
SPRÁVA 
O VÝSLEDKU KOMPLEXNEJ KONTROLY HOSPODÁRENIA 

V SENIORCENTRE STARÉ MESTO ZA ROK 2013 
 
 
 V súlade s Plánom miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na       
I. polrok 2014 schváleného uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto č. 186/2013 z 10.12.2013 bola vykonaná komplexná kontrola hospodárenia 
v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré Mesto. 
 
Kontrolu vykonali Ing. Oliver Paradeiser – miestny kontrolór a Anna Repková, 
zamestnankyňa ÚMK. Kontrolovaným obdobím bol rok 2013. 
 
Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 1/2014 o výsledku následnej finančnej 
kontroly, v ktorej sú podrobne rozpísané kontrolované oblasti, ako aj konkrétne zistenia – 
nedostatky. Správa bola prerokovaná s poverenou riaditeľkou organizácie, ktorej bolo 
umožnené podať v určenom termíne námietky. Z prerokovania bola vypracovaná Zápisnica č. 
1/2014 o prerokovaní správy o výsledku následnej finančnej kontroly. V závere zápisnice 
bolo v súlade s príslušnými zákonmi uložené prijať konkrétne opatrenia na odstránenie 
nedostatkov a tieto v určenom termíne splniť a o splnení informovať kontrolný orgán formou 
správy.  
 
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
 V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto na I. polrok 2014 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 186/2013 
z 10.12.2013 bola vykonaná komplexná kontrola finančného hospodárenia v rozpočtovej 
organizácii Seniorcentrum Staré Mesto. 
 Táto kontrola bola v poradí už druhou v tomto volebnom období. V roku 2011 
v súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na II. polrok 2011 schváleného uznesením miestneho zastupiteľstva č. 56/2011 zo 
14.06.2011 bola vykonaná hĺbková kontrola finančného hospodárenia v rozpočtovej 
organizácii Seniorcentrum Staré Mesto.  
 V pláne kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na II. polrok 2011 sa uvádzalo vykonať hĺbkovú kontrolu finančného hospodárenia 
v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31. 
demcembra 2010. Nakoľko rozpočtová organizácia Seniorcentrum vznikla až 01.07.2008, 
kontrola bola vykonaná v časovom intervale 01.07.2008 – 31.12.2010.  
 
I.1. Základné údaje 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto uznesením č. 32/2008 
z 1. apríla 2008 v bode A) zrušilo s účinnosťou k 30. júnu 2008 rozpočtovú organizáciu 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s názvom Domov dôchodcov Staré Mesto, so sídlom na 
Podjavorinskej ul. 6, 811 03  Bratislava a uznesenia č. 148/2003 zo dňa 9.12.2003 a č. 8/2006 
zo dňa 21.2.2006, ktorými bola schválená a doplnená Zriaďovacia listina Domova dôchodcov 
Staré Mesto.  

V bode C) spomínaného uznesenia zriadila s účinnosťou od 1. júla 2008 rozpočtovú 
organizáciu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s názvom Seniorcentrum Staré Mesto, so 
sídlom na ulici Podjavorinskej 6, Bratislava, ktorá je univerzálnym právnym nástupcom, na 
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ktorého prechádzajú všetky práva a záväzky, ako aj všetky zmluvné vzťahy zrušenej 
rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Staré Mesto. 
 V bode D) MZ schválilo s účinnosťou od 1. júla 2008 zriaďovaciu listinu rozpočtovej 
organizácie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto s názvom Seniorcentrum Staré Mesto 
s tým, že vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich práv a záväzkov, ktoré 
prechádzajú na právneho nástupcu bude uvedené v delimitačných protokoloch vyhotovených 
podľa inventarizácie ku dňu 30.06.2008. 
 Štatutárnym orgánom rozpočtovej organizácie Seniorcentrum Staré Mesto je riaditeľ, 
ktorý je vymenúvaný a odvolávaný na návrh starostu Miestnym zastupiteľstvom mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ktorý koná v mene organizácie vo všetkých právnych vzťahoch 
s výnimkou práv zriaďovateľa stanovených zákonom č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 
v z. n. p. Táto organizácia je zriadená na dobu neurčitú a slúži na zabezpečenie odbornej 
sociálnej, technickej a materiálnej pomoci v oblasti sociálnych služieb pre občanov – seniorov 
našej mestskej časti. Podľa zriaďovateľskej listiny má zabezpečovať: 
1. prevádzku zariadení sociálnych služieb: 

- domova dôchodcov, 
- zariadenia opatrovateľskej služby, 
- zariadenia s denným pobytom 

2. poskytuje pre seniorov sociálne služby: 
- opatrovateľskú službu v byte občana, 
- prepravnú službu, 
- jedáleň pre dôchodcov, 
- stredisko osobnej hygieny, 
- práčovňu 

3. zabezpečuje v rámci komplexnej a kontinuálnej starostlivosti: 
- stravovanie, 
- bývanie, 
- zaopatrenie a ďalšiu starostlivosť na základe dohody medzi občanom a štatutárnym 

orgánom organizácie, najmä poradenstvo, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, 
rehabilitačnú starostlivosť, psychoterapeutickú starostlivosť. 

- nevyhnutnú pomoc v byte občana, 
- kontakt so spoločenským prostredím a individuálnu prepravu, 
- podmienky na záujmovú a kultúrnu činnosť, udržiavanie fyzickej a psychickej 

aktivity, zabezpečenie osobnej hygieny vrátane prania osobného šatstva a textilu. 
 
4. sociálne služby poskytuje občanom, ktorí 

- sú poberateľmi starobného dôchodku a pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú 
sústavnú starostlivosť inej osoby, ktorú im nemôže zabezpečiť rodina ani 
poskytovanie opatrovateľskej služby, alebo 

- pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby pri zabezpečení 
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti, kontaktu so 
spoločenským prostredím, individuálnej prepravy alebo poskytovanie starostlivosti 
v organizácii potrebujú z iných vážnych dôvodov. 

Sociálne služby a s nimi súvisiace činnosti sa poskytujú občanom  
- celoročne, týždenne, denne, prechodne 
 

Rozpočtová organizácia obce je povinná  podľa § 22 ods. 4 zák. č. 523/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy všetky svoje príjmy odvádzať do rozpočtu 
zriaďovateľa a zriaďovateľ jej poskytuje reálne finančné prostriedky na krytie jej výdavkov 
zo svojho rozpočtu, a to na vkladový výdavkový rozpočtový účet. Ak takáto rozpočtová 
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organizácia zriadená obcou dosiahne príjem v súlade s § 23 ods. 1 rozpočtových pravidiel 
verejnej správy, odvedie ho do rozpočtu zriaďovateľa a zriaďovateľ je povinný obratom tieto 
prostriedky v tej istej výške poukázať na vkladový výdavkový účet tej rozpočtovej organizácii 
v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorá príjem podľa § 23 ods. 1 skutočne dosiahla. 

Rozpočtová organizácia Seniorcentrum Staré Mesto je svojimi príjmami a výdavkami 
napojená na rozpočet mestskej časti. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na 
príslušný účtovný rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci rozpočtu mestskej 
časti v zmysle § 5 ods. 1 a § 12, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a  zo štátneho 
rozpočtu a z finančných darov od právnických a fyzických osôb. Spravuje majetok, ktorý má 
zverený do správy mestskou časťou na základe protokolov a delimitovaný majetok podľa § 2 
písm. d), bod 1 a 2 zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce a vyššie územné celky v z. n. p. s účtovným stavom k 30.6.2008. 
 
I.2.  Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly: 

- zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),  

- Nariadenie vlády SR zo 14.12.2011, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní 
zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy, 

- zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,  
- zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, 
- zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov,  
- Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004, ktorým sa 

ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia 
rozpočtovej klasifikácie, v znení neskorších dodatkov, 

- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. 

- Výnos MF SR z 8.12.2004 (zmena výnosom č. MF/006246/2006-421, účinný od 
1.5.2006), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o hospodárení rozpočtových organizácií 
a príspevkových organizácií a ktorým sa mení výnos MF SR z 25.2.2004 č. 
2252/2004-44 v znení výnosu č. MF/003821/2004-442, v znení výnosu č. 
MF/009246/2006-421 z 28.3.2006 a výnosu č. MF/24851/2009-421 z 30.9.2009 

- zák. č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov 
 
I.3.  Vnútorné smernice doložené ku kontrole: 
 Smernica o obehu účtovných dokladov             od 01.01.2013*) 
 Účtovný rozvrh pre rok 2013 
 Zásady vedenia pokladnice            od 01.03.2012*) 
 Smernica pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov         od 01.03.2012*) 
 Zásady vykonávania predbežnej finančnej kontroly              od 01.03.2012*) 
 Evidovanie, oceňovanie a účtovanie zásob             od 01.03.2012*) 
 Smernica o poskytovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov zamestnancov

               od 10.01.2012 
 Smernica o používaní služobných cestných motorových vozidiel pri pracovných 

cestách a vyúčtovaní pohonných hmôt, platná         od 01.03.2006 
 Evidencia, odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku, platná          od 01.02.2006 
 Registratúrny poriadok a registratúrny plán, platný                     od 01.01.2008 
 Postupy pri verejnom obstarávaní tovarov, prác a služieb, platné        od 01.03.2012*) 
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 Prevádzkový poriadok Seniorcentra a zariadení ZOS Paulínyho 6, Maróthyho č. 4, 
Vajanského nábr. č. 17/D, Záhrebská 9, vydaný           od  22.10.2009 

 Prevádzka motorového vozidla               od 01.02.2010 
 Domový poriadok pre Seniorcentrum, schválený     22.10.2009  
 Domový poriadok prevádzky ZOS Paulínyho 6, Maróthyho 4,  
 Vajanského nábr. 17/D, schválený                 22.10.2009 
 Domový poriadok pre prevádzku zariadenia s denným pobytom – denný stacionár, 

schválený                   22.10.2009 
 

*) nie je originál           
 
I.4. Podklady doložené ku kontrole 
- rozpočet na rok 2013, vrátane zmien 
- pokladničná kniha, 
- pokladničné doklady,  
- kniha faktúr,  
- faktúry, 
- zmluvy, 
- účtovné denníky 
- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení 
sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov  na rok  2012, 
- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení 
sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov  na rok 2013,  
- Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení 
sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov  na rok 2014.  
 
I.5. Podklady použité pri kontrole 

- Správa č. 3/2011 o výsledku následnej finančnej kontroly, ktorej predmetom bola 
„Hĺbková kontrola finančného hospodárenia v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum 
Staré Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010“ 

- Správa o výsledku následnej finančnej kontroly použitia finančného príspevku 
poskytnutého na financovanie sociálnej služby na základe zmluvy z 24.05.2012 
(následná finančná kontrola)  vykonanej MPSV SR, odborom kontroly, sťažností 
a petícií, 

- Správa z dohľadu nad poskytovaním sociálnej služby vykonanej MPSV SR odborom 
dohľadu nad poskytovaním sociálnych služieb, 

- Správa k záverečnému účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za rok 2013 
- Správa  z „Kontroly efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach 

vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej 
samosprávy a neverejných poskytovateľov vykonanej NKÚ SR – expozitúra 
Bratislava. 
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I.6.  Organizačná štruktúra Seniorcentra *) 
- Domov dôchodcov        Podjavorinskej ul. č. 6 
- zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS):   Paulínyho ul. č. 6 

       Maróthyho ul. č. 4 
       Vajanského nábr. č. 17/D 

- zariadenie s denným pobytom     Záhrebská ul.č. 9 
- terénna opatrovateľská služba      Záhrebská ul. č. 9  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
*) Prevzaté z Organizačného poriadku Seniorcentra Staré Mesto platného v roku 2013, schváleného 22.10.2009  
 
 
 
II.  OBLASŤ FINANCOVANIA A ÚČTOVANIA 
 
II.1 Financovanie 
 Financovanie Seniorcentra bolo zabezpečované zo zdrojov mestskej časti, zo štátneho  
rozpočtu a z finančných darov od právnických a fyzických osôb. 
 Hlavným zdrojom príjmov sú príjmy za poskytované služby sociálnej starostlivosti. 
Ich výška je závislá od stanovenej výšky úhrad za poskytované služby, od využitia kapacity 
zariadenia, príjmy za poskytovanie obedov. Mimorozpočtovými príjmami sú poskytnuté 
finančné dary.  

