Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

S PR Á VA
HLAVNÉHO KONTROLÓRA
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINANČNEJ KONTROLY
č. 5/2014
(v zmysle § 18f, bod (1), písmeno d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov).
Na základe poverenia č. 5/2014 zo dňa 23. apríla 2014 na vykonanie následnej finančnej
kontroly vykonali zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica v čase od 28.
apríla 2014 do 13. augusta 2014 následnú finančnú kontrolu hospodárenia a nakladania
s finančnými prostriedkami pri rekonštrukcii ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica v rokoch 2010
až 2013.
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d a 18e zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva č. 1345/2014 – MsZ zo dňa 8. apríla 2014.
Cieľom kontroly bolo preveriť, či postup zodpovedných zamestnancov kontrolovaného
subjektu pri zabezpečovaní rekonštrukčných prác v kontrolovanom období bol v súlade s platnou
externou legislatívou ako aj v súlade s vnútornými predpismi prijatými kontrolovaným subjektom.
*1. Základné informácie o predmete a zameraní kontroly
Zameraním a cieľom kontroly bolo preveriť zákonnosť, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť
a účelnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami v Základnej škole Golianova 8, Banská
Bystrica (ďalej len Základná škola alebo ZŠ) v rokoch 2010 až 2013 pri vykonaných
rekonštrukciách a stavebných úpravách vrátane údržbárskych prác.
Popri ostatných zákazkách sa kontrolná skupina zamerala na preverenie rekonštrukcie
chlapčenských WC realizovanej v roku 2010 s ohľadom na požiadavku Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Banskej Bystrici, odbor kriminálnej polície, Banská Bystrica v zmysle vyššie
uvedeného uznesenia MsZ. Zároveň bolo cieľom kontroly zrekapitulovať všetky realizované
zákazky v kontrolovanom období a skontrolovať vyššie uvedené atribúty u vybratých zákaziek
podľa ich zrealizovaného objemu.
Kontrolná skupina zamerala kontrolu na dodržanie zákonnosti v procese verejného
obstarávania až po uzatvorenie zmluvy o dielo, či iného druhu zmluvy, v samotnom procese
realizácie zákazky vybratým zhotoviteľom a následne pri zaradení rekonštrukcie do majetku
v účtovníctve Základnej školy, resp. pri zúčtovaní nákladov za konkrétnu rekonštrukciu.
*2. Výkon kontroly a kontrolné zistenia
*2.1 Kontrola internej legislatívy
Základná škola mala v kontrolovanom období vypracované interné smernice pre zásady

a postupy v procesoch verejného obstarávania. Išlo o smernicu č. 1/2010 účinnú od 4. januára 2010
a Smernicu o verejnom obstarávaní účinnú od 1. júla 2013. Kontrolná skupina konštatovala, že
uvedené smernice boli vypracované v súlade s aktuálne platnou externou legislatívou.
*2.2 Kontrola účtovníctva
Kontrolná skupina preverila účtovníctvo ZŠ najmä v súvislosti so zúčtovaním realizovaných
rekonštrukčných prác v kontrolovanom období. Skonštatovala viacero porušení zákona
o účtovníctve, najmä v súvislosti s inventarizáciou stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku
a záväzkov, v súvislosti s vlastným nesprávnym účtovaním (v rokoch 2010 a 2011 kontrolovaný
subjekt na účtovných dokladoch (krycie listy) účtovanie účtovných prípadov označoval len na
účtoch strany MD (Má Dať), absentovala strana D (Dal), ako aj nesprávnym zúčtovaním nákupov
hmotného investičného majetku, resp. rôznym účtovaním (na rôzne účty) opakovaných totožných
účtovných prípadov.
*2.3 Kontrola realizovaných rekonštrukčných a údržbárskych prác
Základná škola zrealizovala v rokoch 2010 až 2013 viacero rekonštrukčných, resp.
údržbárskych prác. Prehľad o uvedených prácach je v nasledovnej tabuľke:

*2.3.1 Kontrola zákazky „Údržba chlapčenských sociálnych zariadení“
Kontrolná skupina preverila všetky v tabuľke uvedené rekonštrukčné a údržbárske práce.
Vzhľadom na skôr uvedené uznesenie MsZ prednostne sa venovala zákazke „Údržba
chlapčenských sociálnych zariadení“ (ďalej len údržba chlapčenských WC).
Z hľadiska prípravy procesu verejného obstarávania kontrolná skupina konštatovala
porušenie platnej legislatívy v súvislosti s výkonom predbežnej finančnej kontroly pri stanovení
postupu verejného obstarávania ako aj pri uzatvorení vlastnej zmluvy o dielo.
Z pohľadu vlastného procesu verejného obstarávania a realizácie diela došlo k viacerým
pochybeniam zo strany ZŠ. Kontrolná skupina konštatovala, že podpísaná zmluva o dielo
v predmete diela nebola uzatvorená v súlade so zadaním, na základe ktorého bolo vykonané verejné
obstarávanie vzhľadom na to, že neobsahovala kvalitatívne, kvantitatívne a technické podmienky
dodania predmetu obstarávania, ani odvolávku na toto zadanie. Ďalej kontrolná skupina na základe
osobnej obhliadky ako aj fakturačných podkladov zhotoviteľa skonštatovala, že vykonané, resp.
fakturované stavebné práce taktiež neboli v súlade s prehľadom rozpočtových nákladov z procesu
verejného obstarávania (v súlade so zadaním). Boli vykonané a aj fakturované rôzne práce nutné
síce v súvislosti s údržbou chlapčenských WC, v zadaní z procesu verejného obstarávania sa však
nenachádzali a zmluvne neboli ošetrené. Aj vlastný predmet fakturácie jednotlivými faktúrami bol
veľmi všeobecný, väčšina faktúr neobsahovala ani približnú špecifikáciu množstva a jednotkovej
ceny fakturovaných prác a dodávok, faktúry obsahovali len celkovú fakturovanú cenu a všeobecný
popis prác, resp. dodávok. Niektoré faktúry sa len odvolali na predmet zákazky textom:
„Fakturujeme Vám údržbu chlapčenských WC na tom či onom podlaží a bola uvedená suma
jedným číslo za celú faktúru.
Následne sa preto kontrolná skupina zamerala na preverenie fakturovaných prác
zhotoviteľom, na porovnanie fakturačných podkladov a skutočne zrealizovaných prác priamo
v základnej škole, pokiaľ boli kvalitatívne, kvantitatívne, resp. technicky merateľné a porovnateľné.
Kontrolná skupina pristúpila k technicko-matematickému overeniu hospodárnosti a efektívnosti
realizovaných prác a dodávok fyzickým premeraním vizuálne dostupných zrealizovaných prác, ich
porovnaním s fakturovanými objemami podľa maximálne dezagregovaných položiek s následným
porovnaním jednotkových cien za práce a dodávky s jednotkovými cenami v čase realizácie diela na
trhu obvyklými.
Z porovnania cien z fakturácie a trhových cien pri stále vysoko agregovanom výpočte
a odhade špecifikácií kontrolná skupina konštatovala relatívnu primeranosť cien (fakturované ceny
sa pohybovali oboma smermi nad i pod trhové ceny), miera abstrakcie však bola pri výpočte taká
vysoká, že uvedené konštatovanie kontrolná skupina považovala len za ilustračné.
*2.3.2 Kontrola ostatných realizovaných rekonštrukčných a údržbárskych prác
Kontrolná skupina preverila aj všetky ostané rekonštrukčné práce. V zásade konštatovala
u prevažnej väčšiny zákaziek obdobné pochybenia, ako pri rekonštrukcii chlapčenských WC
(nezrovnalosti v predmete verejného obstarávania, v predmete zmluvy o dielo a v predmete vlastnej
realizácie a fakturácie).
Špecifická situácia nastala pri zákazke Kamerový systém v budove školy. Dodávateľ
fakturoval opravu kamerového systému, dodávku tovaru a výmenu káblových vedení, predmetom
verejného obstarávania však nebola oprava ale dodávka a montáž kamerového systému. Kontrolou
bolo zistené, že v evidencii majetku (podsúvahový účet) základnej školy bol zaevidovaný kamerový
systém, ktorý však monitoroval len priestory školskej jedálne, ale nie ostatné priestory školy. Podľa
vyjadrenia riaditeľa a ekonómky základnej školy mala škola zabudovaný ešte jeden kamerový
systém (časť bola nainštalovaná v priestoroch ihriska a časť v priestoroch budovy školy), ktorý
nadobudla ešte niekedy pred rokom 2010 ako dar od sponzora. Kontrolovaný subjekt o nadobudnutí
kamerového systému však v čase jeho nadobudnutia ani neskôr neúčtoval, ani ho neevidoval
v evidencii svojho majetku. Vznikol rozpor medzi predmetom verejného obstarávania (dodávka

