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Ing. Štefan URBAN hlavný kontrolór obce Sirk 
 

 
 

SPRÁVA  
O VÝSLEDKU NÁSLEDNEJ FINAN ČNEJ KONTROLY 

č. 6/2017 
 

dodávateľských (došlých) faktúr  
a bezhotovostných finančných operácií za júl 2017 

u Obecného úradu Sirk 
 

Následná finančná kontrola bola vykonaná v súlade s ust. § 18d a ust. § 18e zákona 
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č.502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite a doplnení niektorých zákonov platnom znení 
a s Plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Sirk na II. polrok 2017, schváleného 
uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/VIII/2017 dňa 8.8.2017. 
 
Kontrolné obdobie: 1.7.2017 – 31.7.2017 
 
Miesto a čas vykonania kontroly: Obecný úrad Sirk, 28.8.2017 – 30.8.2017 
 
Kontrolovaný subjekt:  Obecný úrad Sirk  
 
Cieľ kontroly: 
Cieľom kontroly bolo zistiť, či postup kontrolovaného subjektu vo vybranom období bol v 
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi so zameraním na 
dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti pri hospodárení s finančnými 
prostriedkami obce. 
 
Kontrola bola zameraná: 

- kontrola dodržiavania zákonnosti pri zabezpečení finančnej kontroly finančných 
operácií a ich častí podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite  

- kontrola účtovných dokladov (došlých faktúr) 
- kontrola bezhotovostných finančných operácií 
- kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení 

s verejnými financiami podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite 
- kontrola povinného zverejňovania v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám 
 
Doklady predložené ku kontrole: 

- kniha došlých faktúr – rok 2017 
- účtovné doklady za obdobie júl 2017 
- výpisy z bankového účtu obce Sirk 
- vystavené objednávky  
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Kontrolné zistenia:  
 
1. Dodávateľské, došlé faktúry : 
Kontrolovaný subjekt v mesiaci júl 2017, vzhľadom na fakturované ceny za tovary a služby, 
použil priamy nákup bez aplikovania postupov zákona o verejnom obstarávaní. 
 
U došlých faktúr sa mesačne opakujú faktúry za vodné a stočné od VVS Košice, elektrinu od 
VSE Košice, telekomunikačné služby od Orange Slovakia a Slovak Telekom, odvoz komu-
nálneho odpadu od BRANTNER Rimavská Sobota, nákup stravných lístkov od VAŠA 
Slovensko, služby BOZP od Ing. Nosáľa – NCRC – tieto sú fakturované na základe 
uzavretých dodávateľských zmlúv. 
 
Okrem týchto mesačne sa opakujúcich faktúr boli v uvedenom mesiaci aj faktúry za ďalšie 
tovary a služby. (celkový prehľad faktúr je uvedený v prílohe č.1 tejto správy).  
 
Faktúry sú evidované v knihe došlých faktúr a ukladané chronologicky po jednotlivých 
mesiacoch. Faktúry sú vyhotovované na základe platných zmlúv, písomných objednávok ale 
tiež telefonicky alebo cestou obchodných zástupcov resp. osobne. Faktúry sú preplácané 
postupne, s dodržaním dátumu splatnosti.  
 
U faktúr je prevádzaná predbežná a finančná kontrola s podpismi zodpovedných pracovníkov 
podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite. Pri faktúrach sú priložené výpisy 
z bankového účtu slúžiace na kontrolu zrealizovaných platieb z účtu. 
 
Kontrolou bolo zistené, že výpisy z faktúr sú zverejnené na webovej stránke Obce Sirk do 30 
dní odo dňa zaplatenia faktúry, v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Rovnako sú zverejňované aj 
uzavreté zmluvy na nákup tovarov a služieb. 
Nie všetky objednávky sú zverejňované na webovej stránke obce, čím bol porušený zákona č. 
382/2011 Z. z., §5b odsek (2) ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám, ktorý hovorí o povinnosti zverejnenia objednávky  tovarov, služieb 
a prác do 10 pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky. 
 
