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Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava po prerokovaní: 

1. Berie na vedomie 

Informatívnu správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol 

od 14.4.2021 do 15.6.2021. 
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Dôvodová správa 
 
 

V súlade s § 18f  ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu mesta Trnava informatívnu 
správu o výsledkoch ukončených a stave rozpracovaných kontrol od 14.4.2021 do 15.6.2021. 

 
Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na obdobie od 1.1.2021 do 30.6.2021 

bol schválený uznesením č. 561/2020 na 12. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta 
Trnava konanom dňa 8.12.2020. 

 
Pri vyhotovení tejto správy vzhľadom na množstvo ako aj rozsah a zložitosť jednotlivých 

prípadov sú uvedené iba všeobecné a tie najnutnejšie údaje, ktoré charakterizujú kontrolný 
postup a výsledok kontroly.  

 
Správa je písaná tak, aby bol dodržaný zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj ustanovenia § 27 
zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

 
Podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je kontrola skončená dňom zaslania správy 
z kontroly. Ak kontrola zistila nedostatky, je najskôr vypracovaný návrh správy z kontroly. 
V prípade, že kontrolovaný subjekt (ďalej povinná osoba) nepodá námietky k zisteným 
nedostatkom, k navrhnutým opatreniam, resp. k lehote na predloženie písomného zoznamu 
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku 
uvedených v návrhu správy z kontroly, následne je vyhotovená správa z kontroly. V prípade, ak 
povinná osoba podá námietky, kontrola preverí ich opodstatnenosť, opodstatnené námietky 
zohľadní v správe a pri neopodstatnených námietkach uvedie zdôvodnenie, ktoré oznámi 
povinnej osobe v správe. Správa z kontroly je vyhotovená aj v prípade, keď neboli zistené 
nedostatky. 

 
Jednotlivé správy z kontrol sú v komplexnej forme založené a archivované na Útvare 

hlavného kontrolóra mesta Trnava. 
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Informatívna správa o výsledkoch ukončených  
a stave rozpracovaných kontrol od 14.4.2021 do 15.6.2021. 

 
 
Kontrola č. 7/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Základnej škole s materskou školou, Nám. 
Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava (ďalej len „ZŠ s MŠ“)  
Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov v dňoch od 24.3.2021 do 12.4.2021 podľa jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ 
2. Centrálna evidencia sťažností 
3. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
4. Vybavovanie sťažností a petícií 
5. Dodržiavanie zákonných lehôt 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

Cieľom kontroly bolo preveriť súlad postupu pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní 
a vybavení sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy. Počas kontroly boli zistené nasledovné 
skutočnosti:  

Na posúdenie predmetu kontroly boli predložené zoznamy registratúrnych záznamov ZŠ 
s MŠ za roky 2019 a 2020, centrálna evidencia sťažností (ďalej len „CES“) za roky 2019 a 2020 
a interná smernica ZŠ s MŠ k vybavovaniu sťažností a petícií - Vybavovanie sťažností a petícií 
fyzických a právnických osôb v podmienkach ZŠ s MŠ Námestie Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava 
(ďalej len „smernica“). 

 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ 

Postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach ZŠ s MŠ je upravený zákonom č. 9/2010 
Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). Podľa § 3 
ods. 1 zákona o sťažnostiach: „sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej 
len „sťažovateľ"), ktorým: 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa 
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánu verejnej 
správy, 

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.“ 

Podľa § 5 zákona o sťažnostiach každé podanie, ktoré je svojím obsahom sťažnosťou, 
musí spĺňať náležitosti:  

ods. 1: „sťažnosť musí byť písomná a možno ju podať v listinnej podobe alebo 
v elektronickej podobe“ 

ods. 2: „meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa, resp. názov a sídlo právnickej 
osoby a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať; sťažnosť v listinnej podobe  musí 
obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa“ 

ods. 3: „sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná; musí z nej byť jednoznačné proti 
komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha“ 

ods. 4: „sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná 
podľa osobitného predpisu, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového 
miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa“ 

ods. 7: „ak sa sťažovateľ dostaví na orgán verejnej správy osobne podať sťažnosť, ktorú 
nemá vyhotovenú písomne podľa odseku 1, orgán verejnej správy sťažovateľa príjme a umožní 
mu, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil; ak sa na orgán verejnej správy dostaví osoba, 
ktorej zdravotný stav bráni, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovila sama, za túto osobu ju 
vyhotoví zamestnanec orgánu verejnej správy; povinnosť sťažovateľa uviesť náležitosti sťažnosti 
podľa odsekov 2 a 3 tým nie je dotknutá.“ 

Postup pri vybavovaní petícií v podmienkach ZŠ s MŠ je upravený zákonom č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve v z. n. p. (ďalej len „petičný zákon“). Podľa § 1 ods. 1 petičného zákona: 
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„každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného 
spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len "petícia") na orgány verejnej 
moci.“ 

Podľa § 5 ods. 7 petičného zákona: „orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok 
vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, 
ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. 
Povinnosti podľa osobitných predpisov nie sú prvou vetou dotknuté.“ 

V čase výkonu kontroly mala ZŠ s MŠ vybavovanie sťažností a petícií upravené 
smernicou s účinnosťou od 1.6.2017, ktorá obsahovala 12 článkov. Kontrolná skupina po 
preskúmaní smernice odporučila smernicu upraviť najmä v nasledovných častiach: 
1. Článok 6 ods. 1 - 4 smernice – upraviť nejasnosti v príslušnosti na vybavenie sťažností, 

presnejšie zadefinovať príslušnosť na vybavenie sťažností a upraviť príslušnosť 
vybavovania sťažností Štátnou školskou inšpekciou podľa § 13 ods. 1 zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v z. n. p. a zriaďovateľa v prípade, ak predmet sťažnosti smeruje proti osobe 
riaditeľa školy; 

2. Článok 11 ods. 14 - upraviť na podmienky ZŠ s MŠ, nakoľko tento článok reguloval 
postup pri vybavovaní petície zamestnancom mesta. 
 

2. Centrálna evidencia sťažností 
Podľa § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach „orgány verejnej správy sú povinné viesť 

centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len „evidencia") oddelene od evidencie 
ostatných písomností.“ Evidencia musí obsahovať najmä údaje vymedzené podľa písmen a) až 
k). 

