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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI

NÁVRH NA UZNESENIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 21. 06. 2018 číslo /2018

K bodu: Správa o výsledku kontroly:

Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za

tovary a služby podľa Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom

znení

Mestské zastupiteľstvo

I. berie na vedomie:

Správu o výsledku kontroly:

Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby podľa 
Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení

Ing. Ján Blcháč, PhD. 
primátor mesta

Dátum podpisu uznesenia: 2018
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SPRÁVA
Z VYKONANEJ KONTROLY

Kontrolný orgán:
PhDr. Jozef Fiedor, hlavný kontrolór mesta Liptovský Mikuláš (ďalej len „HK“) predkladá 
Mestskému zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš ( ďalej len „MsZ“) v súlade s ust. §18f 
ods. 1 písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obednom zriadení v z.n.p. nasledovnú Správu 
o výsledku kontroly.

I.

Označenie kontroly podľa plánu kontrolnej činnosti:
Kontrola zverejňovania zmlúv, objednávok tovaru, služieb a faktúr za tovary a služby
podľa Zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene

II.

a doplnení niektorých zákonov.

Označenie kontrolovaného subjektu:
Názov: mesto Liptovský Mikuláš - Mestský úrad 
Adresa: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 
IČO:
Právna forma : mesto, právnická osoba
(ďalej len „kontrolovaný subjekt“)

III.

00 315 524

IV. Kontrola bola vykonaná:
Na základe Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 schváleného uznesením mestského 
zastupiteľstva č. 89/2017 zo dňa 16.11.2017.

V. Cieľ kontroly:
• či zverejňovanie zmlúv, údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb 

a prác, údajov o faktúre za tovary, služby a práce,
• vystavovanie písomných potvrdení o zverejnení zmluvy
• plnenie notifikačnej povinnosti

je realizované v súlade so Zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v z.n.p., Smernicou o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr mesta Liptovský 
Mikuláš a Smernicou o evidencii zmlúv, VZN, interných noriem a základných dokumentov 
spoločností s účasťou mesta Liptovský Mikuláš.

Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly č. 2/KO/2018 (ďalej len „Návrh 
správy“) na oboznámenie kontrolovanému subjektu:

VI.

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh 
správy, ktorý bol doručený kontrolovanému subjektu dňa 18.05.2018.

VII. Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky:
a) k zisteným nedostatkom,
b) k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 

nedostatkov a na odstránenie ich príčin,
c) k navrhnutým odporúčaniam.

HK v návrhu správy určil kontrolovanému subjektu lehotu na podanie námietok najneskôr
do 25.05.2018
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Kontrolovaný subjekt v lehote určenej HK dňa 23.05.2018 nepodal námietky k zisteným 
nedostatkom.

K navrhnutému odporučeniu a k lehote na predloženie písomného zoznamu splnených 
opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku kontrolovaný 
subjekt taktiež námietky nepodal.

VIII. Sumárny opis zistených nedostatková označenie konkrétnych ustanovení, ktoré boli 
porušené, spolu s návrhmi odporúčaní alebo opatrení na nápravu zistených 
nedostatkov a na odstránenie ich príčin vzniku:

1. Kontrolovaný subjekt má vypracovanú Smernicu o povinnom zverejňovaní zmlúv, 
objednávok a faktúr účinnú od 10.01.2012 číslo 2/2012/INO, ktorá upravuje postup pri 
zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr na webovom sídle mesta a či je zabezpečená 
ochrana osobných údajov podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. Kontrolou bolo zistené, že 
uvedená Smernica nebola aktualizovaná po novelizácii Zákona č. 211/2000 Z.z. 
s účinnosťou od 01.07.2016.

Odporúčanie č.1:

Kontrolný orgán odporúča aktualizovať Smernicu o povinnom zverejňovaní zmlúv, 
objednávok a faktúr podľa novelizovaného znenia Zákona č. 211/2000 Z.z.

