
Správa 

z kontroly vybranej investičnej akcie „Technologické zhodnotenie hasičskej zbrojnice v obci 
Močenok“, výber dodávateľa, zmluvný vzťah, financovanie zverejňovanie zmlúv a faktúr. 

 

     V zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019 som vykonal kontrolu vybranej 
investičnej akcie realizovanej v roku 2018.  

1, výber dodávateľa. Tento bol realizovaný  na základe verejného obstarávania podľa § 117 zákona  
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená rozpočtom stavby stanoveným Ing. Jozefom 
Kloknerom dňa 28.8.2017 a práce naviac 2.3.2018. 

a, výzva na predkladanie cenových ponúk zo dňa 19.3.2018 

b, záznam z prieskumu trhu zo dňa 29.3.2018 

   Podľa záznamu boli doporučeným listom zo dňa 19.3.2018 oslovený traja potencionálny uchádzači, 
ktorý aj predložili v stanovenej lehote do 28.3.2018 svoje cenové ponuky : 

- LK real Building s.r.o. Na Bašte Levice  spolu 63 807.- eur 28.3.2018 o 8,31 hod., 

- LUMA SK, spol. s r.o. Dolná Tižina spolu 64 031,64 eur 28.3.2018 o 9,05 hod.  a  

- Esta Nitra s r.o., Cabajská 42           spolu 58 069,81 eur  28.3.2018 o 11,29 hod. 

     Všetci traja uchádzači splnili podmienky účasti – predložili položkovite rozpočet a doklad 
o oprávnení podnikať. Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená aj na webovej stránke obce dňa 
20.3.2018 

Vybraná bola firma, ktorá predložila najnižšiu cenu t.j. Esta Nitra.. 

2, Zmluvný vzťah. S víťazom verejnej obchodnej súťaže Esta s.r.o. Nitra bola dňa 9.4.2018 podpísaná 
zmluva o dielo v zmysle obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. z. 

 Podľa tejto zmluvy bol predmet zákazky rozdelený na dve časti a to : 

- Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice – prístavba garáže  za 34 868,05 eur s DPH. 

- Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice – zateplenie a nová fasáda 23 201,76 eur. 

Cena diela celkom 58 069,81 eur s DPH tak ako vzišla z verejného obstarávania. 

     Termín  plnenia zmluvy do 24.8.2018. Záruka bola zmluvne dohodnutá na 60 mesiacov  
od zhotovenia diela bez vád a nedorobkov a jeho písomného prevzatia objednávateľom. 

       Platobné podmienky fakturácia mala byť vykonaná do 15 dní od protokolárneho prevzatia diela 
bez vád a nedorobkov objednávateľom. Jedna faktúra mala byť uhradená z dotačného účtu 
objednávateľa v celkovej sume 30 000.- eur a ďalšie dve z vlastných zdrojov objednávateľa. 

     Dňa 15.8.2018 bol podpísaný dodatok k pôvodnej zmluve, podľa ktorého sa zmenila cena diela 
z dôvodu vykonávania prác naviac na 84 237,81 eur. Práce naviac boli odsúhlasené obecným 
zastupiteľstvom uznesením č.6.6. zo dňa 24.7.2018. 

3, Financovanie. V pôvodnom rozpočte na rok 2018 je na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice schválené 
34 937.- eur . I. zmenou rozpočtu bola suma zvýšená o 25 500.-eur. Rozpočtovým opatrením 
schváleným uznesením 6.6. zo dňa 24.7.2018 z dôvodu prác naviac  schválilo zastupiteľstvo navýšenie 



o 26 168,- eur. Po zmene rozpočtu a rozpočtovom opatrení predpokladané náklady na rekonštrukciu 
hasičskej zbrojnice činili 86 605,50 eur. 

Zmluvou č.PHZ-OPK1-2018 – 000806-003 zo dňa 28.5.2018 bola z Ministerstva vnútra SR poskytnutá 
dotácia vo výške 30 000.- eur na Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice. Zmluva je zverejnená  
na webovej stránke obce. 

4, Fakturácia diela. Faktúrou č. 2018013 podacie číslo  673/18 zo dňa 30.8.2018 bolo fakturované 
84 237,81 eur. Hodnota zhotoveného diela oproti predpokladaným nákladom bola nižšia cca 
o 2 368.- eur. Boli odkontrolované vybrané položky prác na viac : 

- Dvere v bráne a brano na dverách     1160.- eur 

- Motorické ovládanie a ovládače , pred sadený železný rám  1 740.- eur, 

- Bleskozvod na celom objekte a revízne správy    1 020.- eur, 

- Panelová brána (motor, ovládače, dvere v bráne) 2 993.- eur, 

- Žalúzie na okná nepriehľadné sklo na vstupné dvere  70.- eur, 

Položky boli odkontrolované dňa 9.1.2019 bez zistenia nedostatkov. 

5, Zverejňovanie  

- a, zmluvy – podpísaná zmluva bola zverejnená v ten istý deň a to 9.4.2018, dňa 15.8.2018  
bol podpísaný dodatok č.1 zverejnený v ten istý deň. 

- b, faktúr  – v mesiaci august zverejnená faktúra č.2018013 v hodnote 84 237,81 eur. 

Zmluva i faktúra boli v čase kontroly na webovej stránke obce  zverejnené. 

Správa z kontroly bola prerokovaná so starostom obce dňa  9.januára 2019. 

Záver : kontrolu neboli zistené nedostatky pri stanovení predpokladanej cene zákazky, výbere 
dodávateľa, zmluvnom vzťahu, financovaní, fakturácii a povinnom zverejňovaní zmlúv, dodatkov 
a faktúr. Rekonštruovaný majetok obce  zhodnotený z časti z prostriedkov obce a s dotáciou z MV SR 
vo výške 30 000.- eur . 

V Močenku 9.1.2019 

 

Za kontrolu : 

Ing. Ladislav Fúska, hlavný kontrolór obce Močenok ..................................... 

Za Obec Močenok : 

PaedDr. Roman Urbánik, starosta obce .......................................................... 

 

Návrh na uznesenie : 

      Obecné zastupiteľstvo v Močenku prerokovalo správu hlavného kontrolóra obce z kontroly 
vybranej investičnej akcie „Technické zhodnotenie hasičskej zbrojnice v obci Močenok.“ So 
zameraním na výber dodávateľa, financovanie, zmluvný vzťah a zverejňovanie zmlúv a faktúr a túto 

v z a l o        n a     v e d o m i e 

 