Kontrolnej skupine bola predložená CES za kontrolované obdobie 2019 a 2020. 
V kontrolovanom období nebola na ZŠ s MŠ doručená žiadna sťažnosť, preto v centrálnej 
evidencii sťažností nebolo za uvedené obdobie zaevidované žiadne podanie. Náležitosti 
centrálnej evidencie sťažností podľa § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach boli dodržané. 

Taktiež v kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia, 
preto nebolo potrebné aplikovať § 5 ods. 7 petičného zákona. 

 
3. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  

Nakoľko v kontrolovanom období 2019 – 2020, ako je i vyššie uvedené, neboli na ZŠ 
s MŠ podľa CES doručené žiadne podania posúdené a vybavované ako sťažnosť resp. petícia 
a kontrolou zoznamov registratúrnych záznamov ZŠ s MŠ za roky 2019 a 2020 neboli zistené 
ďalšie podania, ktoré by z obsahového a formálneho hľadiska spĺňali pojmové znaky sťažnosti 
resp. petície, kontrolná skupina konštatovala, že vyhodnotenie tohto bodu kontrolného postupu 
nemá opodstatnenie. 

 
4. Vybavovanie sťažností a petícií 
Detto ako v bode 3. 
5. Dodržiavanie zákonných lehôt 
Detto ako v bode 3. 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 
Detto ako v bode 3. 
 
Záverečné odporúčania povinnej osobe: 
Upraviť ustanovenia smernice na vybavovanie sťažností, najmä: 

- článok 6 ods. 1 - 4 
- článok 11 ods. 14 

v zmysle zákona o sťažnostiach a vyjadrení kontrolnej skupiny k jednotlivým článkom smernice 
uvedených v tejto správe z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 12.4.2021. Kontrola bola ukončená v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy povinnej osobe 20.4.2021. 
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Kontrola č. 8/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Základnej škole s materskou školou, 
Vančurova 38, Trnava (ďalej len „ZŠ s MŠ“). Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o 
obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v dňoch od 9.4.2021 do 21.4.2021 podľa 
jednotlivých bodov kontrolného postupu: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  
2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
3. Vybavovanie sťažností a petícií 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 
5. Centrálna evidencia sťažností 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

Cieľom kontroly bolo preveriť súlad postupu pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní 
a vybavení sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy.  

Postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi legislatívou: 

• zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v z.n.p. (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) 

• vnútorný predpis pre vybavovanie sťažností (ďalej len „interná smernica“), účinný od 
1.8.2010. 
Postup pri vybavovaní petícií v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi legislatívou: 

• zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v z.n.p. (ďalej len „zákon o petičnom práve“). 
Interná smernica ZŠ s MŠ účinná od 1.8.2010 upravuje postup pri podávaní, prijímaní, 

evidovaní, prešetrovaní a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo 
prekontrolovania sťažnosti v ZŠ s MŠ. Kontrolná skupina po preskúmaní internej smernice 
odporučila najmä: 
1. upraviť ustanovenie článku II. bod 3 internej smernice tak, aby podanie v zmysle § 4 ods. 

3 zákona o sťažnostiach orgán verejnej správy odložil a toho, kto podanie podal, písomne 
upovedomil do 15 pracovných dní od doručenia podania s uvedením dôvodu  

2. upraviť ustanovenie článku III. bod 1 internej smernice tak, aby sťažnosť bolo 
možné podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, v zmysle § 5 ods. 1 zákona 
o sťažnostiach 

3. upraviť ustanovenie článku III. bod 2 internej smernice v zmysle § 5 ods. 1 zákona  
o sťažnostiach 

4. doplniť do článku IV. bod 5 internej smernice: 

• kompetenciu Štátnej školskej inšpekcie vybavovať sťažnosti proti riaditeľovi školy 
v oblasti pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania a materiálno -
technických podmienok školy 

• kompetenciu primátora mesta vybavovať sťažnosti proti riaditeľovi školy  
v ostatných oblastiach 

5. doplniť v internej smernici a v prílohe č. 7 internej smernice ustanovenie o povinnosti 
oznámiť sťažovateľovi, aké opatrenia boli prijaté na odstránenie zistených nedostatkov 
a príčin ich vzniku.   
 

Podľa § 5 zákona o sťažnostiach každé podanie, ktoré je svojím obsahom sťažnosťou, 
musí spĺňať náležitosti:  
- meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa, resp. názov a sídlo právnickej osoby 

a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať 
- sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa 
- sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu 

smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha 
- sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť autorizovaná podľa osobitného 

predpisu, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, 
ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa 

- ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti 
musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri 
podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. 
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V kontrolovanom období 2019 – 2020 nebolo na ZŠ s MŠ doručené žiadne podanie 
označené pisateľom ako „sťažnosť“. Kontrolná skupina si vyžiadala registratúrne denníky za roky 
2019 a 2020, po ich preskúmaní konštatovala, že podľa údajov zapísaných v registratúrnych 
denníkoch nemalo žiadne podanie doručené v kontrolovanom období znaky sťažnosti v zmysle 
§ 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach. 

Podľa § 1 ods. 2) zákona o sťažnostiach: „Na účely tohto zákona je 
a) vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,  
b) vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti 
alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia predchádzajúcej sťažnosti.“ 
V kontrolovanom období 2019 – 2020 nebola na ZŠ s MŠ doručená ani vybavovaná žiadna 
sťažnosť ani petícia v zmysle zákona.  

Zákon o sťažnostiach stanovuje lehoty v procese vybavovania sťažností: lehota na 
odloženie podania, lehota na odloženie sťažnosti, lehota na postúpenie sťažnosti orgánu verejnej 
správy príslušnému na jej vybavenie, lehota na vybavenie sťažnosti, lehota na poskytnutie 
spolupráce sťažovateľa, lehota na poskytnutie súčinnosti orgánom verejnej správy,  lehota na 
začatie konania o uložení poriadkovej pokuty, lehota na vydanie vnútorného predpisu 
k vybavovaniu sťažností, lehota na potvrdenie sťažnosti v elektronickej podobe sťažovateľom, 
lehota na písomné upovedomenie sťažovateľa o odložení sťažnosti a dôvodoch jej odloženia, 
lehota na vrátenie sťažnosti sťažovateľovi ak požiadal o utajenie svojej totožnosti a orgán 
verejnej správy nie je príslušný na jej vybavenie. V kontrolovanom období 2019 - 2020 nebola na 
ZŠ s MŠ doručená žiadna sťažnosť ani petícia v zmysle zákona, preto neplynuli žiadne zákonné 
lehoty v procese vybavovania sťažností resp. petícií. 