2. Kontrolovaný subjekt má vypracovanú Smernicu o evidencii zmlúv, VZN interných 
noriem a základných dokumentov spoločností s účasťou mesta účinnú od 01.01.2014 
číslo 16/2013/INO, ktorej účelom je zabezpečiť centrálnu evidenciu zmlúv a dohôd, 
ktorým účastníkom je mesto, všeobecne záväzných nariadení, interných noriem mesta 
a základných dokumentov spoločností s účasťou mesta. Kontrolou Smernice bolo 
zistené, že Smernica nie je upravená podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov účinného od 
01.07.2016.

Odporúčanie č.2:

Kontrolný orgán odporúča kontrolovanému subjektu aktualizovať Smernicu o evidencii 
zmlúv, VZN, interných noriem a základných dokumentov spoločností s účasťou mesta 
podľa novelizovaného znenia Zákona č. 211/2000 Z.z. účinného od 01.07.2016.

Ďalej kontrolný orgán konštatuje, že vykonanou kontrolou boli zistené nasledovné 
nedostatky:

• Zmluvy č.273/2017/MaP, č.378/2017/Práv., 471/2017/BaNP, (tabuľka č. 1) boli zverejnené 
po lehote vyplývajúcej z ČI. IV bod. 2 a ČI II bod.9 Smernice o povinnom zverejňovaní 
zmlúv, objednávok a faktúr účinnú od 10.01.2012 číslo 2/2012/INO (neboli zverejnené 
najneskôr nasledujúci pracovný deň).

• Na zmluvných dodatkoch evidovaných pod poradovými číslami: Dodatok 1-č. 366/2017, 
Dodatok 2-č. 831/2017 a Dodatok 3-č. 924/2017/MŠaK k Zmluve č. 3/2017 nebol 
preukázateľný dátum odovzdania dodatkov spracovateľom a dátum prevzatia dodatkov 
zamestnancom povereným evidenciou zmlúv (neboli uvedené pečiatky na krycích listoch 
uvedených dodatkov).
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• Podľa Zásad obehu účtovných dokladov ČI. 5 bod 3, písm. j) na objednávkach:
2017000080/ŽP,

2017000206/VN,2017000331/ŠKOĽ, 2017000334/VN, 2017000509/MaP, 2017000541/IT, 
2017000622/VN, 2017000632/ŽP, 2017000921/VÝST., 2017001346/SOC (chýba dodacia 
lehota objednaných tovarov a služieb).

2017000006/KVM, 2017000122/BaNP,

• Podľa ČI. 5 bod 3, písm. c) Zásad obehu účtovných dokladov na objednávkach: č. 
2017000331/ŠKOĽ, Č.2017000237/ŽPD, č.2017000509/MaP, č. 2017000632/ŽP (nie je 
uvedený názov objednávajúceho odboru alebo oddelenia).

• Faktúra č. 20171081/SOC bola zverejnená dňa 13.11.2017 a uhradená dňa 15.11.2017, 
čo znamená, že nebol dodržaný postup podľa §5b bod 2 Zák. č. 211/2000 Z.z. (bola 
zverejnená skôr ako uhradená).

Lehota na prijatie opatrení na nápravu zistených nedostatkov a odstránenie príčin 
ich vzniku:
Hlavný kontrolór určil kontrolovanému subjektu lehotu na prijatie opatrení na nápravu 
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku v lehote do 30.06.2018. V čase 
vypracovania a podania tejto správy MsZ lehota plynula.

IX.

Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku:
Hlavný kontrolór určil kontrolovanému subjektu lehotu na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení najneskôr do 31.07.2018, ktorá rovnako v čase podania tejto správy 
MsZ plynula.

X.

Obsah kontroly:
Popis priebehu kontroly je uvedený v prílohe č. 1 k tejto Správe o výsledku kontroly, vrátane 
nedostatkov, ktoré z kontrolovaných skutočností vyplynuli.

XI.

Príloha č. 1: k SPRÁVE z vykonanej kontroly 
Číslo kontroly: 2/KO/2018

Prehľad najdôležitejších právnych predpisov súvisiacich s vykonanou kontrolou:
1. Všeobecne záväzné právne predpisy:

a) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnený 
niektorých zákonov v platnom znení účinný od 01.07.2016 („ďalej v texte len Zák. č. 
211/2000 Z.z“)

b) Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení:
• Od 05.03.1964 s účinnosťou od 01.07.2016
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2. Vnútorné predpisy:
a) Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš v spojení s 

§ 18e Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a § 22 ods. 1 a 3 Zák. č. 
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov

b) Smernica o evidencii zmlúv, VZN interných noriem a základných dokumentov 
spoločností s účasťou mesta číslo 16/2013/INO s účinnosťou od 01.01.2014 (ďalej 
v texte len „Smernica“)

c) Smernica olpovinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr mestom Liptovský 
Mikuláš číslo 2/2012/INO s účinnosťou od 10.01.2012 (ďalej v texte len „Smernica“)

d) Zásady obehu účtovných dokladov v meste Liptovský Mikuláš s účinnosťou od 
01.03.2017.

Krátky opis výkonu kontroly

V rámci predmetu kontroly kontrolný orgán preveroval:

A. povinné zverejňovanie zmlúv
B. povinné zverejňovanie údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác
C. povinné zverejňovanie údajov o faktúre za tovary, služby a práce

na webovom sídle mesta, realizované kontrolovaným subjektom ako povinnou osobou 
podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vz.n.p., podľa 
Smernice o evidencii zmlúv, VZN interných noriem a základných dokumentov spoločností 
s účasťou mesta číslo 16/2013/INO s účinnosťou od 01.01.2014 a Smernice o povinnom 
zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr mestom Liptovský Mikuláš číslo 2/2012/INO 
s účinnosťou od 10.01.2012

Kontrolovaná dokumentácia, priebeh kontroly

Analýza právneho stavu podľa všeobecne záväzných predpisov

Obec zverejňuje v štruktúrovanej a prehľadnej forme na svojom webovom sídle údaje 
o vyhotovenej zmluve v novelizovanom ust. §5a Zákona č. 211/2000 Z.z., kde je 
vymedzená definícia povinne zverejňovanej zmluvy a aké náležitosti musí táto zmluva 
spĺňať.

Obec zverejňuje v štruktúrovanej a prehľadnej forme na svojom webovom sídle údaje 
o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a to tie, ktoré sú uvedené 
v novelizovanom ust. §5b ods. 1 písm. Zákona č. 211/2000 Z.z.,

Obdobne obec zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme 
údaje o faktúre za tovary, služby a práce, ktoré sú uvedené v novelizovanom ust. §5b ods. 
1 písm. Zákona č. 211/2000 Z.z.,

Ust. § 47a Občianskeho zákonníka obsahuje zásadu, že zmluvy, ktoré sa majú zverejniť, 
nadobudnú účinnosť až nasledujúcim dňom po dni zverejnenia. Zverejnenie je zákonnou 
podmienkou od splnenia ktorej závisí účinnosť zmluvy.
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Podľa ust. § 47a bod 4 Občianskeho zákonníka ak povinne zverejňovaná zmluva nebola 
zverejnená do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo udelenia súhlasu, ak sa na jej 
platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu 
zmluvy nedošlo.

A. Povinné zverejňovanie zmlúv

Podľa ČI. 1 ods. 1 Smernice povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú 
uzatvára mesto a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, 
s ktorými hospodári mesto vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka ich 
používania, nakladania s majetkom mesta alebo nakladania s finančnými prostriedkami 
Európskej únie.

Podľa ČI. 2 ods. 8 Smernice o evidencii dokumentácie v kontrolovanom období od 
01.01.2017 do 31.12.2017 (vybratá vzorka) vyplývalo spracovateľovi zmluvy predložiť 
poverenému zamestnancovi na zaevidovanie originálne znenie zmluvy opatrené pečiatkou 
a podpismi zmluvných strán najneskôr do dvoch pracovných dní odo dňa jej podpisu. 
Spracovateľ pred odovzdaním na založenie do centrálnej evidencie zmlúv má skontrolovať, 
či zmluva obsahuje všetky formálne náležitosti, vrátane príslušných dátumov.