2. Výpisy banky - VÚB banka : 
Z obecného účtu VÚB banky sú uhrádzané došlé faktúry, vyplácané mzdy zamestnancov, 
odvody do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní ako aj záloha dane na mzdy. 
 
Z odboru školstva Okresného úradu v Banskej Bystrici bola poukázaná zálohová platba 
normatívnych finančných prostriedkov na mesiac júl 2017 pre ZŠ Sirk v sume 33 664 eur.  
Z Ministerstva kultúry SR bola poukázaná dotácia na podporu realizácie projektu Gotický 
kostol v obci Sirk (IV. Etapa – archeologický výskum) v sume 5 900 eur. 
Z Ministerstva vnútra bola poukázaná dotácia na úseku matrík v sume 54,95 eur. 
 
V sledovanom období sa uskutočnil tiež 1x výber hotovosti na doplnenie pokladničnej 
hotovosti OcÚ v sume 2188,88 eur. 
 
3. Kontrola dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení 
s verejnými financiami  
 
U vybraných faktúr som preveril dodržiavanie ustanovení §6 odsek (3) písm. a) zákona 
č.357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite – dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti 
a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami a realizácii finančnej operácie alebo jej 
časti s týmto výsledkom: 
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Faktúra č.219/2017 - EKOTEC s.r.o. Bratislava – Ročná kontrola bezpečnosti detských 
ihrísk v sume 728,40 eur (boli skontrolované detské ihriská v MŠ, pri multifunkčnom ihrisku 
a v osade Šrobárka v zmysle platných noriem STN EN 1176 a STN EN 1177) – bez 
nedostatkov. 
 
Faktúra č.221/2017 – Rastislav Libák, Železník 223 – Bowling hra + príslušenstvo v sume 
480 eur – tovar bol zakúpený v súlade s uznesením OZ č. 9/V/2017 zo dňa 22.5.2017 
(schválená suma 400eur). Suma bola prekročená o 80 eur z dôvodu, že do celkovej 
fakturovanej sumy sa započítali už aj náklady na dopravu vo výške 250 eur. Samotná dráha 
stála obec 230 eur - bez nedostatkov. 
 
Faktúra č.222/2017 – Halan s.r.o. Revúca – 6ks Nitrabit VS42 7,5m - v sume 137,40 eur 
(22,90 eur/ks). Išlo o hydroizolačný materiál na strechu kotolne pri KD - bez nedostatkov.  
(kontrolný internetový prieskum – www.i-stavba.sk – 23,10 eur za bal. = 138,60 eur,  
www.internetovestavebniny.sk – 19,13 eur za bal. + 13 eur doprava = 127,78 eur). 
 
Faktúra č.223/2017 - Online zbierka firiem s.r.o. Bratislava – reklamné služby na obdobie 
(4.7.2017 – 3.7.2018) v sume 200 eur, 
Faktúra č.235/2017 – Top spoločnosti s.r.o. Nitra - reklamné služby na obdobie (17.7.2017 
– 16.7.2018) v sume 240 eur, 
 
Kontrolný orgán vyhodnocuje tieto dva výdavky ako nehospodárne, neefektívne, neúčelne 
a neúčinné vynakladanie finančných zdrojov.  
Obec Sirk má vlastnú webovú stránku a základné informácie o obci sú tiež bezplatne 
zverejňované aj na informačných portáloch ako napr. wikipedia,.. Ďalšie spoplatnené 
reklamné služby v rozsahu akom ich dodávajú spomínané firmy sú pre obec nepotrebné. 
 
