávateiom Projektu č. 2 a znalcom z příslušného odboru. 
Účelom by malo byť preverenie jednak správnosti výsledkov kontroly v závislosti od 
údajov uvedených v Projekte č 2, ako aj preverenie možnosti vplyvu zistených 
rozdielov, pokiai budu potvrdené, na kvalitu vyhotovených drenážnych a tesniacich 
vrstiev Skládky. 

C. Kontrola postupu kontrolovaného subjektu ako veřejného obstarávatel'a 

Kontrolovaný subjekt bol v čase zadávania zákaziek na dodávku geokompozitu a (lov 
na uzatváranie skládky veřejným obstarávatetom podia § 6 ods. 1 písm d) Zákona 
o verejnom obstarávaní. Z toho dóvodu bol podia § 9 ods. 1 Zákona o verejnom 
obstarávaní povinný postupovat' pri zadávaní zákaziek podia cit. zákona. 
V súvislosti s uzatváraním skládky boli zadávané následovně zákazky: 

C.1 Zákazky za účelom obstarania geokompozitu: 

1. zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Kúpnej zmluvy č. 11/2014 dňa 22.08.2012 so 
spoločnosťou CHÉMIA-SERVIS, a.s., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 
Bratislava, ktorej predmetom bola kúpa geokompozitu GSE FabriNet HF-E B200, UV 
stabilizovaný z jednej strany aj s dovozom na miesto určenia - areál skládky TKO 
Veterná Porubá. 
Zmluva bola zverejnená: 22.08.2012 
Zmluva nadobudla účinnost': 23 08.2012 
Geokompozit bol podia účtovných dokladov použitý na uzavretie IV. etapy Skládky 

2. zákazka, ktorej výsledkom bolo objednanie dodania 15 252 m2 geokompozitu 
objednávkou zo dňa 30 09.2013 (bez čísla) a následné uzavretie Kúpnej zmluvy č. 
227/2013 dňa 30.10.2013 so spoločnosťou CHÉMIA-SERVIS, a.s., so sídlom 
Zadunajská cesta 10, 851 01 Bratislava, ktorej predmetom bol rovnaký geokompozit aj 
s dovozom na miesto určenia - areál skládky TKO Veterná Porubá. 
Zmluva bola zverejnená: 31.10.2013 
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Zmluva nadobudla účinnost': 01 11.2013 
Geokompozit bol podl'a účtovných dokladov a dokumentácie k VO použitý na uzavretie 
I. etapy a čiastočne II. etapy Skládky. 

3. zákazka, ktorej výsledkom bolo objednanie dodania 22 652,500 m2 geokompozitu 
objednávkou č 2014030182 zo dňa 17.06.2014 a následné uzavretie Kúpnej zmluvy 
č. 141/2014 zo dňa 07.07.2014 rovnako ako pri dvoch predchádzajúcich zákazkách so 
spoločnosťou CHÉMIA-SERVIS, a.s., so sídlom Zadunajská cesta 10, 851 01 
Bratislava, ktorej predmetom bol rovnaký geokompozit aj s dovozom na miesto určenia 
- areál skládky TKO Veterná Porubá. 
Zmluva bola zverejnená: 25.07.2014 
Zmluva nadobudla účinnost'- 26.07.2014 

Geokompozit bol podl'a účtovných dokladov a dokumentácie k VO použitý na III, etapu 
a čiastočne na II. etapu uzatvárania skládky. 

Kontrolovaný subjekt vtýchto prípadoch postupoval podl'a ustanovení upravujúcich 
zadávanie podlimitných zákaziek formou rokovacieho konania bez zverejnenia podia 
§ 58 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní v znění účinnom od 01.01.2010 do 
30 06.2013 alebo priameho rokovacieho konania podia § 58 písm. b) Zákona 
o verejnom obstarávaní v znění účinnom od 01.07.2013 do 17.04.2016. 
Podia § 4 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní v znění účinnom od 09.03 2016 do 
30.06.2013 podlimitná zákazka je, ak předpokládaná hodnota zákazky je nižšia ako 
finančný limit uvedený v ods. 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 
a) 40 000 eur, ak ide o civilnú zákazku na dodanie tovaru alebo civilnú zákazku na 

poskytnutie služby zadávanú veřejným obstarávateiom a o zákazku v oblasti 
obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie 
služby zadávanú veřejným obstarávateiom alebo obstarávateiom, 

b) 200 000 eur, ak ide o civilnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú 
veřejným obstarávateiom 

Podia § 4 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní v znění účinnom od 01.07.2013 do 
30.10.2015 podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná veřejným obstarávateiom, 
ktorej předpokládaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti 
zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na díhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako 
finančný limit podia odseku 2 a ide o zákazku 
a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravin, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej 
předpokládaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 1000 eur, 

b) ktorá nie je zákazkou podia písmena a) a jej předpokládaná hodnota je 
rovná alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem 

potravin, 
alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, 
ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, 

c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak předpokládaná hodnota zákazky je 
rovnaká alebo vyššia 40 000 eur. 

Por. č. Etapa KZ číslo Dátum Hodnota Hodnota 
zákazky uzatvárania uzavretia KZ zákazky zákazky 

skládky v € bez DPH v € s  D P H  
1 IV 112014 22.08.2012 88 449,30 106 139,16 
2 I, a časť II. 227/2013 30.10.2013 75 497,40 90 596,88 
3 III. a časť II. 141/2014 07.07.2014 112 129,87 134 555,84 
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HK konštatuje, že ide samostatné o podlimitné zákazky. PodFa jej názoru však zo strany 
kontrolovaného subjektu ako veřejného obstaráváte Fa došlo minimálně u zákazky porad, 
č. 2 a 3 k rozdeleniu za účelom zníženia predpokladanej hodnoty zákazky a teda ide 
o zastretú nadlimitnú zákazku. Kontrolovaný subjekt ako veřejný obstarávatel' a súčasne 
stavebník podFa Stavebného povolenia, ktoré nadobudlo právoplatnost' dňa 24.09.2012 
mal vědomost' o tom, že uzavretie a rekuitiváciu skládky musí ukončit' do 12/2014. 

HK ďalej konštatuje, že podFa § 147 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní: 
• v znění účinnom od 01.07.2008 do 30.06.2013 orgány vnútornej kontroly vykonávajú 

kontrolu postupu zadávania podprahových zákaziek a kontrolu zadávania zákaziek 
s nízkými hodnotami 

• v znění účinnom od 01.07.2013 do 17.04.2016 orgány vnútornej kontroly vykonávajú 
kontrolu pri zákazkách, ktoré nie sú nadlimitnými ani podlimítnými zákazkami. 