Podľa ČI. IV ods. 2 Smernice poverený zamestnanec zabezpečí následné zverejnenie 
zmluvy na webovej stránke mesta najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Zistený stav:

Z centrálnej evidencie zmlúv vedenej na Odbore vnútornej správy MsÚ bola vybraná 
vzorka zmlúv uzavretých v rámci kontrolovaného obdobia a ich prehľad je uvedený 
v tabuľke č. 1.

U vybraných bolo preverené:

a) zverejnenie zmluvy na webovom sídle mesta a dodržanie lehoty na zverejnenie
b) obsah zverejnenej zmluvy (porovnanie zverejneného obsahu s obsahom uzavretej 

zmluvy, nesprístupnenie údajov, ktoré sa nezverejňujú)
c) zverejnenie príloh
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Tabuľka č.1

Číslo
zmluvy/druh

zmluvy

Druhá zmluvná 
strana

Dátum
uzavretia
zmluvy

Dátum
zverejnenia

zmluvy

Poradové
číslo

MHK32, LM, a.s. 13.01.2017
13.04.2017

13.01.2017 
18.04.2017(Veľká

noc)
08.09.2017

1 3/2017 Zmluva+ 
Dodatok 1-č.

366/2017, 
Dodatok 2- č.

831/2017 
a Dodatok 3 č. 

924/2017/MŠaK

08.09.2017

02.11.201702.11.2017

UPSVaRLM 20.01.201762/2017 Dohoda 19.01.20172
UPSVaR LM 28.02.2017204/2017 Dohoda 27.02.20173
Region Liptov, OOCR 12.05.2017273/2017 Zmluva 09.05.20174

Zverejnená 
v CRZ dňa 

16.03.2017, 
účinnosť od 

17.03.2017, na 
webovom sídle 

mesta 
zverejnená 
31.03.2017

MV SR- OU Žilina284/2017 Zmluva 15.03.20175

Obec Svätý Kríž 19.04.2017372/2017 Zmluva 18.04.20176
LIMA car, s.r.o. 25.05.2017 29.05.2017378/2017 Zmluva7
Anastázia
Šimončíková

11.05.2017444/2017 Zmluva 
o dielo

11.05.20178

CitySafety
22.05.2017INTEN- EURA, s.r.o. 18.05.2017471/2017 Dohoda 

o urovnaní
9

Vlasta Murgošová, 19.06.2017535-536/2017
Dohoda

16.06.201710
LM
Dobrovoľná požiarna 
ochrana SR

06.06.2017561/2017 Zmluva 06.06.201811

Lozinská, 08.06.2017564/2017 Dohoda Lenka
Prešov

08.06.201712

MŽP SR v zastúpení
SAŽP, B.B.

Zverejnený 
v CRZ dňa 

12.07.2017, 
účinnosť od 

13.07.2017, na 
webovom sídle 

mesta 
zverejnená 
17.07.2017

637/2017 Dodatok 
č.2 k Zmluve

27.06.201713

VUB, a.s. LM822/2017 Zmluva 24.08.2017 24.08.201714
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15 828/2017 Zmluva 
o dielo

ColosseoEAS, a.s. 23.08.201723.08.2017

16 1115/2017
Dohoda

Cora Geo, s.r.o. 22.11.2017 22.11.2017

328/2017 Zmluva 
o poskytovaní 
soc. služby

Emília Dudová, LM Nezverejňuje sa17 07.03.2018

V rámci kontroly bola preverená notifikačná povinnosť mesta o zverejnení informácie 
o uzavretí zmluvy, ktorá sa povinne nezverejňuje podľa Zákona č. 211/2000 Z.z.

Kontrolné zistenia:

Kontrolou bolo zistené, že pri zverejňovaní údajov v zmluvách na webovom sídle bola podľa 
ČI. 2 ods. 4 bola zabezpečená ochrana osobných údajov vo vzťahu k fyzickým osobám.

Na krycích listoch v pečiatkach, ktoré sú prílohou k zmluvám, boli zaznamenané údaje 
o zverejnení zmlúv, kde bolo uvedené: číslo zmluvy, dátum podpisu zmluvy, dátum 
zverejnenia zmluvy, dátum a vlastnoručný podpis zamestnanca evidencie zmlúv.