a montáž kamerového systému) a medzi vystavenými a zaúčtovanými faktúrami za opravu
kamerového systému, ktorý však v účtovníctve neexistoval.
*3. Záverečné zhrnutie kontroly
Kontrolná skupina v súvislosti s vykonávaním rekonštrukčných, resp. údržbárskych prác
v základnej škole počas kontrolovaného obdobia skonštatovala vo viacerých prípadoch porušenia
ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, najmä v rozporoch medzi obstarávanými prácami
a vlastným predmetom zmluvy, resp. fakturovanými prácami. Uzatvorené zmluvy mali vo väčšine
prípadov nekonkrétne stanovený predmet zmluvy, neboli stanovené základné povinnosti
zhotoviteľov. Zmluvná cena väčšinou nemala žiadny merateľný podklad vo forme položkovitého
rozpočtu priamo v zmluve alebo formou odvolávky na ponukový rozpočet, takže ju nebolo možné
kontrolovať voči fakturácii (okrem celkovej hodnoty ceny za dielo). Ani vlastná fakturácia vo
väčšine prípadov neobsahovala merateľné ukazovatele (jednotková cena a množstvo), nebolo
možné jednoznačne stanoviť, čo bolo ktorou faktúrou zo strany zhotoviteľa uplatnené. Posúdenie
dodržania atribútov hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti nebolo možné z pohľadu
kontrolného orgánu jednoznačne stanoviť.
Kontrolou účtovnej dokumentácie ako aj ďalších dokladov boli v niektorých prípadoch
zistené porušenia zákona o účtovníctve, postupov účtovania a opatrenia MF SR č. MF/010175/
2004-42 z 08.12.2004, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia
a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a interných
predpisov súvisiacich s oblasťou účtovníctva:
– náklady boli zaúčtované na nesprávne nákladové účty
– obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku bolo zaúčtované priamo do nákladov
– zaúčtovanie nákladov na iných účtoch, ako bolo uvedené na účtovných dokladoch
– v rokoch 2010 a 2011 na účtovných dokladoch bol označený vždy len účet strany MD, absentoval
účet strany Dal, na ktorý bude účtovný prípad zaúčtovaný v účtovníctve
– nesúlad v hodnote majetku uvádzaného v inventúrnom súpise podsúvahového účtu – DHM
v používaní a účtovným stavom tohto účtu v hlavnej knihe k 31.12.2011
– nezaevidovanie nadobudnutého majetku na príslušné majetkové účty
– z dodávateľských faktúr nie vždy bolo možné jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo
a jednoznačne určiť (zistiť) obsah (predmet) fakturácie
– výdavky súvisiace s obstaraním a zhodnotením hmotného majetku boli hradené z rozpočtu
bežných výdavkov.
Ďalej boli zistené porušenia zákona o finančnej kontrole, keď vykonávanie predbežnej
finančnej kontroly nebolo vykonávané v súlade so zákonom, resp. bolo vykonávané formálne
nesprávnym spôsobom, ako aj bolo zistení porušenie zákona o rozpočtových pravidlách verejnej
správy.
Základná škola si nesplnila zákonné povinnosti ani v súvislosti so zverejňovaním
povinných údajov v súlade so zákonom č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám. Nie všetky zmluvy, na základe
ktorých sa realizovali práce a dodávky po 1. januári 2011, boli zverejnené na web stránke ZŠ
Golianova 8, Banská Bystrica. Rovnako namiesto zverejnenia vlastných faktúr boli na webovej
stránke zverejnené len knihy došlých faktúr.
Z vykonanej následnej finančnej kontroly kontrolný orgán vypracoval dňa 16. júla 2014
správu o jej výsledku, s ktorou dňa 25. júla 2014 oboznámil kontrolovaný subjekt a dňa 13. augusta
2014 hlavný kontrolór správu z kontroly s kontrolovaným subjektom prerokoval. Z prerokovania
správy bola spísaná zápisnica, v ktorej v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
uložil hlavný kontrolór kontrolovanému subjektu povinnosť prijať opatrenia na odstránenie
zistených nedostatkov a príčin ich vzniku do 30. septembra 2014 a do 31. decembra 2014 predložiť

vyhodnotenie plnenia týchto opatrení. Podpisom zápisnice bola následná finančná kontrola
ukončená, o jej výsledku je MsZ-u predkladaná táto správa v zmysle príslušných ustanovení zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
V Banskej Bystrici dňa 15. augusta 2014

Ivan Petrovič
hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica

