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Návrh uznesenia: 

 

 

 

 

Miestne zastupiteľstvo 

po prerokovaní materiálu 

 

 

 

 

 

 

berie na vedomie 

 

predloženú čiastkovú správu o  výsledku  kontroly uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní 

v   subjektoch zriadených  Mestskou časťou  Bratislava Ružinov 
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Dôvodová správa  

 

 

Na základe rámcového plánu práce útvaru miestneho kontrolóra Mestskej časti Bratislava 

Ružinov na 2. polrok 2014 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva  Mestskej časti 

Bratislava  Ružinov  č. 497/XXX/2014  zo  dňa  23.9.2014  bola  vykonaná  čiastková  správa 

o výsledku  kontroly uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v subjektoch  zriadených  

Mestskou časťou  Bratislava Ružinov 
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Čiastková  správa  

o výsledku  kontroly uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v   subjektoch 

zriadených  Mestskou časťou  Bratislava Ružinov (ďalej „MČ“) 

č.2/15 

 

Kontrolované subjekty: Ružinovský športový klub  Mierová 21, 

    Ružinovský domov seniorov   Sklenárova 14, 

Základná škola  Nevädzová 2,  

    Domov dôchodcov  Pažítková 2 

     

Kontrolované obdobie:  2011 - 2014 

 

Kontrola vykonaná:  od 1.12.2014  do 22.1.2015 

 

Cieľom kontroly v kontrolovaných subjektoch bolo  preveriť  dodržiavanie 

a uplatňovanie zákona   č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  v znení neskorších predpisov 

(ďalej  „zákon  o VO“), č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  v znení 

neskorších predpisov (ďalej „zákon o slobode informácií“), č. 40/1964 Zb. – Občiansky 

zákonník. Kontrola bola vykonaná v súlade so schváleným rámcovým plánom kontrolnej činnosti 

útvaru miestneho kontrolóra na II. polrok 2014 (uzn. MZ MČ č. 497/XXX/2014 zo dňa 

23.9.2014 

V zmysle zákona  o slobode informácií majú všetky kontrolované subjekty ako povinné 

osoby podľa ustanovenia § 2 ods. 3   povinnosť zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky. 

Kontrolované subjekty  vykonávajú činnosti vo verejnom obstarávaní (okrem zákaziek 

s nízkou hodnotou) v spolupráci s referátom VO na MÚ MČ.  Referát VO na MÚ  MČ 

zabezpečuje v príspevkových a rozpočtových organizáciách koordináciu spoločného VO 

vybratých zákaziek, ktoré zabezpečuje ako  centrálna obstarávacia organizácia (podľa § 10 

zákona o VO).  

Interná Smernica č. 1/2011 zo dňa 15.12.2011 upravuje záväzné postupy pri obstarávaní 

tovarov, služieb a stavebných prác podľa  zákona o VO. Záväzné postupy  boli vydané MČ a 

účelom smernice bolo stanoviť záväzné odporúčanie pre rozpočtové a príspevkové organizácie 

zriadené MČ pri zabezpečovaní dodania tovarov, poskytnutia služieb alebo uskutočňovania 

stavebných prác  hradených z bežných alebo kapitálových prostriedkov, prípadne európskych 

fondov, a to postupmi stanovenými zákonom. Interná smernica vydaná MČ  dňa 15.12.2011  ku 

dňu  kontroly nebola aktualizovaná.  

Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy v zmysle zákona o VO podľa ktorých sa 

zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na 

poskytnutie služieb a súťaž. návrhov. Kontrolované subjekty sú v zmysle §6  zákona o VO 

verejným obstarávateľom. V § 4 zákona o verejnom obstarávaní sú presne určené finančné limity, 

podľa ktorých sú zákazky rozdelené na podlimitné, nadlimitné, podprahové a zákazky s nízkou 

hodnotou v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. 

Zákon o VO prešiel zmenami  (zmena č. 95/2013, č. 34/2014) a do platnosti vstúpila 

novela účinná od 1.7.2013, ktorá upravila finančné limity   pri zadávaní zákaziek.  

Kontrolou bolo overené zadávanie zákaziek v zmysle  § 9 zákona o VO, kde sa pri 

zadávaní zákaziek  musí uplatňovať  princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie 

uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 
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Ružinovský športový klub (ďalej „RŠK“) 

RŠK je príspevková organizácia riadená MČ a jej hlavnou úlohou je napomáhať rozvoju 

telovýchovy a športu  a vytvárať podmienky pre realizáciu  mnohostranných záujmov a záľub so 

zameraním na upevňovanie zdravia, telesnej a duševnej zdatnosti.  Okrem správy zverených 

športových areálov, pripravuje a organizuje v spolupráci s MČ športové a spoločenské podujatia 

zamerané najmä pre deti a mládež. Pre najmenších organizuje škôlku plávania, korčuľovania, 

lyžovania a hokejovú škôlku.  

Medzi areály, ktoré má RŠK v správe, patrí Areál netradičných športov na Pivonkovej 

ulici, Zimný štadión V. Dzurillu, Areál hier Radosť Štrkovec a Areál Nevädzová.. 

RŠK   má vlastné webové sídlo, informácie o organizácii zverejňuje na webovom sídle 

http://www.ruzinovskysportovyklub.sk/ 

Čl. 8 ods. 7 Smernice o VO ukladá účtovnej jednotke predkladať MČ  do konca januára 

príslušného kalendárneho roka „Plán VO“. Za kontrolované obdobie plán VO  nebol  

predkladaný  MČ.  

Kontrole boli predložené:  

- Interná smernica  VO  č. 1/2011  z 15.12.2011 

- Dokumentácia týkajúca sa VO  podprahových zákaziek a zákaziek z nízkou hodnotou do 

30.6.2013 a zákazky podľa §9 ods. 9 zákona o VO. 

 V internej  smernici z 15.12.2011 je  určený finančný limit  pri jednom nákupe resp. 

poskytnutí služby kedy nie je potrebné vykonať prieskum trhu (do 500 EUR). V ostatných 

prípadoch  s obstarávacou hodnotou zákazky  pri jednom nákupe tovaru, poskytnutí služby  alebo 

uskutočnenia stavebných prác, ktorá je rovná alebo nižšia ako 1500 EUR bez DPH, musí 

vykonávať prieskum trhu aspoň u troch dodávateľov. 

Dňom 1.januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z. Novela zákona 

upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.  

Ustanovenia zákona   sa vzťahovali na povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. 

januári 2012, na objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2012 a na faktúry 

doručené alebo zaplatené  po 1. januári 2012. 

Kontrolou bolo preverené dodržiavanie ustanovení zákona o VO  upravujúcich 

vykonávanie VO pri zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000 EUR, 

uskutočnených do 30.6.2013 na vybranej vzorke.  

Na základe rozhodnutia kontrolóra bol vyber vzorky z predloženej evidencie vykonaného 

VO v kontrolovanom období s prihliadnutím na výšku zákaziek. Vybraná vzorka obsahovala tri 

zákazky s nízkou hodnotou v celkovej hodnote 10 651,31 EUR  vrátane DPH, jedna zákazka  

v hodnote 56 917,20 EUR vrátane DPH „Rozšírenie autonómneho systému varovania 

a vyrozumenia pre Zimný štadión Vladimíra Dzurilu Bratislava“ (vyhlásené pod zn.  VVO 05316 

– WYP, Vestník č. 90/2012 zo dňa 11.5.2012). Podkladom pre uzatvorenie Zmluvy o dielo č. 

1/2012  so zhotoviteľom  ENVItech s.r.o. zo dňa  23.7.2012  bola ponuka s najnižšou cenou. 

Jednalo sa o podprahovú zákazku na ktorej sa zúčastnili 2 uchádzači. Kontrolou neboli zistené 

nedostatky. 

Dňa 1.7.2013 nadobudla účinnosť novela zákona o VO. Kontrola preverila dodržiavanie 

postupov podľa §9 ods. 9 zákona o VO. Vybraná vzorka obsahovala tri zákazky s finančným 

limitom podľa § 9 ods. 9 zákona o VO v celkovej hodnote 7 814,10 EUR vrátane DPH. 

Kontrolou bolo zistené, že RŠK   nezverejňoval raz štvrťročne na svojom webovom sídle 

súhrnnú správu o podlimitných  zákazkách s cenami vyššími ako 1000 EUR  podľa  § 9 ods. 9 

zákona o VO. 