Na krycích listoch v pečiatkach boli uvedené dátumy odovzdania a prevzatia zmluvy medzi 
spracovateľom zmluvy a zodpovedným zamestnancom.

Podľa ČI. IV ods. 2 Smernice od dátumov odovzdania a prevzatia zmlúv plynie lehota na 
zverejnenie zmluvy a to najneskôr nasledujúci pracovný deň.

Kontrolou bolo zistené, že nasledovné zmluvy neboli zverejnené podľa podľa ČI. IV ods.2, 
a podľa ČI. II ods.9 Smernice , keď nebola dodržaná stanovená lehota ich zverejnenia :

1. Zmluva č. 273/2017/MaP:
a) dátum uzavretia: 09.05.2017
b) dátum zverejnenia: 12.05.2017

2. Zmluva č. 378/2017/Práv.:
a) dátum uzavretia: 25.05.2017
b) dátum zverejnenia: 29.05.2017

3. Zmluva č. 471/2017/BaNP:
a) dátum uzavretia: 18.05.2017
b) dátum zverejnenia: 22.05.2017

Súčasne kontrolný orgán zistil, že na dodatkoch zmlúv pod poradovými číslami Dodatok 1 - č. 
366/2017, Dodatok 2 - č. 831/2017 a Dodatok 3 - č. 924/2017/MŠaK k Zmluve č. 3/2017 nebol 
preukázateľný dátum odovzdania dodatkov spracovateľom a dátum prevzatia dodatkov
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zamestnancom povereným vedením evidencie zmlúv (nebola uvedená pečiatka na krycích 
listoch uvedených dodatkov).

Kontrolované zmluvy boli zverejnené aj s prílohami uvedenými v zmluve, vrátane všeobecných 
obchodných podmienok pri Zmluve o termínovanom úvere č. 822/2017/FIN uvedenej 
v tabuľke č. 1 pod poradovým číslom 14.

Kontrolou dátumov podpisu zmlúv a dátumov zverejnenia bolo zistené, že uzatvorené 
uvedené zmluvy v tabuľke č. 1 boli predložené a na zverejnenie zamestnancovi evidencie 
zmlúv v stanovenej lehote t.j. do 30 pracovných dní.

Podľa ČI. IV. Bod 7 Smernice bolo preverené vydávanie písomných potvrdení o zverejnení 
zmlúv pre účastníka zmluvy, ktoré sa vydávajú len na základe jeho žiadosti.

Podľa vyjadrenia zamestnanca evidencie zmlúv potvrdenie o zverejnení zmluvy sa vydáva iba 
na základe požiadavky spracovateľa zmluvy a na základe požiadavky druhej zmluvnej strany.

Kontrolou vybranej vzorky bolo zistené, že pri zmluve uvedenej pod poradovým číslom č. 
7/2017 bolo dňa 29.05.2017 vydané potvrdenie o zverejnení zmluvy č. 378/2017 
spracovateľovi zmluvy, ktorým bolo právny odbor MsÚ, keď údaj o vydaní potvrdenia bol 
zapísaný na krycom liste a potvrdenie bolo priložené k zmluve.

Podľa ČI. IV bod 8 vedúci odboru právneho ako spracovateľ zmluvy zabezpečí zaslanie 
písomného potvrdenia o zverejnení zmluvy príslušnej správe katastra, ak zverejnená zmluva 
vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností. Kontrolný orgán preveril, že potvrdenie o zverejnení 
zmluvy č. 378/2017 zo dňa 29.05.2017 bolo doručené Okresnému úradu - katastrálny úrad 
Liptovský Mikuláš dňa 01.06.2017.

Podľa ČI. IV. bod 6 Smernice, bola preverená povinnosť zamestnanca evidencie zmlúv 
zverejňovať informáciu o uzatvorení zmlúv podľa ČI. II bod 8 písm. b), c), m) a n) Smernice( 
ide o zmluvy týkajúce sa: b) burzové obchody, c) cenné papiere, m) umelecké výkony, n) razby 
mincí, medailí), keď podľa vyjadrenia zamestnanca zodpovedného za zverejnenie zmlúv 
takéto zmluvy v kontrolovanom období neboli uzatvorené.