Faktúra č.226/2017 - F.N.MONT s.r.o. Revúca –Materiál na schodisko pred OcÚ v sume 
1030,00 eur – (najväčšia položka 718,08 eur zahŕňa 44,88m2 dlažby gres orange v cene 16 eur 
za m2).  
Je možné ušetriť verejné financie v prípade, že by stavebný materiál obec nakúpila sama, 
a fakturovaná by bola len samotná práca. Je však otázne či by sa firma F.N.MONT s.r.o. 
Revúca, alebo iná stavebná firma za takýchto podmienok vôbec na opravu schodiska 
podujala. Ďalej by pre obec vznikli náklady na dopravu potrebného materiálu cca. 1300kg. 
Úspora by bola max. vo výške 10-30% - cena dlažby vychádza na cca. 11,50 eur za 1m2  

(kontrolný internetový prieskum – www.lacneobkaldy.eu, www.sanipol.sk ), cena zvyšného 
stavebného materiálu sa nedá relevantne vyhodnotiť nakoľko vo faktúre za dodaný a použitý 
materiál chýba názov výrobcov tohto materiálu.  
 
Kontrolný orgán vyhodnocuje tento výdavok ako nehospodárne vynakladanie finančných 
zdrojov. V budúcnosti odporúčam aj pri takýchto typoch zákaziek vytvoriť dostatočný 
časový priestor na získanie viacerých cenových ponúk, čím by sa celková cena mohla znížiť, 
čoho výsledkom by bola úspora verejných financií. 
 
Faktúra č.247/2017 - CBS s.r.o. Kynceľová – 100ks Knihy Gemer z neba v sume 643,50 eur 
– objednané ešte 25.1.2017. 
Ide o druhú faktúru, prvá zálohová faktúra bola v sume 660 eur. 
Celková cena :  13,04 eur za 1ks = 1303,50 eur za 100 ks 
(kontrolný internetový prieskum www.cbs.sk - predajná cena : 19,90 eur za 1ks = 1990,00 eur 
za 100 ks) 
Kontrolný orgán vyhodnocuje tento výdavok ako hospodárny vzhľadom na nákupnú 
akciovú cenu v porovnaní s predajnou cenou. 
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Chýba však účel využitia takéhoto množstva kníh. Nakoľko ide o značnú sumu, ktorá sa 
použila na nákup uvedených kníh, je potrebné aby sa zaviedla evidencia ako sa tieto knihy 
využili, využijú (reprezentácia obce, dary, jubileá – komu sa darovali, pri akej príležitosti,...).  
 
Faktúra č.244/2017 - PP Comp s.r.o. Svit – 2ks kancelárske kreslo, 2ks masážna podložka 
na kanc. stoličku v sume 237,60 eur. 
Z toho - masážna podložka na kancelársku stoličku v cene 28,90 za ks = 57,80 eur za 2ks.  
(kontrolný internetový prieskum – úspora cca. 520% : 
www.4home.sk – 5,99 eur za ks + 6 eur doprava = 17,98 eur za 2ks – úspora 39,82 eur,  
www.homeshop.eu  – 5,49 eur za ks + 4 eur doprava = 14,98 eur za 2ks – úspora 42,82 eur, 
www.xdarceky.sk  – 3,80 eur za ks + 3,50 eur doprava = 11,10 eur za 2ks – úspora 46,70 eur). 
Kontrolný orgán vyhodnocuje tento výdavok ako nehospodárne vynakladanie finančných 
zdrojov.  
 
Faktúra č.229/2017 - PP Comp s.r.o. Svit – 9ks Kovový regál s vysokou nosnosťou v sume 
800,02 eur. 
Faktúra č.236/2017 - Nástolem s.r.o. Revúca – 13ks záclona, 15ks garniža plus doprava  
v sume 329,00 eur pre MŠ. 
Faktúra č.227,233,237,238,248/2017 - Mitrová Jolana M-M-Servis – Materál na MOS 
v celkovej sume 1592,88 eur (pracovné náradie a pracovné pomôcky, oblečenie,..). 
 
U týchto nákupov je problematické posúdiť hospodárnosť nakoľko vo faktúrach nie sú 
uvedené presné typy tovarov a tiež neexistujú písomné objednávky. Objednávky boli 
realizované telefonicky alebo cestou obchodných zástupcov resp. osobne. 
 