Kontrolou správnosti označenia zákazky  z hľadiska finančných limitov podľa zákona 

o VO neboli zistené nedostatky. 
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 Pri zverejnených zmluvách (33 zmlúv) nie je uvedený dátum  zverejnenia.  Zákon 

o slobode informácií  v  ust. §§5, 5a  a 5b  taxatívne vymedzuje, ktoré informácie a dokumenty 

povinne zverejňujú povinné osoby podľa ust. §2 zákona:  kontrolovaný subjekt je povinný 

zverejňovať informácie podľa §5 ods. 1 písm. a) až f), §5a ods. 1 a 5b ods. 1 zákona. 

Ružinovský domov seniorov (ďalej „RDS“) 

RDS je zariadenie pre seniorov. Poskytuje starostlivosť seniorom podľa zriaďovacej 

listiny  a to v objekte Sklenárova č. 14, Pivonková č. 2. Ďalej zabezpečuje prevádzku detských 

jaslí na Palkovičovej č. 11 a denné centrá zriadené MČ Bratislava Ružinov-  Kaštieľska č. 30, Na 

úvrati č. 52, Páričkova č. 19, Zimná č. 1, Rezedová č.3.  

Organizačne sa RDS člení na úseky: 

-  zdravotný, 

-  ekonomický, 

-  prevádzkový, 

-  úsek stravovacej prevádzky,  

-  detské jasle, 

-  kluby dôchodcov.  

RDS   má vlastné webové sídlo, informácie o organizácii zverejňuje na webovom sídle 

http://www.rdssklenarova.sk/ 

Kontrole boli predložené:  

- Interná smernica  VO  č. 1/2011  z 15.12.2011 

- Finančné limity RDS platné od 1.7.2013 (postup zadávania zákazky) 

- Dokumentácia týkajúca sa VO  podprahových zákaziek a zákaziek z nízkou hodnotou do 

30.6.2013 a zákazky podľa §9 ods. 9 zákona o VO (dokumentácia za obdobie 2012, 2013, 

2014). 

         RDS vykonáva    prieskum    trhu od   sumy 1000 EUR bez DPH. 

Čl. 8 ods. 7  Smernice  VO  ukladá účtovnej jednotke predkladať MČ  do konca   januára 

príslušného kalendárneho roka „Plán VO“. Za kontrolované obdobie plán VO nebol  predkladaný 

MČ.  

RDS vykonáva činnosti vo  verejnom obstarávaní  (okrem zákaziek podľa § 9 ods. 9) 

prostredníctvom  externej odborne spôsobilej osoby na VO na základe dohody o vykonaní práce.  

Kontrolou objednávok za obdobie 2012 v niektorých prípadoch bolo zistené, že na 

objednávke nebola uvedená cena.  Takúto objednávku nemá zmysel zverejňovať a to z toho 

dôvodu, že neposkytne informáciu o nakladaní  s verejnými finančnými prostriedkami a pri 

zverejnení faktúry nie je možnosť  porovnania ceny (nie je v súlade s § 5b) písm. a) ods.3 zákona 

o slobode informácií). 

Námatkovou kontrolou bol uskutočnený výber vzorky z predloženej evidencie 

vykonaného  VO  s prihliadnutím na výšku zákaziek. Vybraná vzorka obsahovala 3 zákazky  

s nízkou hodnotou v celkovej hodnote 13 086 EUR  bez DPH, ďalej jednu podprahovú zákazku 

v hodnote 132 000 EUR bez DPH – „Rekonštrukčné práce malého rozsahu na bytových 

jednotkách v budove RDS“  (vyhlásené pod zn. VVO 15453-WYP,Vestník  č. 243/2012 

z 19.12.2012). Podkladom pre uzatvorenie zmluvy č. 43/2013 so zhotoviteľom  MH INSTAL 

s.r.o. zo dňa 21.3.2013 bola  najvýhodnejšia ponuka zhotoviteľa  zo dňa 11.1.2013. Jednalo sa 

o podprahovú zákazku, na ktorej sa  zúčastnilo 17 záujemcov.  