Za rok 2017 nebolo zverejnených 67 zmlúv. Jedná sa o zmluvy, ktoré sa v zmysle Smernice 
ČI. 2 bod 8 písm. i) nezverejňujú. Sú to prevažne zmluvy o poskytovaní sociálnej- 
opatrovateľskej služby a ich dodatky, dohody o ukončení poskytovania sociálnej - 
opatrovateľskej služby a pod.
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V rámci kontroly náhodným výberom bola prekontrolovaná Zmluva č. 328/2017/Soc.,ktorá bola 
uzatvorená s prijímateľom sociálnej služby a nebola zverejnená.

Podľa § 5a bod 9 Zák. č 211/2000 Z.z. povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje 
v centrálnom registri zmlúv, sa zverejňuje len na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu 
uzatvára.

Pri zverejnení v centrálnom registri zmlúv po nadobudnutí účinnosti je povinne zverejňovaná 
zmluva zverejnená na webovom sídle mesta.

B. Povinné zverejňovanie údajov o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác

Podľa ČI. I. bod 2 Smernice mesto povinne zverejňuje údaje o objednávkach tovarov, 
služieb a prác do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia bez ohľadu na ich hodnotu, 
ktoré súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou.

Objednávky sú povinne zverejňované počas piatich rokov odo dňa zverejnenia. Podľa ust. 
§ 5b Zák. č.211/2000 Z.z. zákona o slobode informácií a ČI. I bod 3 Smernice údaje 
o objednávkach sa zverejňujú v štruktúrovanej forme.

Podľa ČI. 5 bod 1 Zásad obehu účtovných dokladov evidencia objednávok je vedená 
v elektronickej forme prostredníctvom elektronického informačného systému CORA GEO 
(ďalej ISS) modul objednávky. Súčasťou evidencie sú aj objednávky samostatných 
organizačných útvarov mesta. (MsP, Detské jasle-inštrukčné, Komunitné centrum).

Podľa ČI. 5 bod 2 Zásad obehu účtovných dokladov objednávky vyhotovujú poverení 
zamestnanci jednotlivých odborov a oddelení ku každej dodávateľskej faktúre, v súlade so 
schváleným rozpočtom, potrebou, zákonom o verejnom obstarávaní a Zásadami 
o hospodárení s majetkom mesta.

Objednávky vystavujú oprávnení zamestnanci mesta v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno 
vyhotovenie sa odosiela objednávateľovi a jedno vyhotovenie sa priloží ku faktúre.Za vecnú 
a formálnu stránku objednávky je zodpovedný zamestnanec, ktorý objednáva tovar, 
materiál alebo službu. V prípade čerpania štrukturálnych fondov sa objednávky vyhotovujú 
v šiestich vyhotoveniach.

Podľa ČI. 5 bod 4 Zásad obehu účtovných dokladov objednávky schvaľuje primátor mesta 
neobmedzene, alebo príslušný vedúci odboru alebo oddelenia v hodnote od 0,-€ do 1660,- 
€ vrátane.

Prekontrolovaná bola vybratá vzorka objednávok za rok 2017 zo zoznamu objednávok a je 
uvedená v tabuľke č. 2.
U vzorky objednávok bolo preverené:
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a) Zverejnenie údajov o objednávke na webovom sídle mesta a dodržanie lehoty na 
zverejnenie.
b) Obsah zverejnených údajov o objednávkach v závislosti od údajov uvedených 
v Zákona č. 211/2000 Z.z.