Obdobné je to podFa nového Zák. č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnění niektorých zákonov, keď podFa § 169 ods. 5 preskúmanie úkonov 
kontrolovaného pri zákazkách podFa § 117 (zadávanie zákaziek s nízkými hodnotami) 
vykonává orgán vnútornej kontroly kontrolovaného; tým nie sú dotknuté oprávnenia úřadu 
a iných kontrolných orgánov. 
HK s poukazom na uvedené všeobecne závazné právně předpisy podá po ukončení tejto 
kontroly z dóvodu příslušnosti podnět na preskúmanie postupu kontrolovaného subjektu 
ako veřejného obstarávateFa Úřadu pre veřejné obstarávanie 

C.2. Zákazky za účelom obstarania ílu vrátane nakládky a dovozu: 

1. zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie DodávateFskej zmluvy č. 104/12 dňa 07.09.2012 
so spoločnosťou KFK s.r.o., so sídlom Hroboňova 17, 031 05 Liptovský Mikuláš na 
dodáme prebytočného ílu, pričom miestom plnenia bola skládka TKO Veterná Porubá 
Zmluva bola zverejnená: 05.02.2013 
Zmluva nadobudla účinnost': 06.02.2013 
íl bol podFa účtovných dokladov použitý na uzatvorenie IV. etapy Skládky. 

2. zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Inominátnej zmluvy č. 244/13 dňa 28.11.2013 
s rovnakou spoločnosťou KFK s.r.o so sídlom Hroboňova 17, 031 05 Liptovský Mikuláš 
na dodaníe ílu, pričom ako pri 1. zákazke bol dohodnutým miestom plnenia je skládka 
TKO Veterná Porubá 
Zmluva bola zverejnená: 28.11.2013 
Zmluva nadobudla účinnost'' 29.11.2013 
fl bol podFa účtovných dokladov použitý na uzatvorenie IV. etapy skládky. 

3. zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Kúpnej zmluvy č. 73/14 dňa 07 04.2014 so 
spoločnosťou Lupčianka s.r.o. so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš na 
dodanie ílu na skládku TKO 1. etapa, Veterná Porubá na dohodnuté miesto určenia -
Skládka TKO Veterná Porubá - I. etapa 
Zmluva bola zverejnená: 09.04.2014 
Zmluva nadobudla účinnost': 10.04.2014 
íl bol podFa účtovných dokladov použitý na uzatváranie I. etapy Skládky. 
Dodatkom č. 1 ku zmluve, ktorý zmluvné strany uzavřeli dňa 31.05.2014 sa změnila doba 
dodania predmetu zákazky z póvodnej „do dňa 31 05.2014" na „do dňa 31.07.2014". 
Dodatok bol zverejnený: 22.07.2014 
Dodatok nadobudol účinnost': 23.07.2014 

4. zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Zmluvy o poskytnutí služby č. 75/14 dňa 
07.04.2014 s rovnakou spoločnosťou ako pri predchádzajúcej zákazke a to Lupčianka 
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s.r.o. so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš na vykonanie nakládky ílu 
na I. etapu skládky v množstve 5 193,10 ton 
Zmluva bola zverejnená: 10.04.2014 
Zmluva nadobudla účinnost' 11.04.2014 
Dodatkom č 1 ku zmluve, ktorý zmluvné strany uzavřeli dňa 31.05.2014 sa změnila lehota 
plnenia z póvodnej „do 31.05.2014" na dobu „do 31.07.2014". 
Dodatok bol zverejnený: 22.07.2014 
Zmluva nadobudla účinnost': 23.07.2014 

5. zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Zmluvy o preprave č 74/14 dňa 07.04.2014 
s rovnakou spoločnosťou ako pri zákazkách 3 a 4 a to Lupčianka s.r.o, Priemyselná 
2053, 031 01 Liptovský Mikuláš na vykonanie prepravy ílu na I. etapu skládky v množstve 
5 125 ton z lokality Partizánska Lupča na skládku TKO Veterná Porubá. 
Zmluva bola zverejnená: 09.04.2014 
Zmluva nadobudla účinnost': 10 04.2014 
Dodatkom č. 1 ku zmluve, ktorý zmluvné strany uzavřeli dňa 31.05.2014 sa změnila lehota 
plnenia z póvodnej „do 31.05.2014" na dobu „do 31.07.2014". 
Dodatok bol zverejnený: 22.07.2014 
Zmluva nadobudla účinnost': 23.07.2014 

6. zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Kúpnej zmluvy č 148/14 dňa 08.08.2014 so 
spoločnosťou KFK s.r.o. na dodanie ílu na prekrytie Skládky TKO II. Etapa - tovar podia 
objednávok vrátane nakládky 
Zmluva bola zverejnená: 12.08.2014 
Zmluva nadobudla účinnost': 13.08.2014 

7. zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Zmluvy o dodávke materiálu č. 161/14 dňa 
22 09 2014 so spoločnosťou KFK s.r.o. na dodanie ílu na prekrytie Skládky TKO III. Etapa 
- tovar podia objednávok vrátane nakládky 
Zmluva bola zverejnená: 22.09.2014 
Zmluva nadobudla účinnost'. 23.09.2014 

8. zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie Zmluvy o dodávke materiálu č. 205/14 dňa 
14 11.2014 so spoločnosťou KFK s.r.o. na dodanie ílu na prekrytie Skládky TKO II. a III. 
Etapa dorovnanie - tovar podia objednávok vrátane nakládky 
Zmluva bola zverejnená: 16.11.2014 
Zmluva nadobudla účinnost'. 17 11 2014 

Por. 
č. z. 

Etapa Predmet 
dodania 
podl'a KZ 

KZ číslo Dodáváte! Dátum 
uzavretia KZ 

Hodnota 
zákazky 
v € bez DPH 

Hodnota 
zákazky 
v € s DPH 

1 IV Kupa ilu 
dohodnuté 
miesto plnenia 
skládka 
ale dodáváte!' il 
len nakladal 

104/12 KFK s.r.o. 07.09.2012 do 19 199,20 do 23 999,00 

2 IV Kúpa Ilu 
dohodnuté 
miesto plnenia 
skládka 
ale dodáváte! il 
len nakladal 

244/13 KFK s r o 28 11 2013 do 
10 080,00 

do 12 600,00 

3 I Kúpa ilu 
miesto určenia 
skládka I etapa 

73/14 
Dodatok č 1 

Lupčianka 
s r o 

07.04.2014 6 751,03 8 101,24 
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změna doby 
dodania 
č 135/2014 

4 Nakladanie flu 
na I etapu 75/14 

Dodatokč 1 
změna doby 
dodania 
č 136/2014 

Lupčianka 
s.r.o 

07.04 2014 9 866,89 11 840,27 

5 Přeprava ílu 
na I etapu 
dohod. Lokalita 
Part Lupča 

74/14 
Dodatokč 1 
změna doby 
dodania 
č 137/2014 

Lupčianka 
s ro 

07 04.2014 19 987,50 23 985,00 

6 II. Kúpa ílu 
s nakládkou 148/14 

KFK s r.o. 08 08 2014 19 996,00 23 995,20 

7 III Kúpa ílu s 
nakládkou 161/14 

KFK s.r.o 22 09 2014 19 996,00 23 995,20 

8 ll.-lll. 
dorovnáme 

Kúpa ílu 
s nakladákou 205/2014 

KFK s.ro. 14 11.2014 10285,80 12 342,96 

Podl'a názoru HK došlo zo strany kontrolovaného subjektu ako veřejného obstarávatel'a 
u zákaziek č. 1 až 7 ku konaniu v rozpore s § 5 ods. 12 Zákona o verejnom obstarávaní, 
keď bola rozdělená zákazka s cieíom vyhnúť sa použitiu postupu pre zadávanie 
podlimitnej zákazky a to aj s ohfadom na to, ako už bolo uvedené pri VO na geokompozit 
kontrolovaný subjekt ako veřejný obstarávatel' a súčasne stavebník podia Stavebného 
povolenia právoplatného dňa 24.09.2012 mal vědomost' o tom, že uzavretie a rekultiváciu 
skládky musí ukončit'do 12/2014 
Aj v tomto případe bude HK postupovat' rovnakým spósobom ako pri zákazkách 
týkajúcich sa geokompozitu a s poukazom na rovnakú právnu úpravu po ukončení 
kontroly dá z dóvodu příslušnosti podnět na preverenie zákaziek na Úrad pre veřejné 
obstarávanie. 

Nedostatok č. 3: 
Na základe dodávateiskej zmluvy č. 104/12 uzavretej dňa 07.09.2012 a Inominátnej 
zmluvy č. 244/13 uzavretej 28.11.2013 medzi kontrolovaným subjektom ako odberateťom 
a obchodnou spoločnosťou KFK s.ro. so sídlom ul. Hroboňova 17, 031 05 Liptovský 
Mikuláš, ako dodávateiom sa predmetná spoločnosť zaviazala dodat' íl na skládku TKO 
Veterná Porubá v celkovom objeme do 23 999,- € s DPH, pričom sa předmětné zmluvné 
strany dohodli, že miestom plnenia je skládka TKO Veterná Porubá. Podťa fakturácie však 
dodáváte!' dodával odberateiovi íl, vrátane nakládky. Tým došlo k porušeniu ČI. II bod 
2.2.1. dodávateiskej zmluvy č. 104/12 a rovnakého ust. Inominátnej zmluvy č. 244/13 
dodávateiom, v dósledku čoho vznikla odberateiovi škoda vo výške nákladov na dopravu 
ílu z miesta dodávky v Ondrašovej na skládku TKO Veterná Porubá. 

Nedostatok č. 4: 
Kontrolovaný subjekt uzavřel v ten istý deň 07.04.2014 na základe troch obstarávaní na 
ten istý íl so spoločnosťou LUPČIANKA s r.o. so sídlom Priemyselná 2053, 031 01 
Liptovský Mikuláš následovně zmluvy: 
• Kúpnu zmluvu č. 73/14, ktorou sa spoločnosť ako predávajúci zaviazala dodat' 

kontrolovanému subjektu ako kupujúcemu íl na Skládku TKO I. etapa, Veterná 
Porubá v množstve 5 193,10 ton na dohodnuté miesto určenia - Skládka TKO 
Veterná Porubá 

• Zmluvu o poskytnutí služby č. 75/14, na základe ktorej sa spoločnosť ako 
poskytovatel' zaviazala vykonat' pre kontrolovaný subjekt ako objednávateli 
nakladanie ílu na Skládku TKO I. etapa v množstve 5 193,10 ton a 
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• Zmluvu o preprave č. 74/14, podl'a ktorej sa spoločnosť ako poskytovatel' 
zaviazala vykonat' pre kontrolovaný subjekt ako objednávatelovi prepravu IIu na 
skládku TKO I. etapa vmnožstve 5 125 ton z lokality Partizánska Lupča na skládku 
TKO Vetemá Porubá. 
Podia dokumentácie získanej ku kontrole v dósledku nekvality ílu dodávatei změnil 
lokalitu z ktorej II dodával, přepravoval a vozil, čo nebolo upravené v žiadnej 
z uvedených zmlúv. 

Nakotko sa spoločnosť v Kúpnej zmluve č 73/14 zaviazala dodat' íl priamo na 
dohodnuté miesto určenia, ktorým bola Skládka a súčasne sa v ďalších dvoch 
zmluvách duplicitně riešilo nakladanie a preprava ílu, podia názoru HK došlo 
k porušeniu § 37 Občianskeho zákonníka, podia ktorého sa právny úkon musí urobit' 
slobodne a vážné, určité a zrozumitel'ne, inak je neplatný. 

Nedostatok č. 5: 
Kvalita ílu dodávaného spoločnosťou LUPČIANKA s.r o. so sídlom Priemyselná 2053, 031 
01 Liptovský Mikuláš z dvoch lokalit (Partizánska Lupča a Ružomberok), ktorý bol použitý 
na vybudovanie ílovej tesniacej vrstvy na uzatvorenie Skládky nebola odkontrolovaná 
v rámci veřejného obstarávania, nebola dohodnutá v zmluve č. 73/2014 v znění Dodatku 
č. 135/2014, ako je uvedené vyššíe, ani formou vykonania laboratórnych skúšok použitých 
materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy pre ílové tesnenie pre účely vydania 
Kolaudačného rozhodnutia. Kontrolovaný subjekt po přerušení kolaudačného konania 
v dósledku toho, že chýbali výsledky laboratórnych skúšok použitého ílu, dal vykonat' 
laboratorně skúšky použitého ílu dodávaného len spoločnosťou KFK s.r.o. so sídlom 
Hroboňov 17, 031 05 Liptovský Mikuláš z lokality Ondrašová, ktoré předložil Inšpekcii pre 
účely vydania Kolaudačného rozhodnutia. 

D. Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly podFa Zák. č. 502/2001 Z. z. 