Kontrola preverila dodržiavanie ustanovení zákona o VO upravujúcich  vykonávanie  VO 

pri zákazkách  s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000 EUR uskutočnených v roku 2012 

na vybranej vzorke.  
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Kontrolou bolo zistené, že RDS  v roku 2012 vypracoval  zmysle  zákona  o VO správy 

o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000 EUR a obsah týchto správ 

štvrťročne zverejnil na svojom webovom sídle ( § 99 ods. 2 ).  

Kontrolovaný subjekt pri podprahových zákazkách   postupoval v súlade so zákonom 

o VO. Kontrolou  správnosti označenia zákazky z hľadiska finančných limitov podľa zákona 

o VO neboli zistené nedostatky. 

RDS po zverejnení výzvy už neoslovil ďalších možných dodávateľov. V evidencii 

uchádzačov je vo väčšine prípadov  uvedený  jeden  uchádzač. 

Kontrolou bola preverená podprahová zákazka  v hodnote 37 701,77 EUR bez DPH  

„Ružinovský domov seniorov – Lôžková časť Pivonková 2, Bratislava“ (vyhlásené pod zn. VVO 

7384-WYP, Vestník  č. 92/2013 z 14.5.203). Podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dielo č. 

48/2013 so zhotoviteľom  VYPUSTA s.r.o. zo dňa 6.8.2013 bola   ponuka s najnižšou cenou.   

Jednalo sa o podprahovú zákazku, na ktorej sa  zúčastnilo 5 uchádzačov. Rekonštrukcia sa týkala  

časti pavilónu doposiaľ nevyužívaného  o kapacite 5 izieb, skladového priestoru a dvoch 

hygienických zariadení. Kontrolou  správnosti označenia zákazky z hľadiska finančných limitov 

podľa zákona o VO neboli zistené nedostatky. 

Kontrolou bola preverená podlimitná zákazka v hodnote 103 768 EUR bez DPH  

„Demontáž  existujúcich výťahov, dodávka a montáž nových výťahov“(vyhlásené pod zn. VVO 

7260-WYP,Vestník  č. 85/2014 z 1.5.2014). Podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dielo č. 

56/2014 so zhotoviteľom  OTIS Výťahy s.r.o. zo dňa 21.8.2014 bola  najvýhodnejšia ponuka. 

   Jednalo sa o podlimitnú zákazku, na ktorej sa  zúčastnilo 5 uchádzačov. Informácia 

o uzavretí zmluvy bola zverejnená pod zn. VVO  20372 – IPP,  Vestník č. 171/2014  dňa 

3.9.2014.  Kontrolou dokumentácie z postupu VO   neboli zistené nedostatky.  

 

Základná škola  Nevädzová 2 (ďalej ZŠ“) 

ZŠ je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou svojimi príjmami a výdavkami je   

napojená na rozpočet zriaďovateľa MČ. Svoju  činnosť zabezpečuje v rozsahu, ktorý je 

nevyhnutný pre zabezpečenie jej úloh. Hospodárenie ZŠ  je pravidelne kontrolované 

zriaďovateľom. 

ZŠ  má vlastné webové sídlo, informácie o organizácii zverejňuje na webovom sídle 

http://www.zsnevadzova.sk 

Kontrole boli predložené:  

- Interná smernica VO  č. 1/2011 z 15.12.2011 

- Smernica  o verejnom obstarávaní podľa § 9 ods. 9 zákona o VO platná   od 1.8.2014. 

- Dokumentácia týkajúca sa VO  zákaziek s nízkou hodnotou do 30.6.2013 a zákazky 

podľa §9 

      ods. 9 zákona o VO (za obdobie  2011, 2012 a 2013). 

V čl. 8 ods. 7 smernice VO ukladá účtovnej jednotke predkladať MČ do konca januára 

príslušného kalendárneho roka „Plán VO“. Kontrolou bolo zistené, že plán VO sa  MČ 

nepredkladal.  

Na základe  úsudku kontrolóra bol uskutočnený výber vzorky z predloženej evidencie 

vykonaného VO v kontrolovanom období  2011 s prihliadnutím na výšku zákaziek. Pri 

obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou pri ktorej obstarávacia hodnota pri jednom nákupe resp. 

poskytnutí služby bola vyššia ako 500 EUR bez DPH, ZŠ vykonala  prieskum trhu. 