 
II.1.2 Rozpočet 

Rozpočtové vzťahy zriaďovateľa k rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré 
Mesto boli na základe schváleného rozpočtu, resp. jeho zmeny rozpísané nasledovne: 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválilo na svojom 
zasadnutí dňa 11.12.2012 uznesením č. 128/2012  rozpočet mestskej časti na rok 2013. 
  
 
 

 
Seniorcentrum  

Staré Mesto 

 
Domov 

 dôchodcov 
kapacita  

70 

Zariadenia 
opatrovateľskej 

služby 
kapacita  

42 

 
Zariadenie  

s denným pobytom 
kapacita 

15 

 
ZOS Paulínyho 

kapacita 
15 

 
ZOS Maróthyho 

kapacita 
15 

 
ZOS Vajanského 

kapacita  
12 

Terénna 
opatrovateľská  

služba 
kapacita závislá od 
dopytu a možnosti 

 
 

Prepravná služba 
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V priebehu roka došlo k týmto zmenám rozpočtu: 

- schválené zmeny rozpočtu miestnym zastupiteľstvom: 
1. zmena z 19.03.2013, 
2. zmena z 23.04.2013, 
3. zmena z 21.05.2013, 
6. zmena z 10.12.2013, 

- rozpočtové opatrenia starostky mestskej časti: 
č. 1/2013 z 18.11.2013, 
č. 2/2013 z 18.12.2013,  

            č. 3/2013 z 20.12.2013 
 
II.1.2.1 Rozpočet pôvodný 
príjmy  spolu        650 000 Eur 
 
výdavky  spolu   1 912 674 Eur 
v tom: 
kód zdroja 41    1 222 714 Eur 
kód zdroja 111      444 960 Eur 
Kapitálové výdavky       245 000 Eur 
 
  Výdavky 

spolu 
Bežné 

výdavky 
Kapitálové 

výdavky 
8.1 Seniorcentrum 1 912 674 1 667 674 245 000 
8.1.1 Zariadenia pre seniorov 697 830 697 830  0 
8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby 396 193 396 193 0 
8.1.3 Terénna opatrovateľská služba 495 376 495 376 0 
8.1.4 Denný stacionár 78 275 78 275 0 
 
II.1.2.2 Rozpočet po zmenách 
príjmy  spolu         650 000 Eur 
 
výdavky spolu:    1 827 674 Eur 
v tom:  
kód zdroja 41    1 222 714 Eur 
kód zdroja 111      444 960 Eur 
Kapitálové výdavky       160 000 Eur  
 
  Výdavky 

spolu 
Bežné 

výdavky 
Kapitálové 

výdavky 
8.1 Seniorcentrum 1 827 674 1 667 674 160 000 
8.1.1 Zariadenia pre seniorov 697 830 697 830 0 
8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej služby 396 193 396 193 0 
8.1.3 Terénna opatrovateľská služba 495 376 495 376 0 
8.1.4 Denný stacionár 78 275 78 275 0 
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II.1.2.3 Rozpočet - čerpanie 
 
príjmy spolu        626 436 Eur 
 
 Rozpočet Plnenie rozpočtu % 

Seniorcentrum 650 000 626 436 96,37 

 
výdavky spolu:   1 685 812 Eur 
 
  Celkové výdavky 

rozpočet 
Celkové výdavky 

plnenie % 

8.1 Seniorcentrum 1 827 674 1 685 812 92,24 
8.1.1 Zariadenia pre seniorov 857 830 772 107 90,01 
8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej 

služby 396 193 372 496 94,02 

8.1.3 Terénna opatrovateľská služba 495 376 481 235 97,15 
8.1.4 Denný stacionár 78 275 59 974 76,62 

 
v tom:  
bežné výdavky    1 682 872 Eur 
 
  Bežné výdavky 

rozpočet 
Bežné výdavky 

plnenie % 

8.1 Seniorcentrum 1 667 674 1 682 872 100,91 
8.1.1 Zariadenia pre seniorov 697 830 769 167 110,22 
8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej 

služby 396 193 372 496 94,02 

8.1.3 Terénna opatrovateľská služba 495 376 481 235 97,15 
8.1.4 Denný stacionár 78 275 59 974 76,62 

 
 
kapitálové výdavky           2 940 Eur  
 
  Kapitál. výdavky 

rozpočet 
Kapitál. výdavky 

plnenie % 

8.1 Seniorcentrum 160 000 2 940 1,84 
8.1.1 Zariadenia pre seniorov 160 000 2 940 1,84 
8.1.2 Zariadenia opatrovateľskej 

služby 0,00 0,00 0,00 

8.1.3 Terénna opatrovateľská služba 0,00 0,00 0,00 
8.1.4 Denný stacionár 0,00 0,00 0,00 
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Rozpočet výdavkov  

- na rok 2013 bol rozpočet výdavkov 1 827 674 €, čerpanie 1 685 811,56 € (plnenie na 92,24 
%), z toho bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 1 667 674 €, čerpanie 1 682 871,56 € 
(plnenie na 100,91 €), kapitálové výdavky boli rozpočtované vo výške 160 000 €, čerpanie vo 
výške 2 940 € (plnenie na 1,84 %) 

 
Prevádzka Seniorcentra Staré Mesto v roku 2013 bola financovaná v prevažnej miere: 

- z rozpočtu zriaďovateľa, 
- z bežného transferu zo štátneho rozpočtu pre zariadenie pre seniorov, 

špecializované zariadenie, zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár, 
- z finančných darov od právnických a fyzických osôb. 

 
V nasledujúcej tabuľke je štruktúra vynaložených výdavkov za rok 2013: 
 
 

Štruktúra vynaložených výdavkov spolu ZS ZOS TOS ZDP 

Mzdy 771 105 277 181 173 204 300 833 19 887 
Poistné a príspevok do poisťovní 265 453 96 426 59 227 102 831 6 969 
Cestovné náhrady 5 415 1 0 5 414 0 
Energie, voda, komunikácie 78 460 47 650 27 371 103 3 336 
Materiálové výdavky 66 628 51 304 13 783 312 1 229 
Dopravné výdavky 3 506 3 506 0 0 0 
Rutinná a štandardná údržba 39 316 27 549 10 197 0 1 570 
Nájomné za prenájom zariadení 17 180 0 6 424 432 10 324 
Ostatné tovary a služby 424 055 259 406 79 825 68 237 16 587 
Bežné transfery 11 754 6 142 2 466 3 074 72 
Bežné výdavky spolu 1 682 872 769 165 372 497  481 236 59 974 
 
 
Percento využitia kapacity jednotlivých zariadení (bez prihliadnutia na neprítomnosť 
z dôvodu hospitalizácie a dočasnej neprítomnosti obyvateľov): 
Zariadenie pre seniorov    81,11 % 
Zariadenia opatrovateľskej služby 
ZOS Paulínyho     61,01 % 
ZOS Maróthyho     59,06 % 
ZOS Vajanského     54,52 % 
Denný stacionár     92,98 % 
 
Priemerné náklady na 1 klienta a mesiac: 
Zariadenie pre seniorov    1 264,31 Eur 
Zariadenia opatrovateľskej služby 
ZOS Paulínyho     1 240,05 Eur 
ZOS Maróthyho      1 292,44 Eur 
ZOS Vajanského      1 490,96 Eur 
Denný stacionár          360,76 Eur 
Priemerné náklady klienta TOS na hod.                5,29 Eur 
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Priemerná mesačná úhrada od 1 klienta: 
Zariadenie pre seniorov          518,06 Eur 
Zariadenia opatrovateľskej služby 
ZOS Paulínyho            478,04 Eur 
ZOS Maróthyho            533,25 Eur 
ZOS Vajanského                   447,85 Eur 
Denný stacionár            151,28 Eur 
TOS, priemerná úhrada na hodinu                  1,66 Eur 
 
Nepretržitú prevádzku Seniorcentra Staré Mesto zabezpečovalo v priemernom prepočítanom 
stave 124,8 zamestnancov, z toho: 
Zariadenie pre seniorov                 35,1 
ZOS                       25,6 
Denný stacionár                       3,0 
TOS                       61,1 
Dovoz stravy pre ZOS, TOS                       0,0 
 
II.1.2.4 Rozpočet bežný – nedostatky 
 Na rok 2013 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na 
financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb z 30.01.2013 

V zmysle tejto zmluvy sa poskytovateľ zaviazal poskytnúť prijímateľovi jednorázovo 
finančný príspevok v celkovej výške 444 960,00 Eur, ktorý mohol prijímateľ použiť na 
úhradu nákladov sociálnej služby v lehote od 01.01.2013 do 31.12.2013. Príspevok bol 
konkretizovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy 
 Obdobné zmluvy boli uzatvorené aj v predchádzajúcom, resp. nasledujúcom roku, teda 
v rokoch 2012 a 2014. V roku 2012 bol finančný príspevok vo výške 370 000,00 Eur a v roku 
2014       444 960,00 Eur. 
 Napriek tomu, že kontrolované obdobie je rok 2013, uvádzam aj roky 2012 a 2014 
z nasledujúcich dôvodov:  
 Podľa predmetných zmlúv sa finančný príspevok mal vyúčtovať podľa reálnej 
obsadenosti a rozdiel vrátiť (vrátane úrokov) poskytovateľovi do 31.12. príslušného roku 
(resp. do 31.03. nasledujúceho roku).  
 Kontrolou bolo zistené, že finančný príspevok na neobsadené miesta za rok 2012 
a 2013 nebol v roku 2013 vrátený poskytovateľovi.  
 K obdobnému zisteniu dospeli aj pracovníci MPSVaR, ktorí kontrolovali spomenutú 
oblasť (viď. kapitola VI. KONTROLY). Aj keď bolo kontrolované obdobie rok 2012, v roku 
2013 sa mali tieto financie vrátiť, čo sa však nestalo a tým sa zaťažil rozpočet, resp. jeho 
čerpanie v roku 2014 o 72 377,29 Eur.  
 Tým, že kontrolovaný subjekt neodviedol finančné prostriedky v zmysle predmetných 
zmlúv subjektu verejnej správy v určenej lehote alebo rozsahu, došlo k porušeniu § 31 ods. c) 
zákona č. 523/2004 Z. z., podľa ktorého „porušením finančnej disciplíny je neodvedenie 
prostriedkov subjektu verejnej správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu“. 
 
II.1.2.5 Rozpočet kapitálový - nedostatky 
 Na rok 2013 boli rozpočtované kapitálové financie pre Seniorcentrum SM v celkovej 
výške 245 000 Eur, resp. po zmene rozpočtu 160 000 Eur. Ako vyplýva zo Záverečného účtu 
MČ SM za rok 2013, čerpanie bolo len 1,84 %, teda 2 940 Eur. Táto anomália bola spôsobená 
skutočnosťou, že financie boli rozpočtované na Seniorcentrum SM, ale reálne investičné 
akcie zabezpečovalo odd. majetkovo-investičné, ktoré aj hradilo náklady na danú akciu 
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„Realizácia investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb MČ Bratislava-Staré 
Mesto, ul. K železnej studienke, Bratislava“.  
 
II.2 Účtovanie 
 Kompletnú agendu účtovníctva zabezpečovala v roku 2013 pre Seniorcentrum SM 
externá firma na základe „Zmluvy o vedení účtovnej agendy“. Bola to spoločnosť: 
BILANX Consult Services, s.r.o. 
Kremnická 24 
85101  Bratislava 
Zastúpená: Dášou Guzmanovou ml.  
 Zmluva bola podpísaná dňa 01.01.2013 a zverejnená na webovej stránke Seniorcentra 
dňa 08.02.2013. Zmluva bola ukončená na základe výpovede  v roku 2014.  
 S uvedenou spoločnosťou bola uzatvorená aj Mandátna zmluva, ktorou sa mandatár 
zaviazal, že podľa tejto zmluvy vykoná pre mandanta za odplatu spracovanie mzdovej agendy 
v rozsahu činnosti organizácie. 
Aj táto zmluva bola ukončená v roku 2014. Aj táto zmluva bola podpísaná 01.01.2013 
a zverejnená na web stránke Seniorcentra 31.01.2013.  
 
II.2.1. Zverejňovanie 
 
Zákon č. 211/2000 Z. z.  zo 17.05.2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2011 Z. z. 
ukladá povinnosť okrem iného zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky a zároveň  definuje 
aj podmienky, postup a rozsah zverejňovania. V § 2 definuje povinné osoby, teda tie, ktoré sú 
podľa tohto zákona povinné údaje zverejňovať. 
§ 2:  
(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie sú štátne orgány, obce, 
vyššie územné celky, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje 
právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb 
v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.  
(2) Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby 
zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona.  
(3) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa 
odseku 1 a 2.  
(4) Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe.  
 
V ďalšom, konkrétne § 5 sú definované zmluvy, objednávky a faktúry 
Podľa § 5a spomínaného zákona:  
(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá 
obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické 
osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto 
finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho 
územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe 
zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.  
(2) Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa 
§ 2 ods. 3, v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 výlučnú účasť alebo 
v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej 
majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka 
nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku 
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v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej 
úradnej evidencii.  
(12) Písomné potvrdenie podľa odseku 11 obsahuje najmä tieto údaje: 
a) názov zmluvy, 
b) identifikáciu účastníkov zmluvy; ak ide o osobné údaje účastníka zmluvy odlišného od 
povinnej osoby, uvedú sa osobné údaje podľa odseku 13,  
c) popis predmetu zmluvy, 
d) hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, 
e) dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy, 
(13) Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, 
rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. Povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci 
návrh na zverejnenie podľa odseku 10 sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so 
skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa 
podľa tohto zákona nesprístupňuje: to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy, 
odlišného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu 
a o označení nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak ide o zmluvu, ktorá na 
vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného 
predpisu 
(14) Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku 
vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti podľa zákona.  
(15) Podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v registri a náležitosti informácie podľa § 5a ods. 3 
ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.  

Podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky zo 14.12.2011, ktorým sa ustanovujú 
podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie 
o uzatvorení zmluvy, v § 3 je uvedené: 
 Povinná osoba, ktorá zasiela informáciu na účely je zverejnenia v registri, zasiela túto 
informáciu prostredníctvom webového sídla s týmito náležitosťami: 
a) názov zmluvy, 
b) identifikácia účastníkov zmluvy, a to ak ide o  
1. právnickú osobu, uvedie sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, 
2. fyzickú osobu – podnikateľa, uvedie sa jej obchodné meno, miesto podnikania 
a identifikačné číslo, ak je pridelené, 
3. fyzickú osobu, uvedie sa jej titul, meno a priezvisko 
c) popis predmetu zmluvy, 
d) celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane dane z pridanej hodnoty, 
e) dátum, keď bola zmluva uzavretá, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy, 
f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy 
g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva  uzatvorená na dobu určitú.  
 
Podľa § 5b spomínaného zákona: 
(1) Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej 
a prehľadnej forme najmä tieto údaje: 

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác 
1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok, 
2. popis objednaného plnenia, 
3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo 

maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane 
dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, 

4. Identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 
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5. dátum vyhotovenia objednávky, 
6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: 
6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa 

alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 
6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – 

podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, 
6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené.  
7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:7a. meno a priezvisko fyzickej 

osoby 7b funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje, 
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, 
7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,  

b) o faktúre za tovary, služby a práce 
 1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,  
 2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,  
 3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj 
údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej 
hodnoty, 
 4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 
 5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, 
 6. dátum doručenia faktúry, 

7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: 
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa 

alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 
7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-

podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, 
7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.  

 
(2) Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo 
dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí 
s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona. Údaje podľa 
odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.  
 
(3) Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objednávku alebo 
faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou.  
 
(4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatich 
rokov odo dňa ich zverejnenia.  
 
 Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bolo zmluvne zabezpečené s firmou eGov 
Systems s. r. o, právny nástupca ARS NOVA s.r.o. Pôvodná zmluva bola podpísaná dňa 
26.01.2011 a je platná a účinná aj v čase výkonu kontroly. Na zadávanie údajov do systému 
(softvéru) eGov bola v zmysle zmluvy menovite určená pracovníčka, ktorá mala aj pridelené 
pristupové práva (heslo). V roku 2013 sa údaje do systému zadávali sprostredkovane – 
prepojením s účtovným programom od firmy Trimel, s.r.o.. ´Prístup k účtovnému programu 
má viacero zamestnancov a v roku 2013 ho mali aj pracovníci externej firmy, ktorá 
zabezpečovala účtovníctvo.  
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II.2.1.1 Zverejňovanie - nedostatky 
Základným nedostatkom v procese zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok je z pohľadu 
kontrolného orgánu nezabezpečenie adresnosti osoby, ktorá je poverená, a teda aj zodpovedná 
za ich zverejňovanie. Tento nedostatok je o to závažnejší, že:  

- softvér dovoľuje odzverejnenie, 
- zákon vyžaduje nepretržité zverejnenie počas piatich rokov - podľa § 5a ods. 14 

zákona č. 211/2000 Z. z. „Povinne  zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite 
počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však 
počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona“. 
Konkrétne nedostatky týkajúce sa zmlúv, faktúr a objednávok, ktoré súvisia so 

zverejňovaním sú uvádzané v príslušných častiach správy (kapitola č. II.2.2.1; II.2.3.2; 
II.2.3.4, II.2.4.1).  

Odporúčanie:  
Treba prijať interný predpis, v ktorom budú stanovené pravidlá zverejňovania, 

odzverejňovania, ako aj určenie zodpovednej osoby.  
Ďalej treba softvérovo „ošetriť“ programy, aby prístup k zverejňovaniu, ako aj 

odzverejňovaniu bol adresný, teda dalo sa zistiť, kto konkrétne s údajmi pracoval.  
 
II.2.2 Zmluvy 
 Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z.z., 
ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, 
verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj 
dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom 
registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.  
 Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria o.i. aj obce, mestá, vyššie územné celky, či 
ich príspevkové a rozpočtové organizácie zverejňujú zmluvy na svojej web stránke. Ak 
nemajú vlastnú web stránku, zmluvy môžu bezodplatne zverejniť v Obchodnom vestníku.  
 Od 1. januára 2011  majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené 
po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia 
nebudú zmluvy účinné. 

Podľa údajov, ktoré sú zverejnené na web stránke Seniorcentra SM (resp. portáli 
eGovZmluvy.sk) bolo v roku 2013 zo strany Seniorcentra SM uzavretých (podľa číslovania) 
13 zmlúv. Jedna zmluva nie je v čase kontroly zverejnená. Fyzickou kontrolou bolo potvrdené 
uzavretie všetkých 13 zmlúv.  
 V kontrolovanom období, teda v roku 2013 boli účinné aj zmluvy, ktoré boli 
uzatvorené aj v predchádzajúcom období. Išlo predovšetkým o zmluvy, ktoré bezprostredne 
zabezpečovali chod organizácie. Boli to zmluvy o dodávke elektrickej energie, vodného, 
stočného, plynu, odvozu odpadu, stravovania a pod.  
 Kontrolované boli všetky zmluvy uzavreté v roku 2013, ako aj niektoré uzavreté 
v predchádzajúcom období. Boli to tieto zmluvy: 
 
Zmluva č. 1/2013 
Dodávateľ: BILANX Consult Services s.r.o., Bratislava 
Predmet: Mandatár sa zaväzuje, že podľa tejto zmluvy vykoná pre mandanta za odplatu 
spracovanie mzdovej agendy v rozsahu činnosti organizácie podľa § 566 až 576 Obchodného 
zákonníka a podľa § 36 Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení nesk. zmien a doplnkov. 
Cena:         za spracovanie mzdy 10 €/zamestnanec, fakturácia: 1 370 €/mesiac 
Zmluva podpísaná: 01.01.2013 
Zmluva zverejnená: 31.01.2013 
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Zmluva č. 2/2013 
Dodávateľ: BILANX Consult Services, s.r.o., Bratislava 
Predmet: záväzok dodávateľa po dobu trvania zmluvného vzťahu viesť objednávateľovi 
účtovnú agendu pre podvojné účtovníctvo v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. 
o účtovníctve, ako i v súlade s ostatnými platnými právnymi predpismi, a to najmä  
a) príprava prvotných dokladov za účelom počítačového spracovania, 
b) spracovanie prvotných dokladov a vytvorenie účtovných dokladov, 
c) vytvorenie účtovnej dokumentácie, t.j. účtovnej osnovy, hlavnej účtovnej knihy 
a účtovného denníka, 
d) pravidelné vedenie záväzkov a pohľadávok objednávateľa, 
e) pravidelné vedenie evidencie hmotného a nehmotného investičného majetku objednávateľa, 
f) pravidelné mesačné spracovávanie uzávierky v rozsahu požadovanom pri vedení 
podvojného účtovníctva, 
g) iné účtovné plnenia a služby zabezpečované dodávateľom podľa požiadaviek 
objednávateľa, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú formou príslušného dodatku po 
uzavretí tejto zmluvy, 
h) spracovanie výkazov pre príslušné úrady, 
Predmetom zmluvy je aj spracovanie účtovných výkazov (súvahy, výkazu ziskov a strát 
a prílohy) tak, aby objednávateľ mohol podať požadované výstupy zriaďovateľovi. 
Cena:    1 250 €/mesiac, fakturácia: 1 250 €/mesiac 
Zmluva podpísaná: 01.01.2013 
Zmluva zverejnená: *) 
*) V čase prebiehajúcej kontroly predmetná zmluva nebola zverejnená. Podľa následných 
zistení u prevádzkovateľa web eGovZmluvy, zmluva bola zverejnená dňa 08.02.2013 
a z nezistených príčin odzverejnená pracovníkom Seniorcentra SM dňa 20.06.2013. 
 
Zmluva č. 3/2013 
Dodávateľ: Cipciar & partners, s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava 
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy sa advokát zaväzuje 
poskytovať klientovi právne služby spočívajúce v poskytovaní najmä všeobecných 
konzultácií, analýz, stanovísk a pod. podľa požiadaviek klienta. Advokát sa zaväzuje 
zastupovať klienta v prípadných súdnych konaniach, ktoré nesúvisia s uplatňovaním 
finančných pohľadávok klienta.  

Poskytovateľ právnych služieb sa zaväzuje pre klienta poskytovať právne služby 
v nasledovnom rozsahu podľa požiadaviek klienta, a to najmä: 
a) vypracovávanie stanovísk, rozborov právnych problémov, vyhotovenie návrhov zmlúv, 
dohôd a návrhov riešení, zastupovať na obchodných rokovaniach, 
b) poskytovať právne služby na základe samostatných požiadaviek klienta.  
 Právne služby podľa tento zmluvy bude poskytovateľ právnych služieb poskytovať 
klientovi v mieste podľa požiadaviek klienta, teda i mimo sídla poskytovateľa právnych 
služieb v rozsahu 10 hodín mesačne. 1 hodina sa rozumie 60 minút.  
 Právne služby bude poskytovateľ právnych služieb poskytovať aj formou zastupovania 
v súdnych konaniach (občianske súdne konanie, exekučné konanie, ako i zastupovanie 
v trestnom konaní a v iných konaniach) na základe samostatného plnomocenstva udeleného 
klientom. Za poskytovanie právnych služieb podľa tohto odseku sa považuje i nahliadanie do 
spisov vedených súdmi, orgánmi činnými v trestnom  konaní, súdnymi exekútormi. 
  Právne služby bude poskytovateľ právnych služieb klientovi poskytovať za odmenu.  
Cena:     830 € bez DPH za každý mesiac, t.j. v rozsahu 10 hodín právnej služby mesačne 
Zmluva podpísaná: 20.06.2013 
Zmluva zverejnená: 21.06.2013 
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Zmluva č. 4/2013 
Dodávateľ: BEMIA plus, s.r.o., Šurany 
Predmet: Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre pôvodcu odpadu vyhotovenie a podanie 
Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa vyhlášky MZP SR č. 283/2001 Z. z. § 10 
bod 1) 

Tlačivo sa podáva za kalendárny rok a potvrdená kópia z príslušného OÚ ŽP sa 
odovzdáva objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za 
vykonanie diela podľa platobných podmienok uvedených v bode 3. 
Cena:       7,50/hlásenie 
Zmluva podpísaná: 18.06.2013 
Zmluva zverejnená: 21.06.2013 
 
Zmluva č. 5/2013 
Dodávateľ: UNIQUA poisťovňa, a.s. 
Predmet: Poistná zmluva, druh poistenia: všeobecná zodpovednosť, predmet poistenia: škoda 
na majetku, živote a zdraví tretej osoby, náklady na obhajobu poisteného 
Cena:      2 398,88/rok 
Zmluva podpísaná: 20.06.2013 
Zmluva zverejnená: 27.06.2013 
 
Zmluva č. 6/2013 
Dodávateľ: R+S Service, s.r.o, Bratislava 
Predmet: Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru podľa špecifikácie uvedenej 
v objednávke tvoriacej prílohu tejto zmluvy. Miestom plnenia predmetu zmluvy je adresa sída 
objednávateľa 
Cena:       8 636,40 Eur vrátane DPH 
Zmluva podpísaná: 23.07.2013 
Zmluva zverejnená: 23.07.2013 
 
Zmluva č. 7/2013 
Dodávateľ: R+S Service, s.r.o, Bratislava 
Predmet: Dodávka tovaru podľa špecifikácie uvedenej v objednávke    tvoriacej prílohu tejto 
zmluvy. Miestom plnenia predmetu zmluvy ja adresa sídla objednávateľa 
Cena:      8 530,80 Eur vrátane DPH 
Zmluva podpísaná: 07.08.2013 
Zmluva zverejnená: 07.08.2013 
 
Zmluva č. 8/2013 
Dodávateľ: Anna Haviarová, Bratislava 
Predmet: V priestoroch prevádzky objednávateľa: Seniorcentrum Staré Mesto, 
Podjavorinskej 6, Bratislava zabezpečovať lektorovanie pri spracovaní drôtu, šúpolia, textilu. 
Za poskytnuté služby sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu.  
Cena:    13 Eur/ 1 vyučovacia hodina 
Zmluva podpísaná: 01.09.2013 
Zmluva zverejnená: 02.09.2013 
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Zmluva č. 9/2013 
Dodávateľ: R+S Service, s.r.o., Bratislava 
Predmet: Dodávka tovaru podľa špecifikácie uvedenej v objednávke č. 50/2013 tvoriacej 
prílohu tejto zmluvy. Miestom plnenia predmetu zmluvy je adresa sídla objednávateľa.  
Cena:      15 014,40 Eur vrátane DPH 
Zmluva podpísaná: 02.10.2013 
Zmluva zverejnená: 04.10.2013 
 
Zmluva č. 10/2013 
Dodávateľ: Práčovňa u dvoch levov, Bratislava 
Predmet: Vykonanie služieb na veciach dodaných objednávateľom podľa jednotlivých 
objednávok. Zhotoviteľ vykonáva pre objednávateľa nasledovné služby: pranie a čistenie 
prádla, žehlenie, manglovanie a skladanie prádla.  
 Objednávateľ sa zaväzuje, že bude čiastkovú objednávku vystavovať s ohľadom na 
technologické možnosti zhotoviteľa tak, aby minimálne množstvo roztriedené podľa dolu 
uvedených hlavných skupín spracovania nebolo nižšie ako 10 kg alebo jeden balík. 
 Bielizeň je potrebné z hľadiska spracovania triediť podľa sortimentu a stálosti farieb 
nasledovne: 
a) rovná bielizeň biela a stálofarebná 
b) rovná bielizeň biela a nestálofarebná 
 Zhotoviteľ vykonáva pre objednávateľa odvoz a dovoz vecí výmenným spôsobom 
každý utorok a piatok v rozmedzí 9 - 10 hodiny dopoludnia.  
Cena:      ceny za služby sa dojednávajú ako zmluvné vo výške uvedenej v cenníku služieb  
vydanom zhotoviteľom (plachta jednoduchá 0,53 €, povlak na paplón 0,67 €, povlak na 
vankúš 0,35 €, obrus 0,53 €). 
Zmluva podpísaná: 07.11.2013 
Zmluva zverejnená: 07.11.2013 
 
Zmluva č. 11/2013 
Dodávateľ:  BM WORK AGENCY, Trenčín 
Predmet: Úprava podmienok spolupráce medzi BM a Seniorcentrom SM pri zabezpečovaní 
praktickej výučby a odbornej praxe účastníkov akreditovaného kurzu Opatrenia ktorý 
realizuje BM.  
Cena:     spolupráca sa poskytuje odplatne, výška odplaty predstavuje súčin čiastky 15 Eur 
a počtu zúčastnených účastníkov na jednom kurze. Odplata je stanovená na maximálnu výšku 
150 Eur za jeden kurz.  
Zmluva podpísaná: 07.08.2013 
Zmluva zverejnená: 08.11.2013 
 