Podľa § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach: „Orgány verejnej správy sú povinné viesť 
centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona oddelene od evidencie ostatných písomností. 
Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 
a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej 
sťažnosti, 
b) údaje podľa § 5 ods. 2, 
c) predmet sťažnosti, 
d) dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená, 
e) výsledok prešetrenia sťažnosti, 
f) prijaté opatrenia a termíny ich splnenia, 
g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej 
sťažnosti, 
h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti, 
i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie, 
j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil, 
k) poznámku.“ 

ZŠ s MŠ v súlade so zákonom o sťažnostiach má zavedenú centrálnu evidenciu sťažností 
v samostatnom zošite, oddelene od evidencie ostatných písomností. V kontrolovanom období 
2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola do centrálnej evidencie sťažností zapísaná žiadna sťažnosť, 
nakoľko v kontrolovanom období nebola doručená žiadna sťažnosť v zmysle zákona.  

Kontrolou zavedenej centrálnej evidencie sťažností bolo konštatované, že v záhlaví 
tabuľky neboli predpísané všetky povinné údaje podľa § 10 ods. 1 písm. a) až k) zákona 
o sťažnostiach: 
a) dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej sťažnosti 
b) kompletné údaje podľa § 5 ods. 2 
g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej sťažnosti 
h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti 
i) dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie 
j) dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil 
k) poznámka.  

Centrálna evidencia sťažností neobsahovala všetky povinné údaje, čo nebolo v súlade s § 
10 ods. 1 písm. a), b), g), h), i), j), k) zákona o sťažnostiach. – KZ č. 1 
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V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia 
v zmysle zákona, preto nebolo potrebné zverejňovať žiadnu petíciu v zmysle zákona o petičnom 
práve. 

 
Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: 
Centrálna evidencia sťažností neobsahovala všetky povinné údaje, čo nebolo v súlade s § 10 
ods. 1 písm. a), b), g), h), i), j), k) zákona o sťažnostiach. 
 
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1:  
Doplniť do centrálnej evidencie sťažností všetky povinné údaje podľa § 10 ods. 1 písm. a), b), g), 
h), i), j), k) zákona o sťažnostiach. 
 
Ďalšie odporúčania: 
Aktualizovať ustanovenia internej smernice, najmä: 

- článku II. bod 3 
- článku III. bod 1 
- článku III. bod 2 
- článku IV: bod 5 
- článku IX. bod 1 a prílohy č. 7  

v zmysle vyjadrenia kontrolnej skupiny k jednotlivým článkom internej smernice, uvedeného 
v správe z kontroly v časti Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na 
ZŠ s MŠ.  

Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 22.4.2021. 
Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 3.5.2021. Kontrola bola ukončená v súlade so 
zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy povinnej osobe dňa 6.5.2021. Povinnej 
osobe bola uložená lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 24.5.2021 
a lehota na splnenie prijatých opatrení do 24.5.2021. 

 
 

Kontrola č. 9/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Základnej škole s materskou školou, Maxima 
Gokého 21, Trnava. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch od 16.4.2021 do 23.4.2021 podľa jednotlivých bodov 
kontrolného postupu: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  
2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
3. Vybavovanie sťažností a petícií 
4. Dodržiavanie zákonných lehôt 
5. Centrálna evidencia sťažností 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

Cieľom kontroly bolo preveriť postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavení 
sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy.  

Ku kontrole boli predložené registratúrne denníky ZŠ s MŠ za roky 2019 a 2020, centrálna 
evidencia sťažností za roky 2019 a 2020 a interný predpis Smernica o vybavovaní sťažností 
(ďalej len „smernica“).  

Počas kontroly boli zistené nasledovné skutočnosti: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  

Postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).  
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Podľa § 3 ods. 1 zákona o sťažnostiach sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa 
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánu verejnej 
správy,  

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy. 

Na základe § 3 ods. 2  zákona o sťažnostiach sa podanie posudzuje podľa obsahu. 
Ku dňu kontroly mala ZŠ s MŠ vybavovanie sťažností upravené vnútorným predpisom 

s názvom Smernica s účinnosťou od 1.9.2021.  
Kontrolná skupina po preskúmaní interného predpisu odporučila upraviť ustanovenia 

článku 4 bod 5 písm. d) a článku 6 bod 1 tak, aby bolo jednoznačne stanovené, kto je príslušný 
na vybavenie opakovanej sťažnosti.  

Postup pri vybavovaní petícií v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov. Podľa § 1 ods. 1 petičného zákona „každý má 
právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného 
záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci.“ 

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 

2. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
Podľa § 5 zákona o sťažnostiach každé podanie, ktoré je svojím obsahom sťažnosťou, 

musí spĺňať náležitosti:  
- meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa, resp. názov a sídlo právnickej osoby 

a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať 
- sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu 

smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha 
- sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa, 
- sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť autorizovaná podľa osobitného 

predpisu, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, 
ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa 

- ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti 
musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri 
podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. 
V kontrolovanom období 2019 – 2020 neboli podľa centrálnej evidencie sťažností 

na ZŠ s MŠ doručené žiadne sťažnosti. 
 

3. Vybavovanie sťažností a petícií 
Podľa § 1 ods. 2 zákona o sťažnostiach „na účely tohto zákona je 

a)  vybavovaním sťažnosti prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti,  
b)  vybavením sťažnosti vrátenie, odloženie sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia 

sťažnosti alebo oznámenie výsledku prekontrolovania správnosti vybavenia 
predchádzajúcej sťažnosti.“ 
V kontrolovanom období 2019 – 2020 neboli podľa centrálnej evidencie sťažností 

na ZŠ s MŠ doručené žiadne sťažnosti. 
 

4. Dodržiavanie zákonných lehôt 
Zákon o sťažnostiach stanovuje lehoty v procese vybavovania sťažností napr. lehota na 

odloženie sťažnosti, lehota na vybavenie sťažnosti, lehota na poskytnutie spolupráce 
sťažovateľa, lehota na písomné upovedomenie sťažovateľa o odložení sťažnosti a dôvodoch jej 
odloženia a podobne. 

V kontrolovanom období 2019 – 2020 neboli podľa centrálnej evidencie sťažností 
na ZŠ s MŠ doručené žiadne sťažnosti. 
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5. Centrálna evidencia sťažností 
Podľa § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach sú orgány verejnej správy povinné viesť 

centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona oddelene od evidencie ostatných písomností. 
Centrálna evidencia sťažností ZŠ s MŠ obsahovala údaje, ktoré boli totožné s údajmi uvedenými 
v § 10 ods. 1 písm. a) až k) zákona o sťažnostiach. 

V kontrolovanom období 2019 – 2020 neboli podľa centrálnej evidencie sťažností 
na ZŠ s MŠ doručené žiadne sťažnosti. 

 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

V kontrolovanom období 2019 - 2020 na ZŠ s MŠ nebola doručená žiadna petícia. 
 
Záverečné odporúčania povinnej osobe: 
Upraviť ustanovenia interného predpisu na vybavovanie sťažností, najmä: 
- článok 4 ods. 5 písm. d) 

- článok 6 ods. 1  

tak, aby bola jednoznačne stanovená príslušnosť na vybavenie opakovanej sťažnosti.  
Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 23.4.2021. Kontrola bola ukončená v súlade so 

zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy povinnej osobe 30.4.2021. 
 
 

Kontrola č. 10/2021 
Kontrola vybavovania sťažností a petícií na Základnej škole s materskou školou, Ulica 
Ivana Krasku 29, Trnava. Kontrola bola uskutočnená v súlade so zákonom o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov v dňoch od 16.4.2021 do 23.4.2021 podľa jednotlivých bodov 
kontrolného postupu: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ 
2. Centrálna evidencia sťažností  
3. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  
4. Vybavovanie sťažností a petícií 
5. Dodržiavanie zákonných lehôt 
6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 

Cieľom kontroly bolo preveriť postup pri prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a vybavení 
sťažností a petícií v zmysle platnej legislatívy.  

Ku kontrole boli predložené registratúrne denníky ZŠ s MŠ za roky 2019 a 2020, centrálna 
evidencia sťažností za roky 2019 a 2020 a interný predpis Smernica č. 1/2020 o vybavovaní 
sťažností upravujúca postup vybavovania sťažností (ďalej len „Smernica o vybavovaní 
sťažností“). Počas kontroly boli zistené nasledovné skutočnosti: 

 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k vybavovaniu sťažností a petícií na ZŠ s MŠ  

Postup pri vybavovaní sťažností v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi zákonom č. 9/2010 Z. z. 
o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“).  

Podľa  § 3 ods. 1  zákona o sťažnostiach „sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby (ďalej len „sťažovateľ“), ktorým 

a) sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa 
domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou (ďalej len "činnosť") orgánu verejnej 
správy,  

b) poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých 
odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy“. 

Podľa § 3 ods. 2  zákona o sťažnostiach „sa podanie posudzuje podľa obsahu“. 
Podľa § 5 zákona o sťažnostiach každé podanie, ktoré je svojím obsahom sťažnosťou, 

musí spĺňať náležitosti:  
- meno, priezvisko, adresa pobytu sťažovateľa, resp. názov a sídlo právnickej osoby 

a meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať 
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- sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu 
smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha 

- sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa, 
- sťažnosť podaná v elektronickej podobe musí byť autorizovaná podľa osobitného 

predpisu, to neplatí, ak sťažnosť bola odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, 
ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa 

- ak si sťažovateľ zvolí zástupcu, ktorý v jeho mene podáva sťažnosť, súčasťou sťažnosti 
musí byť písomné splnomocnenie s osvedčeným podpisom zastupovať sťažovateľa pri 
podaní sťažnosti a pri úkonoch súvisiacich s vybavovaním sťažnosti. 
V čase výkonu kontroly mala ZŠ s MŠ vybavovanie sťažností upravené Smernicou 

o vybavovaní sťažností s účinnosťou od 1.9.2020. Kontrolná skupina po preskúmaní tejto 
smernice odporučila upraviť ustanovenia čl. 4 ods. 5 písm. d) a čl. 6 ods. 1 tak, aby bolo 
jednoznačne stanovené, kto je príslušný na vybavenie opakovanej sťažnosti. 

Postup pri vybavovaní petícií v podmienkach ZŠ s MŠ sa riadi zákonom č. 85/1990 Zb. 
o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „petičný zákon“).  

Podľa § 1 ods. 1 petičného zákona „každý má právo sám alebo s inými obracať sa 
vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi 
a sťažnosťami (ďalej len „petícia“) na orgány verejnej moci“.  

Podľa § 5 ods. 7 petičného zákona: „orgán verejnej moci je povinný zverejniť výsledok 
vybavenia petície na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, 
ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia. 
Povinnosti podľa osobitných predpisov nie sú prvou vetou dotknuté“. 

 
2. Centrálna evidencia sťažností 

Podľa § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach „orgány verejnej správy sú povinné viesť 
centrálnu evidenciu sťažností podľa tohto zákona (ďalej len „evidencia") oddelene od evidencie 
ostatných písomností. Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 
a) dátum doručenia a dátum zapísania sťažnosti, opakovanej sťažnosti a ďalšej opakovanej 

sťažnosti, 
b) údaje podľa § 5 ods. 2, 
c) predmet sťažnosti, 
d) dátum pridelenia sťažnosti na vybavovanie a komu bola pridelená, 
e) výsledok prešetrenia sťažnosti, 
f)  prijaté opatrenia a termíny ich splnenia, 
g) dátum vybavenia sťažnosti, opakovanej sťažnosti alebo odloženia ďalšej opakovanej 

sťažnosti, 
h) výsledok prekontrolovania predchádzajúcej sťažnosti alebo prešetrenia opakovanej sťažnosti, 
i)  dátum postúpenia sťažnosti orgánu príslušnému na jej vybavenie, 
j)  dôvody, pre ktoré orgán verejnej správy sťažnosť odložil, 
k) poznámku.“ 

Kontrolnej skupine bola predložená centrálna evidencia sťažností za roky 2019 a 2020. 
V kontrolovanom období nebola na ZŠ s MŠ doručená žiadna sťažnosť, preto v centrálnej 
evidencii sťažností nebolo za uvedené obdobie zaevidované žiadne podanie. Náležitosti 
centrálnej evidencie sťažností podľa § 10 ods. 1 zákona o sťažnostiach boli dodržané. 
 
3. Posudzovanie náležitostí sťažností a petícií doručených v kontrolovanom období  

V kontrolovanom období rokov 2019 a 2020 neboli na ZŠ s MŠ podľa centrálnej evidencie 
sťažností doručené žiadne podania posúdené a vybavované ako sťažnosť. Zároveň kontrolou 
záznamov v  registratúrnych denníkoch ZŠ s MŠ za roky 2019 a 2020 neboli zistené ďalšie 
podania, ktoré by z obsahového a formálneho hľadiska spĺňali pojmové znaky sťažnosti alebo 
petície. Na základe uvedeného kontrolná skupina konštatovala, že vyhodnotenie tohto bodu 
kontrolného postupu nemá opodstatnenie. 
4. Vybavovanie sťažností a petícií 

Detto ako v bode 3. 
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5. Dodržiavanie zákonných lehôt 
Detto ako v bode 3. 

6. Zverejňovanie výsledkov vybavenia petícií 
Detto ako v bode 3. 
 

Záverečné odporúčania povinnej osobe: 
Upraviť ustanovenia  

− čl. 4 ods. 5 písm. d) 

− čl. 6 ods. 1  
tak, aby bolo jednoznačne stanovené, kto je príslušný na vybavenie opakovanej sťažnosti. 

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 23.4.2021. Kontrola bola ukončená v súlade 
so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania správy povinnej osobe 29.4.2021 bez 
kontrolných zistení. 

 
 

Kontrola č. 11/2021 
Kontrola procesu obstarania vybraných tovarov a služieb v Správe majetku mesta Trnava, 
p. o., Spartakovská ulica 7239/1B, Trnava (ďalej  len „SMMT, p. o.“). Kontrola bola 
uskutočnená na základe doručeného podnetu resp. poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka 
dozvedela pri výkone svojej činnosti v súlade so zákonom o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov v dňoch od 22.4.2021 do 24.5.2021 podľa jednotlivých bodov kontrolného 
postupu: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k verejnému obstarávaniu (ďalej len „VO”) 
2. Postup obstarania vybraných tovarov a služieb 
3. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok SMMT, p. o. podľa zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v z. n. p. (ďalej len „infozákon”) 
Cieľom kontroly bolo preveriť súlad procesu obstarania vybraných tovarov a služieb 

s platnou a účinnou právnou úpravou v SMMT, p. o. Kontrolovaným obdobím  boli roky 2020 – 
2021.  

Na posúdenie predmetu kontroly boli predložené: 

• Zriaďovacia listina Mestský zimný štadión, p. o. zo dňa 14.5.2020 s účinnosťou od 
1.6.2020 aj s príslušnými dodatkami 

• Smernica pre vedenie účtovníctva a obehu účtovných dokladov č. 2/2020 zo dňa 
25.5.2020 s účinnosťou od 1.6.2020 aj s príslušnými dodatkami 

• Smernica o výkone finančnej kontroly č. 3/2020 zo dňa 25.5.2020 s účinnosťou od 
1.6.2020 aj s príslušnými prílohami 

• originály vybraných zmlúv, v ktorých jednou zo zmluvných strán je SMMT, p. o. 

• originály vybraných objednávok a faktúr 

• zoznam VO, ktoré SMMT, p. o. realizovala podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o VO“) 

• dokumentácia k VO zákazky na Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby 
a monitorovanie poplachového systému v TTIP- Trnava Industrial Park 

• zoznam ostatných VO realizovaných SMMT, p. o.  

• prílohy k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len „PHZ“) k VO zákazky na 
Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby a monitorovanie poplachového systému 
v TTIP- Trnava Industrial Park 

• dokumentácia k VO zákazky na Rider so žacím zariadením 

• dokumentácia k VO zákazky na Pracovné odevy a obuv 2021 

• podklady k výkonu základnej finančnej kontroly (ďalej len „ZFK”) 
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Počas kontroly boli zistené nasledovné skutočnosti: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k verejnému obstarávaniu 

Kontrola bola vykonaná so zameraním na dodržiavanie príslušných platných a účinných 
právnych predpisov pre kontrolované obdobie, najmä zákona o VO, infozákona a zákona 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“). 

Zákon o VO stanovuje pravidlá a postupy VO, ktorými sa obstarávajú jednotlivé zákazky 
a zároveň definuje princípy, ktoré sa uplatňujú pri VO. Ide o princíp rovnakého zaobchádzania, 
nediskriminácie hospodárskych subjektov, transparentnosti, proporcionality, hospodárnosti 
a efektívnosti. Cieľom VO je úsporné nakladanie s verejnými prostriedkami. 

Kontrola bola zameraná na proces obstarania vybraných tovarov a služieb a bolo zistené, 
že SMMT, p. o. počas kontrolovaného obdobia nerealizovala VO na podlimitné a nadlimitné 
zákazky. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina prihliadala najmä na § 117 zákona o VO, ktorý 
upravuje zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, následne preverila ďalšie povinnosti 
verejného obstarávateľa, ktorými sú napríklad: dodržiavať § 6 zákona o VO (stanovenie PHZ - 
cena bez DPH), dohliadnuť, aby nedochádzalo k účelovému rozdeleniu zákazky, overiť, či 
úspešný uchádzač má oprávnenie podnikať v danej oblasti ako aj overiť, či nemá uložený zákaz 
účasti alebo nie je v konflikte záujmov. Taktiež verejný obstarávateľ overuje povinnosť zápisu 
v registri partnerov verejného sektora, ďalej je povinný zahrnúť zákazku s nízkou hodnotou do 
súhrnnej správy a vyhotoviť referenciu do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa 
o vyhotovenie referencie. Verejný obstarávateľ má zároveň povinnosť zdokumentovať 
a archivovať celý priebeh verejného obstarávania po dobu desiatich rokov od uzavretia zmluvy, 
aby všetky úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použitú formu komunikácie. 

Nakoľko SMMT, p. o. nemala vypracovaný osobitný interný predpis, v ktorom by stanovila 
ďalšie postupy  pri VO v rámci organizácie, postupovala podľa dikcie zákona o VO. Z dôvodu 
sprehľadnenia a zjednotenia postupov pri VO, najmä prípravy, realizácie a archivácie, kontrolná 
skupina odporučila vypracovať interný predpis na podmienky SMMT, p. o. Takáto povinnosť síce 
nevyplýva povinnej osobe priamo zo zákona, ale úprava procesu v internom predpise vnáša 
poriadok a istotu do procesu riadenia a zároveň uľahčuje chod zodpovedného úseku a prácu 
zamestnancov. 
 
2. Postup obstarania vybraných tovarov a služieb 

Na základe vyžiadania bol kontrolnej skupine predložený zoznam VO zrealizovaných od 
1.9.2020. Zo zoznamu VO zrealizovaných podľa postupov uvedených v zákone o VO vyplýva, že 
do času výkonu kontroly boli zrealizované tri VO na zákazky s nízkou hodnotou a zároveň bolo 
zistené, že SMMT, p. o. realizovala (aj napriek výnimke zo zákonnej povinnosti podľa § 1 ods. 14 
zákona o VO: „Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia 
ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva 
uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.“)  i ďalších desať VO na zákazky tzv. 
malého rozsahu, a to prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS“) 
alebo JOSEPHINE. 

Kontrolou bolo zistené, že vo všetkých troch VO na zákazky s nízkou hodnotou: zákazka 
na Poskytovanie strážnej bezpečnostnej služby a monitorovanie poplachového systému v TTIP- 
Trnava Industrial Park, zákazka na Rider so žacím zariadením a zákazka na Pracovné odevy 
a obuv 2021, SMMT, p. o. dokumentovala a uchovávala podstatné úkony pri VO a príslušné 
podklady k nim (podklady k určeniu PHZ, výzvy na predloženie ponúk na zákazky, dokumenty 
preukazujúce splnenie podmienok uvedených vo výzvach na predloženie ponúk a i.). 

Pri zákazke na Rider so žacím zariadením nebolo v PHZ zahrnuté navýšenie ceny za 
predmet zákazky o cenu hydrauliky zabezpečujúcu ovládanie žacieho zariadenia zo sedadla 
vodiča, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 1 a nasl. zákona o VO. - KZ č. 1  
Aj napriek skutočnosti, že PHZ neobsahovala cenu za hydrauliku, kontrolná skupina 
konštatovala, že navýšenie PHZ o cenu hydrauliky by nespôsobilo zmenu finančného limitu, do 
ktorého mala byť zákazka zaradená, t. j. aj naďalej by išlo o zákazku s nízkou hodnotou. 
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Kontrolná skupina ďalej konštatovala, že v Zápisnici z vyhodnotenia ponúk k zákazke na 
Pracovné odevy a obuv 2021 opis predmetu zákazky nekorešpondoval s názvom predmetu 
zákazky, nakoľko v tomto opise bolo uvedené, že predmetom zákazky je dodanie dezinfekčných 
a ochranných prostriedkov pre objekty v správe verejného obstarávateľa. Uvedené sa týkalo inej 
zákazky, preto z tohto dôvodu kontrolná skupina odporučila z formálneho aj obsahového hľadiska 
dôsledne spisovať a uchovávať spisovú dokumentáciu. 

Kontrolná skupina konštatovala, že pri vymedzení technických parametrov na obstaranie 
zákaziek s nízkymi hodnotami: 
➢ Rider so žacím zariadením boli v technických parametroch uvedené aj konkrétne typy 

tovarov, resp. značky s označením „ako Rider Husqvarna P525D alebo ekvivalent“ a „ako 
Combi155XP alebo ekvivalent“ 

➢ Pracovné odevy a obuv 2021 boli špecifikácie jednotlivých odevov a obuvi opísané: 

• s odkazom ako konkrétny typ alebo ekvivalent v jednom prípade, 

• s odkazom ako konkrétny typ v 22 prípadoch z ostávajúcich 32 prípadov, čo nie je 
postačujúce, nakoľko tento odkaz mal byť podľa § 42 ods. 3 zákona o VO 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“. 

Pri opise predmetu zákazky Rider so žacím zariadením boli použité prirovnania, resp. 
odkazy na konkrétne typy zariadení, pričom tieto zariadenia bolo možné opísať prostredníctvom 
výkonnostných, funkčných a technických požiadaviek a špecifikácií. Spôsob opisu predmetu 
zákazky v tomto prípade nebol v súlade s § 42 ods. 2 a 3 zákona o VO. – KZ č. 2 

Pri opise predmetu zákazky Pracovné odevy a obuv 2021 v 22 prípadoch bol uvedený 
odkaz na konkrétny typ výrobku resp. jeho značku, pričom tento odkaz nebol doplnený slovami 
„alebo ekvivalentný“, čo nebolo v súlade s § 42 ods. 3 zákona o VO. – KZ č. 3 

Vzhľadom k tomu, že SMMT, p. o. zverejňovala príslušné dokumentácie k VO na 
webovom sídle Mestského zimného štadiónu, p. o., kontrolná skupina odporučila povinnej osobe 
zriadenie vlastného webového sídla, na ktorom budú aj s ohľadom na princíp transparentnosti 
zverejňovať podklady k VO. 

Splnenie povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 117 ods. 5 druhá veta zákona o VO 
s odkazom na § 11 ods. 1 zákona o VO, a to  overenie uchádzača v registri partnerov verejného 
sektora, nebolo potrebné preverovať, nakoľko limity uvedené v § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 315/2016 
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri týchto 
zákazkách neboli prekročené. 

Po vyhodnotení ponúk boli úspešným aj neúspešným uchádzačom pri všetkých troch VO 
na zákazky s nízkou hodnotou zaslané oznámenia o výsledkoch VO formou e-mailu, resp. 
prostredníctvom EKS. 

V zmysle § 117 ods. 6 zákona o VO má SMMT, p. o. povinnosť zverejňovať vo svojom 
profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadala za obdobie kalendárneho 
štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Kontrolná skupina konštatovala, že 
SMMT, p. o. mala zriadený takýto profil. V čase začiatku kontroly mala zverejnených osem 
súhrnných správ, v ktorých bol uvedený ešte pôvodný nezmenený názov príspevkovej 
organizácie Mestský zimný štadión, p. o. IČO: 53041984. V priebehu kontroly boli zverejnené 
ďalšie dve súhrnné správy, v ktorých bol už uvedený správny a v súčasnosti platný názov 
povinnej osoby v znení Správa majetku mesta Trnava, p. o., IČO: 53041984. Kontrolou bolo 
zistené, že pokiaľ ide o druh súhrnnej správy, SMMT, p. o. zverejnila päť súhrnných správ 
o zmluvách podľa § 10 ods. 10 a 11, tri súhrnné správy o zákazkách s nízkymi hodnotami a dve 
súhrnné správy o zákazkách z e-trhoviska, pričom možno konštatovať, že všetky súhrnné správy 
obsahovali podľa zákonnej dikcie požadované náležitosti - hodnotu zákazky, predmet zákazky 
a identifikáciu dodávateľa. V súhrnných správach bolo spolu obsiahnutých 52 zákaziek. 

Pri kontrole bolo konštatované, že ZFK boli v prípravnej fáze vo všetkých troch VO 
overené výzvy na predloženie ponuky, pričom v dvoch prípadoch (Poskytovanie strážnej 
bezpečnostnej služby a monitorovanie poplachového systému v TTIP- Trnava Industrial Park 
a Pracovné odevy a obuv 2021) nebol doklad o vykonaní ZFK ich súčasťou, boli doložené až na 
základe vyžiadania. Z uvedeného dôvodu kontrolná skupina odporučila s poukazom na § 7 ods. 3 
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zákona o finančnej kontrole, aby overenie o vykonaní ZFK bolo archivované spolu s dokladom 
súvisiacim s finančnou operáciou alebo jej časťou. 

 
3. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok SMMT, p. o. podľa infozákona 

Infozákon upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám. 
SMMT, p. o. je podľa § 2 ods. 2 infozákona povinnou osobou na zverejňovanie zákonom 
stanovených informácií. Ustanovenia § 5a tohto zákona definujú povinne zverejňovanú zmluvu 
a zároveň vymedzujú, čo nie je povinne zverejňovanou zmluvou. V § 5b infozákona je upravené 
zverejňovanie vyhotovených objednávok a faktúr. Pri kontrole bolo konštatované, že SMMT, p. o. 
nemá webové sídlo, a preto povinné zmluvy zverejňuje na webovom sídle zriaďovateľa, t. j. 
mesta Trnava (na úradnej tabuli), webová adresa: 
https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=778:0: Na úradnej tabuli mesta Trnava 
SMMT, p. o. zverejňuje aj údaje o vyhotovených objednávkach a faktúrach. 

K 22.4.2021 bolo na úradnej tabuli mesta v profile SMMT, p. o. zverejnených: 
➢ 186 zmlúv, z toho podľa druhu zmluvy: 87 nájomných zmlúv, 63 iných zmlúv, 22 zmlúv 

podľa § 269 Obchodného zákonníka, 5 zmlúv o výpožičke, 5 bankových zmlúv, 2 zmluvy 
o dielo a 2 zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka, 

➢ 415 faktúr a 135 objednávok. 
Posúdenie povinných údajov pri zverejnených dokumentoch bolo uskutočnené na vzorke 

zmlúv, faktúr a objednávok vybraných náhodným výberom. Vzhľadom na skutočnosť, že vybrané 
objednávky neboli realizované na základe zmluvného vzťahu, nebolo možné zverejniť údaj podľa 
§ 5b ods. 1 písm. a) bod. 4 infozákona (identifikácia zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne 
zverejňovanou zmluvou). Pri šiestich vybraných objednávkach absentovali (neboli zverejnené) 
údaje podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod 7a. a 7b infozákona, a to údaje o fyzickej osobe, ktorá 
objednávku podpísala: (7a.) meno a priezvisko fyzickej osoby, (7b.) funkcia fyzickej osoby, ak 
takáto funkcia existuje.– KZ č. 4 

Objednávka č. 2020067 zo dňa 2.12.2020 nebola zverejnená v lehote podľa § 5b ods. 2 
infozákona, t. j. do desiatich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia, ale o dva dni neskôr, a to 
dňa 18.12.2020. – KZ č. 5 

 
Zistené nedostatky (kontrolné zistenia): 
Kontrolné zistenie č. 1: V PHZ na obstaranie zákazky s nízkou hodnotou na Rider so žacím 
zariadením nebolo zahrnuté navýšenie ceny za predmet zákazky o cenu hydrauliky 
zabezpečujúcu ovládanie žacieho zariadenia zo sedadla vodiča, čo nie je v súlade s § 6 ods. 1 
a nasl. zákona o VO. 
Kontrolné zistenie č. 2: Pri opise predmetu zákazky Rider so žacím zariadením boli použité 
prirovnania, resp. odkazy na konkrétne typy zariadení, pričom tieto zariadenia bolo možné opísať 
prostredníctvom výkonnostných, funkčných a technických požiadaviek a špecifikácií. Spôsob 
opisu predmetu zákazky v tomto prípade nebol v súlade s § 42 ods. 2 a 3 zákona o VO.  
Kontrolné zistenie č. 3: Pri opise predmetu zákazky Pracovné odevy a obuv 2021 v 22 prípadoch 
bol uvedený odkaz na konkrétny typ výrobku resp. jeho značku, pričom tento odkaz nebol 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný“, čo nebolo v súlade s § 42 ods. 3 zákona o VO. 
Kontrolné zistenie č. 4: Pri šiestich vybraných objednávkach absentovali (neboli zverejnené) 
údaje podľa § 5b ods. 1 písm. a) bod 7a. a 7b. infozákona, a to údaje o fyzickej osobe, ktorá 
objednávku podpísala: (7a.) meno a priezvisko fyzickej osoby, (7b.) funkcia fyzickej osoby, ak 
takáto funkcia existuje. 
Kontrolné zistenie č. 5: Objednávka č. 2020067 zo dňa 2.12.2020 nebola zverejnená v lehote 
podľa § 5b ods. 2 infozákona, t. j. do desiatich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia, ale o dva 
dni neskôr, a to dňa 18.12.2020. 
 