 Vybraná vzorka obsahovala  štyri zákazky  s nízkou hodnotou v celkovej hodnote  16 

064,20 EUR s DPH. Predložená dokumentácia obsahovala výzvu na predloženie cenovej ponuky,  

cenové ponuky (troch uchádzačov) a  vyhodnotenie cenových ponúk podľa dohodnutých kritérií.  



 8 

Kontrola bola zmeraná na dodržiavane povinnosti  v oblasti zverejňovania informácií 

podľa  zákona o slobode informácií pri zverejňovaní zmlúv,  objednávok a faktúr. V roku 2011 

neboli zverejňované informácie o zmluvách objednávkach a faktúrach  v zmysle zákona 

o slobode informácií.  

Dňom 1.januára 2012 nadobudol účinnosť zákon č. 382/2011 Z. z. Novela zákona 

upravila podmienky povinného zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.  

Ustanovenia zákona   sa vzťahovali na povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. 

januári 2012, na objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2012 a na faktúry 

doručené alebo zaplatené  po 1. januári 2012. 

Z predloženej evidencie  VO vybraná vzorka obsahovala  štyri zákazky  s nízkou 

hodnotou v celkovej hodnote  16 064,20 EUR s DPH. Dokumentácia obsahovala výzvy na 

predloženie cenovej ponuky, cenové ponuky a  vyhodnotenie cenových ponúk.  

Od roku 2012  sú zverejňované  došlé faktúry, zmluvy, objednávky v súlade so zákonom 

o VO.   

 Dňa 1.7.2013 nadobudla účinnosť novela zákona o VO. Kontrola preverila dodržiavanie 

postupov podľa § 9 ods. 9 zákona o VO, konkrétne pri zákazkách na obstaranie tovarov a 

stavebných prác, ktorých predpokladaná hodnota je rovná a vyššia ako 1000 EUR. 

Kontrole neboli predložené    súhrnné správy o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o VO.  

 . 

Domov dôchodcov (ďalej „DD“) 

DD je  rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou  zriadenou MČ na poskytovanie 

sociálnych služieb. Svojimi príjmami a výdavkami je priamo napojený na rozpočet zriaďovateľa 

MČ. Štatutárnym  orgánom je riaditeľ, ktorý je oprávnený konať a zaväzovať sa v rozsahu 

vymedzených úloh. Do funkcie ho vymenúva a z funkcie odvoláva starosta MČ. 

Organizačne je DD členený na úseky: 

- úsek sociálno-ekonomický,  

- pomocno-prevádzkový úsek, 

- úsek opatrovateľskej starostlivosti.  

V zmysle zákona  o slobodnom prístupe k informáciám má  DD ako povinná osoba podľa 

ustanovenia § 2 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinnosť zverejňovať 
zmluvy, faktúry a objednávky. 

DD  za obdobie  2012 –2013  vykonával činnosti vo VO  (okrem zákaziek s nízkou  

hodnotou)  prostredníctvom  externej  odborne  spôsobilej  osoby na  VO   na   základe dohody  

o  vykonaní   práce. 

DD  má vlastné webové sídlo, informácie o organizácii zverejňuje na webovom sídle 

http://www.ddpazitkova.sk/ 

Kontrole boli predložené:  

- Dokumentácia týkajúca sa VO podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou do 

30.6.2013 a zákazky podľa   §9 ods. 9 zákona o VO (dokumentácia za obdobie 2013 

a 2014). 

Na základe rozhodnutia kontrolóra bol vyber vzorky z predloženej evidencie vykonaného 

VO v kontrolovanom období s prihliadnutím na výšku zákaziek. Vybraná vzorka obsahovala 

štyri zákazky s nízkou hodnotou,   štyri zákazky s finančným limitom podľa § 9 ods. 9 zákona 

o VO a 

jednu podlimitnú zákazku v hodnote 47 928,84 EUR bez DPH „Dodávka mäsa a mäsových 

výrobkov“ (vyhlásené pod zn. VVO 715 –MST, Vestník č. 12/2013 zo dňa 17.1.2013). 

Podkladom pre uzatvorenie  Zmluvy zo zhotoviteľom Mäsovýroba KRAJČIK s.r.o. zo dňa 
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7.10.2013 bola najvýhodnejšia ponuka. Zúčastnili sa 2 uchádzači. Kontrolou neboli zistené 

nedostatky.  

  Kontrolou bolo preverené dodržiavanie ustanovení zákona o VO  upravujúcich 

vykonávanie VO pri zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000 EUR, 

uskutočnených do 30.6.2013 na vybranej vzorke.  

Kontrolou bolo zistené, že DD za obdobie  2013 vypracoval v zmysle zákona o VO 

správy o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 1000 EUR a obsah týchto správ  

zverejnil na svojom webovom sídle. 

 DD postupoval v súlade so zákonom o VO pri podlimitnej zákazke a splnil si všetky 

povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. 

 Kontrolou bolo preverené dodržiavanie postupov podľa § 9 ods. 9 zákona po nadobudnutí  

účinnosti novely zákona o VO  dňa 1.7.2013.  

Kontrola bola zameraná  na zákazky pri obstaraní  potravín a stavebných prác, ktorých 

predpokladaná hodnota bola vyššia  ako 1000 EUR.  Kontrolou bolo preukázané, že pri  všetkých  

preverovaných zákazkách  si DD  splnil povinnosti pri zverejňovaní výziev na zadávanie 

zákaziek v zákonnej lehote. 

DD eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu VO a uchováva ich v súlade 

s  § 21 zákona o VO.  

 

Záver 

Kontrolou uplatňovania zákona o VO nebolo v kontrolovaných subjektoch zistené vážne 

porušenie právnych predpisov  a z jednotlivých kontrol bol vypracovaný záznam.  Niektoré 

formálne  nedostatky boli počas kontroly odstránené. Za účelom  zvýšenia prehľadnosti 

dokumentácie kontrola odporúča, aby pri každom ukončenom spise VO bol doložený súpis 

všetkých dokladov, dokumentov a korešpondencie z použitého postupu VO.  

Interná smernica VO  z 15.12.2011 odráža právny stav z roku 2011. Zákon o VO prešiel 

niekoľkými zmenami, ktoré upravili finančné limity   pri zadávaní zákaziek. Zamestnanci 

zodpovední za VO na MÚ iniciovali a pripravili nové znenie smernice o VO, ktoré ku dňu 

kontroly nebolo  schválené. Proces VO a orientácia v legislatíve v tejto oblasti je náročná a 

zriadeným organizáciám zaberá  veľkú časť pracovného času na úkor hlavnej činnosti (ZŠ, MŠ 

a ostatné organizácie). Aktualizácia  by mohla zmeniť uvedené problémy a preto kontrola žiada  

čo v najkratšom čase  vypracovať  nové znenie smernice o VO   pri zadávaní podlimitných a 

nadlimitných zákaziek v súlade so zákonom  o VO. 

Kontrola chce ďalej upozorniť na elektronické trhovisko, ktoré je súčasťou 

Elektronického kontraktačného systému (EKS) a ktoré začína  prevádzku od 1. februára 2015. 

Všetky inštitúcie, ktoré majú povinnosť nakupovať prostredníctvom elektronického trhoviska 

budú mať jeden mesiac, aby sa zaregistrovali. Povinne používať tento systém budú od 1. marca 

2015. 
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Doplnené v zmysle uznesenia č. 32/III/2015 zo dňa 17.2.2015 

 

 

Prehľad nedostatkov zistených kontrolou 

 

Ružinovský športový klub  Mierová 21, 

- Nezverejňovanie štvrťročne  na svojom webovom sídle  súhrnnú správu o podlimitných  

zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €  (§ 9 ods. 9 zákona o VO). 

- Pri  zverejnených zmluvách  nie je  uvedený  dátum zverejnenia  (§5 ods. 1 písm. a) až f), 

§5a ods. 1 a 5b ods. 1 zákona o slobode informácií). 

 

Ružinovský domov seniorov   Sklenárova 14, 

- Na niektorých objednávkach nebola uvedená cena (§ 5b  písm. a) ods.3 zákona  

o slobode informácií). 

 

Základná škola  Nevädzová 2,  

- Nezverejňovanie štvrťročne  na svojom webovom sídle  súhrnnú správu o podlimitných  

zákazkách s cenami vyššími ako 1000 €  (§ 9 ods. 9 zákona o VO). 

 

 