 
Záver: 
 
Kontrolovaný subjekt v mesiaci júl 2017, vzhľadom na fakturované ceny za tovary a služby, 
použil priamy nákup  bez aplikovania postupov zákona o verejnom obstarávaní - bez 
nedostatkov. 
OcÚ Sirk vykonáva predbežnú finančnú kontrolu došlých faktúr ako vnútornú admini-
stratívnu kontrolu v súlade s § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom 
audite v z.n.p. – kontrola bez nedostatkov. 
Faktúry sú evidované v knihe došlých faktúr a ukladané chronologicky podľa poradia, dátumy 
splatnosti sú dodržiavané – bez nedostatkov. 
Zmluvy na nákup tovarov a služieb, výpisy z faktúr sú zverejnené na webovej stránke Obce 
Sirk do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry, v zmysle zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, chýba zverejňovanie 
objednávok nakoľko nie všetky boli vystavované v predpísanej písomnej forme. 
Kontrolovaný subjekt nevedie ucelenú evidenciu objednávok. 
Faktúry č.223,226,235 a čiastočne 244/2017 sú vyhodnotené ako nehospodárne 
vynakladanie finančných zdrojov. 
 
Návrh na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov :  
Na zabezpečenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými 
financiami pri nákupoch tovarov a služieb, ktoré svojou hodnotou nepodliehajú verejnému 
obstarávaniu v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov odporúčam: 
1) využívať internetový prieskum pri vykonávaní finančnej kontroly v zmysle zákona 
č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite pri zadávaní objednávok, 
2) zaviesť evidenciu objednávok (prikladať k nim informáciu o internetovom prieskume),  
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3) zverejňovať objednávky v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám, každá objednávka vystavená obcou Sirk musí mať písomnú formu, aby mohla 
byť v zmysle platných zákonov zverejnená na webovej stránke obce, 
4) zodpovedný zamestnanec musí viesť evidenciu objednávok – knihu objednávok 
a zodpovedá za zverejnenie objednávok na webovej stránke obce. Ten kto vystavuje 
objednávku zodpovedá za výkon predbežnej finančnej kontroly v plnom rozsahu, a to, že 
predmet objednávky je v súlade so schváleným rozpočtom, v súlade s uzavretou zmluvou, 
v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti a v súlade s platnými zákonmi, 
VZN Obce Sirk ako aj internými predpismi. Uvedené potvrdzuje svojim podpisom, 
5) u niektorých pravidelne sa opakujúcich tovarov (napr.: žacie hlavy, silon na krovinorezy, 
tonery,..) využiť možnosť zliav pri nákupe väčšieho množstva tovarov - nakupovať na sklad, 
6) Vyžadovať u dodávateľov aby vo vystavených faktúrach bol presne špecifikovaný druh 
dodávaného tovaru, služby. 
 
 
 
Protokol o výsledku kontroly vypracoval dňa: 5.9.2017  OZ oboznámené dňa: 
          10.11.2017 
      
      Ing. Štefan Urban 
Hlavný kontrolór obce Sirk 
 
 
S obsahom protokolu o výsledku kontroly bol oboznámený:  
 
 
        Ivan Cangár                  Anna Pamulová  
Zástupca starostu obce           zodpovedný zamestnanec 
 5.9.2017         5.9.2017 
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Príloha č.1 
Číslo 

faktúry 
Dátum 
úhrady 

Cena (eur) Názov firmy 
Množstvo 

tovaru 
Druh tovaru 

219 10.7. 728,40 Ekotec s.r.o. BA  Ročná kontrola detských ihrísk (MŠ. Šrobárka, centrum) 
220 10.7. 379,00 Elarin, s.r.o., Trnkov  1 ks Rozprávky I.,II.,III. 
221 10.7. 480,00 Rastislav Libák  Bowling + príslušenstvo 
222 3.7. 137,40 Halan s.r.o. RA 6 ks Nitrabit VS42 – 7,5m – Strecha kotoľňa (Kultúrny dom) 
223 3.7. 200,00 Online zbierka firiem s.r.o. BA  Reklamné služby (4.7.2017 – 3.7.2018) 
224 3.7. 29,00 Ševt a.s. BB  Tlačivá MŠ (evidenčné lístky, triedna kniha, osobné spisy, plány,...) 
225 3.7. 665,63 VAŠA Slovensko a.s. BA 160 Stravné lístky (4eur) 