Odporúčania na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 
Ku kontrolnému zisteniu č. 1: Pri stanovení PHZ zahŕňať všetko, čo s ňou ekonomicky alebo 
technicky súvisí alebo je od nej neoddeliteľné, a to za celé obdobie, v ktorom sa má plnenie 
realizovať, vrátane opakovaného plnenia. 

https://egov.trnava.sk/default.aspx?NavigationState=778:0
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Ku kontrolnému zisteniu č. 2: Opisovať predmet zákazky v súlade s § 42 zákona o VO, t. j. 
jednoznačne, úplne a nestranne, najmä odkazom na technické špecifikácie na základe 
výkonnostných a funkčných požiadaviek alebo ich kombináciu, bez použitia prirovnaní na 
konkrétne typy výrobkov.  
Ku kontrolnému zisteniu č. 3: V prípade, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku § 42 
ods. 2 zákona o VO dostatočne presne a zrozumiteľne a je nevyhnutné použiť odkaz na 
konkrétneho výrobcu resp. značku, tento odkaz musí byť v súlade s § 42 ods. 3 zákona o VO 
doplnený slovami „alebo ekvivalentný". 
Ku kontrolnému zisteniu č. 4: Pri vyhotovených objednávkach zverejňovať najmä údaje 
definované v § 5b ods. 1 písm. a) infozákona. 
Ku kontrolnému zisteniu č. 5: Zverejňovať objednávky v stanovenej lehote v zmysle § 5b ods. 2 
infozákona, t. j. do desiatich pracovných dní odo dňa jej vyhotovenia. 
 
Ďalšie odporúčania: 
1. Vypracovať interný predpis upravujúci postupy  pri VO na podmienky SMMT, p. o. 
2. V súlade s princípom transparentnosti dôsledne dokumentovať podstatné úkony 

realizované pri VO (absentoval názov predmetu zákazky v dokumente k stanoveniu PHZ, 
podpis menujúceho v menovacom dekréte, overenie oprávnenia dodávať tovar napr. 
zaznamenaním v zápisnici z vyhodnotenia ponúk) 

3. Zriadiť vlastné webové sídlo, na ktorom budú aj s ohľadom na princíp transparentnosti 
zverejňované aj podklady k VO. 

4. Z formálneho aj obsahového hľadiska dôsledne spisovať a uchovávať spisovú 
dokumentáciu k VO (s poukazom na nekorešpondujúci opis predmetu zákazky s názvom 
predmetu zákazky). 

5. S poukazom na § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole dbať na skutočnosť, aby overenie 
o vykonaní ZFK bolo archivované spolu s dokladom súvisiacim s finančnou operáciou 
alebo jej časťou. 
Návrh správy z kontroly bol doručený na oboznámenie povinnej osobe dňa 3.6.2021. 

Povinná osoba nepodala námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote 
na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení 
uvedených v návrhu správy z kontroly.  

Správa z kontroly bola vyhotovená dňa 9.6.2021. Povinnej osobe bola uložená lehota na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 30.6.2021 a lehota na splnenie prijatých 
opatrení do 31.12.2021. 

Kontrola bola ukončená v súlade so zákonom o finančnej kontrole dňom odovzdania 
správy povinnej osobe 9.6.2021. 

 
 

Kontrola č. 12/2021 
Kontrola prenajímania nebytových priestorov vo vlastníctve mesta odovzdaných na výkon 
správy obchodnej spoločnosti STEFE Trnava, s r.o. Cieľom kontroly je preveriť nakladanie 
s nebytovými priestormi vo vlastníctve mesta Trnava odovzdaných na výkon správy obchodnej 
spoločnosti STEFE Trnava, s. r. o. Povinnou osobou je STEFE Trnava, s r.o., Františkánska 16, 
917 32 Trnava. 

Kontrolná skupina postupuje podľa nasledovného kontrolného postupu: 
1. Legislatíva a vnútorné predpisy k nakladaniu s majetkom mesta.  
2. Zverenie majetku do správy na základe Zmluvy o výkone správy majetku v znení 

dodatkov č. 1 až č. 29. 
3. Posúdenie vybranej spisovej agendy – dodržiavanie podmienok pri prenájme majetku 

zvereného do správy, uzatváranie nájomných zmlúv, úhrady nájomného a preddavkov za 
spotreby energií a služieb súvisiacich s užívaním nebytových priestorov, zverejňovanie. 
V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 
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Kontrola č. 13/2021 
Kontrola nakladania s majetkom a hospodárenia s finančnými prostriedkami v Základnej 
umeleckej škole Mikuláša Schneidera Trnavského, Štefánikova 2, Trnava. Cieľom kontroly je 
preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných aktov riadenia pri 
hospodárení príspevkovej organizácie, nakladanie s majetkom, ktorý jej bol zverený do správy 
a preverenie hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta a z vlastných zdrojov. 
Povinnou osobou je Základná umelecká škola M. Schneidera Trnavského, Štefánikova 2, Trnava. 

Kontrolná skupina postupuje podľa nasledovného kontrolného postupu:  
1. Rozpočet ZUŠ, finančné a učtovné výkazy, hospodárenie ZUŠ 
2. Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 
3. Vedenie pokladne a pokladničných operácií 
4. Vybavovanie sťažností a petícií 
5. Verejné obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb 
6. Výkon základnej finančnej kontroly 
7. Prenájom nebytových priestorov 
8. Zverejňovanie uzatvorených zmlúv, faktúr, objednávok 

V súčasnosti je kontrola v štádiu rozpracovanosti. 