D.1. Právny stav (v znění od 22.08.2012 do 22.09.2014 (obdobie v ktorom boli uzatvárané 
zmluvy na dodávku geokompozitu a ílu a realizované ich dodávky na skládku) 

Podia ust. § 4 Zák. č. 502/2001 Z. z. v ciel'om finančnej kontroly je zabezpečit' 
a) hospodárný, efektívny a účinný výkon verejnej správy, 
b) dodržiavanie všeobecne závazných právnych predpisov kontrolovaným subjektom pri 

hospodárení s veřejnými prostriedkami, 
c) dodržiavanie hospodárnosti, efektivnosti a účinnosti pri hospodárení s veřejnými 

prostriedkami, 
d) včasné a spofahlivé informovanie vedúceho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia 

s veřejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách. 

Definícia pojmov hospodárnost', efektivnost', účinnost' a účelnost'je uvedená v ust. § 2 
ods. 2 písm. k) až n) Zák. č. 502/2001 Z. z. 

Definícia veřejných prostriedkov je uvedená v dvoch právnych normách a to v ust. § 2 písm. 
a) Zák. č 523/2004 Z. z. a ust. § 2 ods. 2 písm. b) Zák. č. 502/2001 Z. z.. Podia uvedených 
právnych predpisov veřejné prostriedky sú finančně prostriedky, s ktorými hospodária 
právnické osoby verejnej správy; veřejnými prostriedkami sú aj prostriedky EÚ-nie a odvody 
EÚ-nii a prostriedky zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných 
zmlúv, ktorými je SR viazaná. 

Podl'a ust. § 5 Zák. č. 502/2001 Z. z. finančná kontrola sa vykonává ako predbežná 
finančná kontrola, ktorej preverenie vykonávania je predmetom tejto kontroly, ďalej ako 
priebežná finančná kontrola a následná finančná kontrola. Předběžnou finančnou 
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kontrolou orgán verejnej správy musí podia ust. § 6 ods. 1 Zák. č. 502/2001 Z z. povinné 
overovať každú připravovaná finančnú operáciu. Vykonávanie predbežnej finančnej 
kontroly je súčasťou systému finančného riadenia, pričom za vytvorenie, zachovávanie 
a rozvíjanie finančného riadenia zodpovedá podia ust. § 8 písm. a) Zák. č. 502/2001 Z. z 
vedúci orgánu verejnej správy. 

Finančnou operáciou sa podfa ust. § 2 ods. 2 písm. j) Zák. č. 502/2001 Z. z. rozumie: 
• příjem alebo použitie veřejných prostriedkov v hotovosti alebo bezhotovostne, 
• právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy. 

Predbežnú finančnú kontrolu vykonává podfa ust. § 9 ods. 2 Zák. č. 502/2001 Z. z. vedúci 
zaměstnanec poverený vedúcim orgánu verejnej správy a zaměstnanci zodpovědní za 
rozpočet, veřejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podfa 
charakteru finančnej operácie. 

Podfa ust. § 9 ods. 3 Zák. č. 502/2001 Z. z. vykonanie predbežnej finančnej kontroly 
potvrdzujú zaměstnanci podfa odseku 2 na doklade súvisiacom s připravovanou 
finančnou operáciou 
• svojim podpisom, 
• uvedením dátumu jej vykonania a 
• vyjádřením, či připravovaná finančná operácia j e alebo n i e je v súlade s 

a) rozpočtom orgánu verejnej správy, 
b) osobitnými predpismi (napr Zák. č. 523/2004 Z. z., Zák. č. 25/2006 o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnění niektorých zákonov v z.n.p. 
c) medzinárodnými zmluvami, ktorými je SR viazaná a na základe ktorých sa SR 

poskytujú prostriedky zo zahraničia, 
d) uzatvorenými zmluvami podfa Občianskeho a Obchodného zákonníka 
e) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov a 
f) internými aktmi riadenia o hospodárení s veřejnými prostriedkami (interně předpisy 

města o hospodárení s veřejnými prostriedkami). 

Na doklade súvisiacom s připravovanou finančnou operáciou nesmie chýbať ktorýkofvek 
z týchto povinných údajov, ktoré sú uvedené v ust. § 9 ods. 3 Zák č. 502/2001 Z. z a žiaden 
interný předpis orgánu verejnej správy nemóže upravovat' výkon predbežnej finančnej kontroly 
inak ako je uvedené v citovanom zákone. 

Podfa ust. § 9 ods. 4 v spojitosti s ust. § 6 ods. 1 Zák. č. 502/2001 Z. z finančnú operáciu 
nemožno vykonat' alebo v nej pokračovat': 
• bez overenia předběžnou finančnou kontrolou, 
• ak zaměstnanci vykonávajúci predbežnú finančnú kontrolu vo vyjádření uvedú, že 

připravovaná finančná operácia nie je v súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami. 

Nakofko finančně operácie móžu byť jednoduché a zložité, v závislosti od toho predbežná 
finančná kontrola móže byť jednoduchá (jednoduchý úkon overenia súladu) alebo zložitá, ktorá 
pozostáva z viacerých úkonov a postupov overenia súladu v jednotlivých štádiách (etapách) 
pripravovanej finančnej operácie. 
Proces uzatvárania Skládky patří medzi zložité finančně operácie Jednotlivé časti tejto 
finančnej operácie museli byť ověřované předběžnou finančnou kontrolou (ďalej aj „PFK"). 
Proces začínal veřejným obstaráváním na potřebné tovary a služby, ďalej pokračoval buď 
vystavením objednávky, alebo uzavretím zmluvy na dodávku obstaraných tovarov a služieb, 
ďalej pokračoval dodáním zazmluvnených tovarov a služieb, následne fakturáciou za dodané 
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tovary a služby a nakoniec končil zaplatením faktur za dodané tovary a služby. Proces móže 
pokračovat' ďalej v súvislosti s přijímáním opatření zistených nedostatkov. 
VPS mali vykonávanie PFK v kontrolovanom období upravené vo vnútorných predpisoch a to 
Směrnici č. 8/2011 a v Směrnici č 7/2013. 

D.2 Kontrola vykonávania predbežnej finančnej kontroly (ďalej len „PFK") na zmluvách 
v štádiu přípravy 

V rámci tejto časti kontroly bolo překontrolované vykonávanie PFK podl'a § 9 Zák. č. 502/2001 
Z.z. u vybranej vzorky právnych úkonov - návrhov zmlúv uzavretých na základe veřejných 
obstarávaní na dodávky ílu, vrátane nakladania a dovozu. 

1. Dodávateřská zmluva č. 104/12 zo dňa 07.09.2014 so spoločnosťou KFK s.r.o. 
• PFK bola vykonaná na krycom liste k zmluve. 

2. Inominátna zmluvy č. 244/13 zo dňa 28.11.2013 uzavretá so spoločnosťou KFK s.r.o. 
• PFK bola vykonaná na krycom liste k zmluve. 

Nedostatok č. 6: 
a) PFK návrhu Dodávatefskej zmluvy č. 104/12 a návrhu Inominátnej zmluvy č 244/13 so 

spoločnosťou KFK s.r.o. so sídlom Hroboňov 17, 031 05 Liptovský Mikuláš nebola 
vykonaná vsúlade s ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z., keď bola pri niektorých overeniach 
porušená zásada štyroch očí a chýbalo vyjadrenie podia § 9 ods. 3 cit. zákona s čím bola 
finančná operácia overená 

b) overenie súladu s rozhodnutiami a právnymi predpismi PFK bolo vykonané formálně, 
pretože napriek tomu, že návrhy vykazovali vady, (viď nedostatok č. 3) došlo k uzavretiu 
zmlúv a PFK nesplnila ciel' uvedený v § 4 Zák. č. 502/2001 Z. z. 

3. Zmluvy uzavreté so spoločnosťou UUPČIANKA s.r.o: 
3.1. Kúpna zmluva č 73/14 zo dňa 07.04.2014 na kúpu ílu, 
3.2. Zmluva o poskytnutí služby č. 75/2014 zo dňa 07 04 2014 na vykonanie nakladania 

kupeného ílu 
3.3. Zmluva o preprave č. 74/14 zo dňa 07.04.2014 ha vykonanie prepravy kupeného ílu 

• PFK bola vykonaná na krycom liste k zmluve. 

Nedostatok č. 7: 
a) PFK na návrhu Kúpnej zmluvy č. 73/2014, návrhu Zmluvy o poskytnutí služby č. 75/14 

a návrhu Zmluvy o preprave č, 74/14 so spoločnosťou LUPČIANKA s.r.o. so sídlom 
Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš nebola vykonaná v súlade s ust. § 9 Zák. č 
502/2001 Z.z., keď bola porušená zásada štyroch očí pri overení súladu s osobitným 
predpisom 

b) overenie súladu s rozhodnutiami a právnymi predpismi bolo vykonané formálně, pretože 
aj napriek tomu, že návrhy zmlúv vykazovali vady (viď nedostatok č 4) došlo k ich 
uzavretiu a PFK nesplnila ciel' uvedený v § 4 Zák. č. 502/2001 Z. z. 

4. Zmluva o dodávke materiálu č. 148/14 zo dňa 08.08.2014 uzavretá so spoločnosťou 
KFK s.r.o. 
• PFK bola vykonaná na krycom liste k zmluve. 

5. Zmluva o dodávke materiálu č. 161/14 zo dňa 22.09.2014 uzavretá so spoločnosťou 
KFK s.r.o. 
• PFK bola vykonaná na krycom liste k zmluve. 
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6. Zmluva o dodávke materiálu č. 161/14 zo dňa 22.09.2014 uzavretá so spoločnosťou 
KFK s.r.o. 
• PFK bola vykonaná na krycom liste k zmluve. 

Nedostatok č. 8: 
PFK na návrhoch Zmluvy o dodávke materiálu č. 148/14, Zmluvy o dodávke materiálu č 
161/14 a Zmluvy o dodávke materiálu č 205/14 so spoločnosťou KFK s.r.o. nebola vykonaná 
vsúlade s ust. § 9 Zák. č. 502/2001 Z.z., keď bola porušená zásada štyroch oči pn overení 
zmluvy s osobitnými predpismi. 

Správnost' vykonania PFK na návrhoch zmlúv č. 1 až 8 týkajúca sa kontroly súladu so 
Zákonom overejnom obstarávaní bude možné vyhodnotit' po vykonaní kontroly 
zákaziek na dodávku, prepravu a dovoz ílu Úradom pre veřejné obstarávanie. 

E. Kontrola kompletnosti účtovných dokladov - objednávky, dodacie listy, faktury, 
platobné poukazy a vykonanie PFK na dokladoch 

E.1 Dodávky geokompozitu 

Etapa I II III IV 

Kúpna zmluva Č 227/2013 
Účinnosť 

01 11.2013 

Č 141/2014 
Účinnosť 

26 07 2014 

Č 141/2014 Č 112 014 
Účinnost 

23.08 2012 

Množstvo podl'a KZ pevné množstvo 
15 252,0 m2 

pevné množstvo 22 652,50 m2 pevné množstvo 
20 910,00 m2 

Objednávka - v účtovných 
dokladoch nezaložená 
- originál založený 
v spise VO bez čísla, 
s dátumom 
vyhotovenia 
30 09.2013 
pokračovanie viď pri 
FA 

Číslo 2014030182 
Dátum vyhotovenia 17 06 2014 
v účtovných dokladoch nezaložená 
kópia je založená v spise VO, v rámci kontroly 
bola vyžiadaná od dodávatefa (dodané) 

2012030271 
pod l'a KZ 

dátum vyhotovenia 
21.08.2012 

Dodací list 1 Vystavený 11 07 2013 
Odkaz na objednávku 
zo dňa 07 10 2013 
Množstvo 
13 284,00 m2 
Převzal. Magura 
Dátum prevzatia 
neuvedený 
Dátum dodania podia 
faktúry: 07 11.2013 

Vystavený 23 07 2014 
Odkaz na objednávku 
č 2014030182 
Množstvo 
15 457 m2 
Převzal Lošonská 
Uvedený Magura 
Dátum prevzatia 
23.07 2014 

Vystavený 24 07.2014 
Odkaz na objednávku 
č 2014030182 
Množstvo 
7 195,50 m2 
Převzal Lošonská 
Uvedený Magura 
Dátum prevzatia 
24.07 2014 

Vystavený 26 09.2012 
Odkaz na objednávku 
č. 2012030271 
Množstvo 
20 910,00 m2 
Převzal Magura 
a podfa zmluvy mal 
Trnovský 
Dátum prevzatia 
neuvedený 

Dodací list 2 Vystavený 
11.11 2013 
s odkazom na 
objednávku zo dňa 
07 10 2013 
množstvo 
1 968,00 m2 
Převzal nečitateíné 
Dátum prevzatia 
neuvedený 
Dátum dodania podl'a 
faktúry 08.11 2013 

Interně č. faktúry 2013011914 2014011591 2014011592 2012011448 
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Číslo faktúry 
dodávateía 

311000178 
Z dóvodu, že faktúra 
odkazuje na 
objednávku 
z 7.10 2013 
a objednávka vo VO 
je z 30 09 2013, bol 
stav overený 
u dodávateía 
(doložená objednávka 
z 30.09 2013) 

411000099 411000103 211000127 

Dátum vyhotovenia 13 11 2013 24.07 2014 24 07 2014 30 09.2012 

Dátum splatnosti 13 12 2013 23 08.2014 23.08.2014 30 10 2012 

Platobný poukaz Č 2013052289 
zo dňa 20 11.2013 

Zaplatená 11 12.2013 13.08 2014 19 08.2014 26 10.2012 

Množstvo 15 252 m2 15 457 m2 7 195,50 m2 20 910 m2 
podia faktúry 

Suma 90 596,88 € 91 814,58 € 42 741,28 € 106 139,16 € 
podia faktúry 

Z predloženej dokumentácie k I. etape bolo preukázané, že zmluvný vzťah bol založený 
objednávkou zo dňa 30.09.2013. V čase dodania časti tovaru dodacím listom č. 1 nebola 
Kúpna zmluva č. 227/2013 ani platná ani účinná, pričom faktura na zaplatenie odobratého 
tovaru odkazovala na objednávku zo dňa 07 10.2013, ktorá sa pri faktuře nenachádza. Pod)'a 
ČI. IX. bod 1 Kúpnej zmluvy kontrolovaný subjekt ako kupujúci preberá materiál bez zjavných 
vád podpísaním dodacieho listu zodpovědným zástupcom. Na dodacom liste č. 1 nebol 
uvedený dátum prevzatia, dátum vyhotovenia je 11.07.2013 a vo faktuře je uvedený dátum 
dodania 07.11.2013. 

Nedostatok č. 9: 
Pri realizácii I. etapy dodávky geokompozitu došlo k porušeniu: 
a) ČI 5 ods. 2 písm. a) Smernice č. 8/2011, keď nedošlo k preskúmaniu obsahu faktury podfa 

dodacieho listu č. 1. Dátum dodania tovaru uvedený vo faktúre nesúhlasí s dátumom 
vyhotovenia dodacieho listu č 1, ktorý navýše neobsahuje dátum prevzatia tovaru 

b) § 9 Zák. č. 502/2001 Z. z., keď predbežná finančná kontrola nebola vykonaná buď vóbec 
alebo spósobom podfa cit. ust. a to na dodacom liste, faktúre resp. likvidačnom liste 
k faktúre a platobnom poukaze. 

Z predloženej dokumentácie k I. etapu a čiastočne II. etape bolo preukázané, že zmluvný 
vzťah na dodávky geokompozitu bol založený objednávkou, pričom kúpna zmluva nebola 
v čase dodania tovaru platná ani účinná. Obdobný postup bol použitý aj pri obstarávaní 
geokompozitu na III. a čiastočne na II. etapu. Správnost' předmětného postupu bude 
predmetom preverovania procesu veřejného obstarávania příslušným orgánom vonkajšej 
kontroly. 

Nedostatok č. 10: 
Pri realizácii II. a III. etapy dodávky geokompozitu došlo k porušeniu: 
§ 9 Zák. č. 502/2001 Z. z., keď predbežná finančná kontrola nebola vykonaná spósobom podfa 
cit. ust. na dodacom liste a likvidačnom liste k faktúre, keď chýbajú vyjadrenia podfa § 9 ods. 
3 cit. zákona. 

Z predloženej dokumentácie k IV. etape je preukázané, že zmluvný vzťah bol založený 
Kúpnou zmluvou č. 11/2014. Prevzatie tovaru vykonala iná osoba, ako bolo dohodnuté 
v zmluve. 
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Nedostatok č. 11: 
Pri realizácii dodávok geokompozitu na IV. etapu skládky došlo k porušeniu: 
a) ČI. V bod 2 Kúpnej zmluvy č 112 014, kde zodpovědnou osobou za prevzatie zásielky 

bol p. T., ale dodaný tovar převzal p. M. 
b) § 9 Zák č. 502/2001 Z. z , keď predbežná finančná kontrola nebola vykonaná vóbec 

spósobom podfa cit. ust. a to na dodacom liste, faktúre resp likvidačnom liste k faktúre a 
platobnom poukaze. 

E.2 Dodávky ílu 
Etapa I. 
Dodáváte!': UUPČIANKA s.r.o. 

Zmluva 
č. 73/14 

Dodatok č. 1 
pod č. 135/14 

Váženka Dodací list Faktúra 
porad. 6.1 

Platob. poukaz 

Účinnost' 
zmluvy 
10 04 2014 

Účinnost' 
dodatku 
23.07 2014 

C. 2 
vyhotovena 
24.04 2014 

Číslo 
4/2014 

Číslo 
140498 
Suma 
634,04 € 
Množstvo 
406,644 t 

Číslo 
2014051107 

Č 3 
vyhotovená 
25 04.2014 

Vyhotovený 
25 04.2014 

Vyhotovená 
30.04 2014 

Vyhotovený 
16.05 2014 

Splatnost 
30.05 2014 

Zaplatená 
26.05 2014 

Zmluva 
č. 73/14 

Dodatok č. 1 
pod č. 135/14 

Váženka Dodací list Faktúra 
porad. č. 2 

Platob. poukaz 

Účinnost' 
zmluvy 
10.04 2014 

Účinnost' 
dodatku 
23.07 2014 

Č 12 
vyhotovená 
04 06 2014 

Číslo 
6/2014 

Číslo 
140844 
Suma 
1 692,64 € 
Množstvo 
1085,02 t 

Číslo 
2014051620 

Č 13 
vyhotovená 
05 06 2014 

Vyhotovený 
21 06.2014 

Vyhotovená 
21 06 2014 

Vyhotovený 
15 07 2014 

0 14 
Vyhotovená 
06 06 2014 

Splatnost 
21 07 2014 

Zaplatená 
17 07.2014 

Zmluva 
č. 73/14 

Dodatok č. 1 
pod č. 135/14 

Váženka Dodací list Faktúra 
porad. č. 3 

Platob. poukaz 

Účinnost' 
zmluvy 
10 04 2014 

Účinnost' 
dodatku 
23 07.2014 

Číslo 
04 až 11 
Vyhotovené 
05.05-27.05 2014 

Číslo 
5/2014 

Číslo 
140671 
Suma 
3 173,57 € 
Množstvo 
2 034,34 t 

Číslo 
2014051348 

Vyhotovený 
27.05 2014 

Vyhotovená 
31.05 2014 

Vyhotovený 
13 06 2014 

Splatnost' 
14.06.2014 
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Zaplatená 
16 06.2014 

Zmluva 
č. 73/14 

Dodatok č. 1 
pod č. 135/14 

Váženka Dodací list Faktúra 
porad.č.4 

Platob. poukaz 

Účinnost' 
zmluvy 
10,04 2014 

Účinnost' 
dodatku 
23.07 2014 

~Číslo 
15 až 18 
Vyhotovené 
14.07 -21 07.2014 

Číslo 
7/2014 

Číslo 
140990 
Suma 
2 248,90 € 
Množstvo 
1 441,61 

Číslo 
2014051828 

Vyhotovený 
21 07.2014 

Vyhotovená 
31 07 2014 

Vyhotovený 
13 08 2014 

Splatnost 
30.08 2014 

Zaplatená 
25.08 2014 

E.3. Nakladanie ílu 
Etapa I. 
Dodáváte!': LUPČIANKA s.r.o. 