Tabuľka č. 2

Číslo objednávky Dátum
vystavenia

Dátum
zverejnenia

Dodávateľ

2017000080/ZP KRÚPA KAJO, s.r.o, 
Dolný Kubín

24.01.2017 27.01.2017

2017000122/BaNP Feketík-Tibor 
Slovekon, Dúbrava

02.02.2017 02.02.2017

2017000206/VN VOVA, s.r.o, Liptovský 
Mikuláš

16.02.201716.02.2017

2017000237/ŽPD Flora servis group, 
s.r.o. Myjava

23.02.2017 23.02.2017

2017000283/VN FILIP kuchynské 
štúdio,s.r.o. Smrečany

02.03.2017 02.03.2017

2017000331/SKOĽ TRANOSCIUS, a.s. 
Liptovský Mikuláš

15.03.2017 15.03.2017

2017000334/VN J+A LUNA AUTO, 
Liptovský

07.03.2017 15.03.2017
s.r.o.,
Mikuláš

2017000509/MaP 25.04.2017 25.04.2017MIRAGE, s.r.o.,
Liptovský Mikuláš

Ing. Vladimír Čavoj- In2017000541/IT 03.05.2017 03.05.2017
Well, Liptovský 

Mikuláš
2017000622/VN Martin Danaj, Dúbrava 18.05.2017 18.05.2017
201700632/ZP KRÚPA KAJO, s.r.o, 

Dolný Kubín
18.05.2017 22.05.2017

KAPA, stavebná 
spoločnosť, s.r.o. 
Banská Bystrica

2017000921 /VYST. 31.07.2017 31.07.2017

Pavol Senaj, AODAS, 
Liptovský Mikuláš

12.09.2017 12.09.2017
2017001085/SOC
2017001346/SOC 06.11.2017TAKTIK vydavateľstvo, 

s.r.o. Košice
06.11.2017
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Kontrolné zistenia:

Údaje o objednávkach boli zverejnené na webovom sídle v lehote podľa ČI. I. bod 2 
Smernice a v súlade s ust. § 5b Zák. č. 211/2000 Z.z., pričom zverejnenie údajov 
o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác obsahovalo požadované náležitosti:
1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,
2. popis objednaného plnenia,
3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako bola uvedená na objednávke, alebo 

maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako údaj o tom, či je suma 
vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
5. dátum vyhotovenia objednávky,
6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:

6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo 
obchodné meno alebo názov právnickej osoby
6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby- 
podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,

7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
7a) meno a priezvisko fyzickej osoby,
7b) funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,

• Kontrolou bolo zistené, že podľa Zásad obehu účtovných dokladov ČI. 5 bod 3, písm. j)
2017000080/ŽP,

2017000334/VN,

2017000632/ŽP,

objednávkach: 
2017000206/VN.2017000331/ŠKOL, 

2017000622/VN,

2017000122/BaNP, 
2017000509/MaP, 

2017000921A/ÝST.,

na

2017000541 /IT,
2017001346/SOC - chýba dodacia lehota objednaných tovarov a služieb.

• Podľa ČI. 5 bod 3, písm. c) Zásad obehu účtovných dokladov na objednávkach: 
2017000331/ŠKOĽ, 2017000237/ŽPD, 2017000509, 2017000632/ŽP - nie je uvedený 
názov odboru alebo oddelenia, ktorý vystavil objednávku.

C. Povinné zverejňovanie údajov o faktúre za tovary, služby a práce

Podľa ust. § 5b Zák. č. 211/2000 Z.z. je povinnosť zverejňovať všetky faktúry bez ohľadu na 
ich hodnotu okrem faktúr, ktoré priamo súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou a faktúr, 
ktoré súvisia so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou. Faktúry sú povinne 
zverejňované počas 5 rokov odo dňa zverejnenia.

Podľa ust. §5b ods. 1 písm. b) Zák. č. 211/2000 Z.z. a ČI. 1 bod 3 Smernice údaje o faktúrach 
sa zverejňujú v štruktúrovanej forme .

Podľa ČI. I bod 2 Smernice mesto povinne zverejňuje údaje o faktúrach za tovary a služby 
do 30 pracovných dní odo dňa zaplatenia faktúry.
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Kontrolovaná bola vybratá vzorka faktúr za rok 2017 uvedená v tabuľke č. 3.

U týchto faktúr bolo preverené:

a) Zverejnenie údajov o faktúre na webovom sídle mesta a dodržanie lehoty na zverejnenie.
b) Obsah zverejnených údajov o faktúrach v závislosti od údajov uvedených demonštratívne 

v Zákona, č. 211/2000 Z.z.