226 10.7. 1030,00 F.N.MONT s.r.o. RA  

Materiál na schody pred OcÚ – Dlažba Gres orange 44,88m2 po 16eur, lepidlo Flex 25kg 
20ks po 9,50 eur, penetračný náter 10l za 30 eur, fugovacia hmota Brown 5kg 2ks po 17,50 
eur, krížiky 2ks po 1 eure, klinky 2ks po 1 eure, mozajková omietka 25kg za 52,92 eur. 

227 10.7. 194,04 Mitrová Jolana M-M-Servis  Kosa s poriskom 10ks, motyka s poriskom 3ks 
228 10.7. 69,84 VVS Košice  Zrážková voda – parkovacie plochy – za jún 2017 
229 10.7. 800,02 PP Comp s.r.o. Svit 9 ks Kovový regál s vysokou nosnosťou 
230 10.7. 48,00 Ing. Nosáľ NCRC  Služby BOZP – za jún 2017 
231 13.7. 52,36 Slovak Telekom a.s. BA  Poplatky za telekomunikačné služby 
232 13.7. 1639,40 VVS Košice  Vodné a stočné – za jún 2017 
233 13.7. 775,28 Mitrová Jolana M-M-Servis  Materiál MOS 
234 14.7. 204,38 Slovak Telekom a.s. BA  Poplatky za služby mobilnej siete 
235 14.7. 240,00 Top spoločnosti s.r.o. NR  Reklamné služby (17.7.2017 – 16.7.2018) 
236 18.7. 329,00 Nástolem s.r.o. RA  Záclona 13ks, garniža 15 ks, doprava 
237 18.7. 111,02 Mitrová Jolana M-M-Servis  Prac. obuv 1, prac. odev 1, mop rotačný 1, vedro 1, metla 2, handra na umývanie 4 
238 18.7. 82,53 Mitrová Jolana M-M-Servis 2,2,2 ks Pracovná obuv, pracovné tričká, pracovné nohavice 
239 18.7. 104,09 VSE a.s. KE  Elektrina (1.6.-30.6.2017) 
240 18.7. 90,02 VSE a.s. KE  Elektrina (1.6.-30.6.2017) 
241 18.7. 524,04 VSE a.s. KE  Elektrina (1.6.-30.6.2017) 

- 18.7. 334,22 RTVS BA  Koncesionárske poplatky 
243 25.7. 33,19 Orange Slovensko a.s. BA  Poplatky za služby mobilnej siete 
244 25.7. 237,60 PP Comp s.r.o. Svit 2+2 ks Kancelárske kreslo, Podložka masážna na kanc. stoličku 
245 25.7. 1752,79 Brantner Gemer s.r.o. RS  Odvoz odpadu za jún 2017 (265 120 l, 32 1100 l, 117 PE sáčkov, 3 VOK) 
246 25.7. 282,00 Knopp RA  Materiál a oprava kamier, doprava 
247 25.7. 643,50 CBS s.r.o. Kynceľová 100 ks Knihy Gemer z neba (objednané 25.1.2017) 
248 25.7. 430,01 Mitrová Jolana M-M-Servis  Materiál MOS 
249 27.7. 254,88 PP Comp s.r.o. Svit  Switch 8 port, výmena sieť. karty, nast. IP adries a sieť. Pripojenia, servisná práca 
250 27.7. 595,18 VAŠA Slovensko a.s. BA 143 Stravné lístky (4eur) 

 