Zmluva 
č. 75/14 

Dodatok 6.1 
pod č. 136/14 

Dodací list Faktúra 
porad. č. 1 

Platob. poukaz 

Účinnost' zmluvy 
11 04 2014 

Účinnost' dodatku 
23.07 2014 

Číslo 
4/2014 

Číslo 
140496 
Suma 
926,69 € 
Množstvo 
406,44 t 

Číslo 
2014051105 

Splatnost' 
14 05 2014 

Zaplatená 
15.05 2014 

Zmluva 
č 75/14 

Dodatok č. 1 
pod č. 136/14 

Dodací list Faktúra 
porad. č. 2 

Platob. poukaz 

Účinnost' zmluvy 
11 04.2014 

Účinnost' dodatku 
23 07.2014 

Číslo 
5/2014 

Číslo 
140669 
Suma 
4 638,30 € 
Množstvo 
2 034,34 t 

Číslo 
2014051347 

Vyhotovený 
27 05 2014 

Vyhotovená 
31 05 2014 

Vyhotovený 
13 06.2014 

Splatnost 
14.06 2014 

Zaplatená 
16.06 2014 

Zmluva 
č. 75/14 

Dodatok č. 1 
pod č. 136/14 

Dodací list Faktúra 
porad. č. 3 

Platob. poukaz 

Účinnost zmluvy 
11.04 2014 

Účinnost dodatku 
23.07 2014 

Číslo 
6/2014 

Číslo 
140839 
Suma 
2 473,85 € 
Množstvo 
1 085,02 t 

Číslo 
2014051622 
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Vyhotovený 
21 06.2014 

Vyhotovená 
21.06.2014 

Vyhotovený 
15 07 2014 

Splatnost 
21 07 2014 

Zaplatená 
17.07.2014 

Zmiuva 
č. 75/14 

Dodatok č. 1 
pod č. 136/14 

Dodací list Faktura 
porad, č 4 

Platob. poukaz 

Účinnost' zmluvy 
11 04 2014 

Účinnost' dodatku 
23.07.2014 

Číslo 
7/2014 

Číslo 
140988 
Suma 
3 286,85 € 
Množstvo 
1 441,6 t 

Číslo 
2014051830 

Vyhotovený 
21 07.2014 

Vyhotovena 
31 07.2014 

Vyhotovený 
13.08.2014 

Splatnost 
30 08 2014 

Zaplatena 
25.08 2014 

E.4. Preprava ílu 
Etapa I. 
Dodáváte!': LUPČIANKA s.r.o. 

Zmluva 
č. 74/14 

Dodatok č. 1 
pod č. 137/14 

Váženka Dodací list Faktura 
porad. č. 1 

Platob. poukaz 

Účinnost' 
zmluvy 
10 04 2014 

Účinnost' 
dodatku 
23.07 2014 

Založené pri dodávke 
ílu 

Číslo 
4/2014 

Číslo 
140497 
Suma 
1 902,14 € 
Množstvo 
406,44 t 

Číslo 
2014051106 

Vyhotovený 
25.04.2014 

Vyhotovená 
30.04.2014 

Vyhotovený 
16.05,2014 

Splatnost 
14 05 2014 

Zaplatená 
26 05 2014 

Zmluva 
č. 74/14 

Dodatok č. 1 
pod č. 137/14 

Váženka Dodací list Faktura 
porad. č. 2 

Platob. poukaz 

Účinnost' 
zmluvy 
10 04.2014 

Účinnost 
dodatku 
23 07 2014 

Založené pri dodávke 
ílu 

Číslo 
5/2014 

Číslo 
140670 
Suma 
9 520,72 € 
Množstvo 
2 034,34 t 

Číslo 
2014051346 

Vyhotovený 
27 05 2014 

Vyhotovena 
31 05 2014 

Vyhotovený 
13 06 2014 

Splatnost 
14 06.2014 

Zaplatená 
16 06 2014 
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Zmluva 
č. 74/14 

Dodatok č, 1 
pod č. 137/14 

Váženka Dodací list Faktura 
porad. č. 3 

Platob. poukaz 

Účinnost' 
zmluvy 
10.04 2014 

Účinnost' 
dodatku 
23.07 2014 

Založene pri dodávke 
ílu 

Číslo 
6/2014 

Číslo 
140840 
Suma 
5 077,90 € 
Množstvo 
1 085,02 t 

Číslo 
2014051621 

Vyhotovený 
21 06 2014 

Vyhotovená 
21 06 2014 

Vyhotovený 
15.07 2014 

Splatnost' 
21 07 2014 

Zaplatená 
17 07 2014 

Zmluva 
č. 74/14 

Dodatok č. 1 
pod č. 137/14 

Váženka Dodací list Faktúra 
porad. č. 4 

Platob. poukaz 

Účinnost' 
zmluvy 
10 04 2014 

Účinnost' 
dodatku 
23 07.2014 

Založené pri dodávke 
ílu 

Číslo 
7/2014 

Číslo 
140989 
Suma 
6 746,69 € 
Množstvo 
1 441,6 t 

Číslo 
2014051829 

Vyhotovený 
21 07.2014 

Vyhotovená 
31.07.2014 

Vyhotovený 
13.08 2014 

Splatnost' 
30.08 2014 

Zaplatená 
25.08.2014 

Nedostatok č. 12: 
Pri realizácii dodávok ílu, nakladaní ílu a preprave pre I. etapu uzatvárania skládky došlo 
k porušeniu: 
a) § 9 Zák. č. 502/2011 Z z , keď PFK: 
• nebola vykonaná vóbec na dodacích listoch, kde mal byť overený súlad so zmluvou 