Tabuľka č. 3

Číslo
faktúry

Dodávateľ Dátum
úhrady

Dátum
zverejnenia

170010 Peter Mlynček PEMMEVA, 
Závažná Poruba

10.02.2017 13.02.2017

KRÚPA KAJO, s.r.o. Dolný 
Kubín

51170015 31.01.2017 31.01.2017

170100032 Tibor Feketík- Slovekon, 
Dúbrava

03.03.2017 07.03.217

VOVA, s.r.o., Liptovský 
Mikuláš

170100165 17.03.2017 20.03.2017

Pavol Senaj- AODAS 29.09.20171744 02.10.2017

TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 
Košice

15.11.2017 13.11.2017
20171081

TRANOSCIUS, 09.05.2017 12.05.2017a.s.
Liptovský Mikuláš96170323
Ing. Vladimír Čavoj- InWelI170000326 22.052017 23.05.2017
KRÚPA KAJO, s.r.o., Dolný 
Kubín

23.05.201851170464 25.05.2017

2017015 FLORA SERVIS GROUP, 
s.r.o.

12.05.2017 15.05.2017

KAPA Stavebná spoločnosť 
s.r.o., Banská Bystrica

1020170038 09.08.2017 16.08.2017

FILIP kuchynské štúdio, 
s.r.o., Smrečany

1700041 09.05.2017 20.06.2017

FILIP kuchynské štúdio, 
s.r.o., Smrečany

1600196 20.03.2017 23.03.2017

820170458 J+A LUNA AUTO s.r.o., 
Liptovský Mikuláš

29.03.2017 30.03.2017

MIRAGE, s.r.o. Liptovský 
Mikuláš

2017071 04.05.2017 05.05.2017
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Kontrolné zistenia:

Uvedené faktúry za tovary, služby a práce boli zverejnené na webovom sídle v lehote podľa 
ČI. I. bod 2 Smernice a v súlade s ust. § 5b Zák. č. 211/2000 Z.z. prostredníctvom 
elektronického informačného systému CORA GEO v module Fakturácia.

Zverejnenie údajov o faktúre za tovary, služby a práce obsahovalo požadované náležitosti:

1. identifikačný údaj faktúry,
2. popis fakturovaného plnenia,
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako bola uvedená na faktúre pričom 

údaj o tom, že ide o sumu vrátane DPH je uvedený pre všetky faktúry spoločne na 
webovom sídle,

4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou,
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisela s objednávkou,
6. dátum doručenia faktúry,
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

meno, priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby- podnikateľa- 
alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby- 
podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, 
identifikačné číslo dodávateľa.

• Kontrolný orgán konštatuje, že faktúra č. 20171081/SOC bola zverejnená dňa 13.11.2017 
a uhradená dňa 15.11.2017, čo znamená, nebol dodržaný postup podľa §5b bod 2 Zák. 
č. 211/2000 Z.z. - bola zverejnená skôr ako uhradená.

D. Funkcia- zamestnanec zodpovedný za zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

• Podľa Smernice ČI. IV bod 2 a 3 je za vedenie centrálnej evidencie zmlúv mesta, za 
zverejňovanie zmlúv na webovom sídle mesta zodpovedný zamestnanec mesta Mgr. J. 
Ch., ktorá v zmysle svojho pracovného zaradenia má uvedené vo svojej pracovnej 
náplni zabezpečovanie činností s celým procesom zverejňovania zmlúv.

• Podľa Smernice o evidencii zmlúv ČI. 2 bod 13 poverený zamestnanec vykoná 2x ročne 
kontrolu zmlúv a to k 31.05. a 30.11. príslušného kalendárneho roka. Po vyžiadaní správ z 
kontrol od zodpovedného zamestnanca, kontrolný orgán konštatuje, že kontroly zmlúv 
v roku 2017 boli vykonané k 31.05.2017 od č. 1011/2016- 300/2017 a k 30.11.2017 od č. 
301-940/2017.
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