č. 73/14, čím došlo súčasne aj k porušeniu ČI. 6 písm. c) Smernice č. 7/2013, 
• nebola vykonaná sposobom podia cit. ustanovenia na likvidačných listoch k faktúram, 

keď chýbalo vyjadrenie s čím sa finančná operácia overuje, pričom mal byť overený 
súlad so Zákonom o účtovníctve a 

b) § 9 Zák. č 502/2011 Z. z, keď PFK faktury na platobnom poukaze bola sice 
vykonaná příslušnými zamestnancami a spósobom podia cit. ust, keď bol overený 
súlad s vytvořenou finančnou rezervou a potvrdením Inšpekcie o oprávněnosti 
čerpania účelovej finančnej rezervy na uzavretie a rekultiváciu I. etapy Skládky (súlad 
s rozpočtom), ako aj súlad so zmluvou č. 73/2014, ale neobsahoval overenie súladu 
s dodacím listom. Tým došlo súčasne k porušeniu ČI. 5 ods. 2 písm a) Smernice 
8/2011 a ČI. 6 c) Smernice 7/2013 

Nedostatok č. 13: 
Pri realizácii dodávok ílu, vrátane nakladania pre II. etapu uzatvárania skládky došlo 
k porušeniu: 
a) ČI II bod 2.2. Zmluvy o dodávke materiálu č. 148/14, keď dodávatet tovaru mal 

vystavit' kontrolovanému subjektu ako odberateiovi za odobratý tovar dodací list, 
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b) ČI. 7 ods 3.7. Smernice č 8/2011, keď ku faktúram na dodanie tovaru neboli 
zdóvodu porušenia vyššíe uvedenej zmluvy přiložené dodacie listy, vrátane 
váženiek, 

c) § 9 Zák. č. 502/2011 Z. z., keď PFK. 
• nebola vykonaná spósobom podl'a cit. ustanovenia na likvidačných listoch k faktúram, 

keď chýbalo vyjadrenie s čím sa finančná operácia overuje, príčom mal byť overený 
súlad so Zákonom o účtovníctve a 

• na platobnom poukaze bola sice vykonaná příslušnými zamestnancami a spósobom 
podia cit. ust, keď bol overený súlad s vytvořenou finančnou rezervou a potvrdením 
Inšpekcie o oprávněnosti čerpania účelovej finančnej rezervy na uzavretie 
a rekultiváciu II. etapy Skládky (súlad s rozpočtom), ako aj súlad so zmluvou č. 
148/2014, ale neobsahovala overenie súladu s dodacím listom. Tým došlo súčasne 
k porušeniu ČI. 5 ods. 2 písm. a) Smernice 8/2011 a ČI. 6 c) Smernice 7/2013. PFK 
bola vykonaná formálně, pretože nezistila chybu, keď dodávatef tovaru nevystavil na 
dodávaný tovar dodací list a tým nie je preukázané skutočne dodané množstvo 
odobratého ílu. 

E.5. Dodávky ílu 
Etapa II. 
Dodáváte!': KFK s.r.o. 

Zmluva 
č. 148/14 

Váženka Dodací list Faktura 
porad. č. 1 

Platob. poukaz 

Účinnost' 
zmluvy 
13 08 2014 

Len bilancia bez 
váženiek 
Za obdobie IX/2014 

chýba Číslo 
30914 
Suma 
5 616,19 € 
Množstvo 
1 170,041 

Číslo 
2014052245 

Vyhotovená 
09 09 2014 

Vyhotovený 
13 10.2014 

Splatnosť 
23 10.2014 

Zaplatená 
20.10 2014 

Zmluva 
č. 148/14 

Váženka Dodací list Faktúra 
porad, č 2 

Platob. poukaz 

Účinnosť 
zmluvy 
13 08 2014 

Od 19A-24C 
Vyhotovené 
11 08-22.08 2014 
Chýbajú od 25A-
28C 

chýba Číslo 
30814 
Suma 
18 379,01 € 
Množstvo 
3 828,96 t 

Číslo 
2014052027 

Vyhotovená 
10,09.2014 

Vyhotovený 
16 09 2014 

Splatnost 
24 09 2014 

Zaplatená 
23.09 2014 

Zmluva 
č. 148/14 

Váženka Dodací list Faktúra 
porad. č. 3 

Platob. poukaz 

Účinnost' 
zmluvy 
13.08 2014 

ohýba chýba Číslo 
31014 
Suma 

Číslo 
2014052480 
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2 856,29 € 
Množstvo 
595,06 t 

Vyhotovená 
10 11 2014 

Vyhotovený 
13.11.2014 

Splatnost 
24.11 2014 

Zaplatená 
20.11 2014 

Etapa III. 
Dodávatel': KFK s.r.o. 

Zmluva 
č. 161/14 

Váženka Dodací list Faktura Platob. poukaz 

Účinnost 
zmluvy 
23.09 2014 

Bilancia váženia bez 
váženiek 
Za obdobie 
IX/2014 

chýba Číslo 
40914 
Suma 
21 138,96 € 
Množstvo 
4 403,95 t 

Číslo 
2014052246 

Vyhotovená 
10 10 2014 

Vyhotovený 
13 10 2014 

Splatnost 
24 10.2014 

Zaplatená 
21.102014 

Dorovnanie II. a III. etapy 
Dodávatel': KFK s.r.o. 

Zmluva 
č. 205/14 

Váženka Dodací list Faktúra 
porad. č. 2 

Platob. poukaz 

Účinnost 
zmluvy 
17.11 2014 

Bilancia váženia bez 
váženiek 
Za obdobie 
X/2014 

chýba Číslo 
41014 
Suma 
12 342,96 € 
Množstvo 
2 571,45 t 

Číslo 
2014052507 

Vyhotovená 
19.11 2014 

Vyhotovený 
20 11.2014 

Splatnost 
04 12 2014 

Zaplatená 
27 11 2014 
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Etapa IV. 
Dodávatef: KFK s.r.o. 

Zmluva 
č. 104/12 

Váženka Dodací list Faktura Platob. poukaz 

Účinnost' 
zmluvy 
06.02 2013 

chýba chýba Číslo 
31212 
Suma 
22 024,08 € 
Množstvo 
4 706,00 t 

Číslo 
2013050140 

Vyhotovená 
03.01 2013 

Vyhotovený 
14 01 2013 

Splatnost 
14 03 2013 

Zaplatená 
05 02 2013 

Nedostatok č. 14: 
Konáním kontrolovaného subjektu uvedeným: 
v nedostatkoch č. 3 a 4 tohto návrhu správy došlo k porušeniu finančnej disciplíny podia § 31 
ods. 1 písm. j) Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď bolí veřejné prostriedky 
vynaložené nehospodárne. 
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