Zmluva č. 12/2013 
Dodávateľ: Eliška Gregoričková, Umelecká agentúra, Bratislava 
Predmet: Uskutočnenie vystúpenia 
Cena:       stanovená dohodou 350 Eur 
Zmluva podpísaná: 05.12.2013 
Zmluva zverejnená: 05.12.2013 
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Zmluva č. 13/2013 
Dodávateľ: Cipciar & partners, s.r.o., advokátska kancelária, Bratislava 
Predmet: Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právne služby spočívajúce vo vymáhaní 
pohľadávok klienta. Advokát sa zaväzuje zastupovať klienta v prípadných súdnych 
konaniach.  
 Poskytovateľ právnych služieb sa zaväzuje pre klienta poskytovať právne služby 
v nasledovnom rozsahu podľa požiadaviek klienta:  
a) zastupovať klienta v súdnych i mimosúdnych konaniach týkajúcich sa najmä vymáhania 
pohľadávok klienta. Klient je v takomto prípade povinný udeliť poskytovateľovi právnych 
služieb samostatné písomné plnomocenstvo na zastupovanie v predmetnom konaní.  
 Právne služby poskytovateľ právnych služieb bude poskytovať formou zastupovania 
v súdnych a iných konaniach (občianske súdne konanie, exekučné konanie, ako 
i zastupovanie v trestnom konaní a i.) na základe samostatného plnomocenstva udeleného 
klientom. Za poskytovanie právnych služieb podľa tohto odseku sa považuje i nahliadanie do 
spisov vedených súdmi, orgánmi činnými v trestnom konaní, súdnymi exekútormi, ako aj 
inými orgánmi verejnej správy. 
 Právne služby bude poskytovateľ právnych služieb klientov poskytovať za odmenu.  
Cena:   -  tarifná odmena za každý úkon právnej služby vo výške základnej sadzby tarifnej 
odmeny v prípade poskytovania právnych služieb formou právneho zastupovania pri 
vymáhaní pohľadávok zníženú o 5 % hodnoty príslušnej tarifnej odmeny. 

- odmena za poskytovanie právnej pomoci a hotové výdavky  sú splatné mesačne 
pozadu. V odmene advokáta nie sú zahrnuté hotové výdavky spojené s činnosťou 
činnosťou podľa tejto zmluvy. Do odmeny sa nezapočítava ani odmena právnej 
pomoci v súdnych konaniach, a preto má advokát právo na zaplatenie trov konania od 
tretích osôb v súdnych konaniach vedených klientom voči tretím osobám.  

- tarifná odmena sa dojednáva medzi zmluvnými stranami za úkony právnej služby, 
podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov 
právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal. Advokátovi vzniká nárok na zaplatenie 
tarifnej odmeny za vykonanie každého úkonu právnej služby, a to najmä v súdnych 
sporoch. Za úkon právnej služby sa považuje i vypracovanie výzvy, resp. výziev 
adresovaných dlžníkov a advokát má nárok na zaplatenie tohto úkonu právnej služby.  

Zmluva podpísaná: 20.06.2013 
Zmluva zverejnená: 
 
Zmluva č. 14/2013 
Dodávateľ: PROFMEL, s.r.o., Bratislava 
Predmet: Stanovenie podmienok vykonávania pozáručného servisu programov spracovania 
ekonomickej a informačnej agendy (IS SAMO) 
 V rámci pozáručného servisu na základe tejto zmluvy budú poskytované nasledovné 
činnosti: 

- úprava programov pri zmene legislatívnych predpisov, 
- úpravy programov menšieho rozsahu priebežne vykonávané zhotoviteľom za účelom 

zvýšenia funkčnosti a komfortu programov 
- prístup k novým verziám programov IS SAMO prostredníctvom internetového 

uprgrade 
- konzultačná a poradenská služby HOT-LINE 
- zasielanie informácií o nových moduloch a doplnkoch v IS SAMO 

Predmetom tejto zmluvy nie sú práce technicko-servisného charakteru, najmä: 
- starostlivosť o technické a systémové prostriedky (počítače pracovných staníc, 

tlačiarne, operačný systém, SQL Server, počítačová sieť a pod.) 
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- inštalovanie a preinštalovanie programov na nové počítače 
- doškolovanie používateľov IS SAMO 
- odstránenie prevádzkových problémov spôsobených  z dôvodu technickej poruchy 

počítača alebo komunikačných zariadení.  
Uvedené činnosti vykoná dodávateľ na objednávku odberateľa za osobitnú úhradu.  

Cena:       stanovená dohodou na 237 Eur za obdobie 1 kvartálu.  
Zmluva podpísaná: 29.09.2013 
Zmluva zverejnená: nebola 
 
Zmluva č. 15 
Dodávateľ: IReSoft, s.r.o., Brno 
Predmet: záväzok autora poskytnúť nadobúdateľovi za podmienok a v rozsahu stanoveným 
touto zmluvou právo na používanie počítačového programu (resp. touto zmluvou určených 
modulov) pre osobnú, resp. internú potrebu. Autor týmto poskytuje nadobúdateľovi 
nasledujúce moduly: sociálna oblasť, stravovacia časť, sklady v podobe rozmnoženiny 
uchovanej na hmotnom nosiči dát a súčasne oprávňuje nadobúdateľa používať príslušný 
modul pre osobnú potrebu nadobúdateľa, ktorou sa rozumie interné používanie príslušného 
modulu v súlade s jeho určením nadobúdateľom a jeho pracovníkmi, a to formou zavedenia 
a uloženia rozmnoženiny príslušného modulu do pamäti počítača, jeho zobrazenia, prevádzky 
a prenosu v rámci tohto počítača, poprípade v rámci počítačovej siete nadobúdateľa.  
Príloha č. 1 k zmluve podpísaná 30.07.2010 – adresa, kde bude dochádzať k používaniu 
počítačového programu 
Príloha č. 2 k zmluve podpísaná 30.07.2010 – výška odmeny za poskytované moduly. 
Príloha č. 3 k zmluve podpísaná 30.07.2010 – špecifikácia programu a modulov. 
Dodatok č. 1 z 30.12.2011, účinnosť dodatku dňom 01.01.2012, v ktorom je uvedená adresa, 
kde bude dochádzať k používaniu počítačového programu, výška odmeny za poskytnuté 
moduly. 
Dodatok č. 2 z 31.10.2012, účinnosť dodatku dňom  01.11.2012, v ktorom je uvedená výška 
odmeny za poskytnuté moduly. 
Cena: odmena špecifikovaná v prílohe č. 2. V odmene je zahrnutá kúpna cena nosičov dát 
a používateľskej príručky, cena za užívateľskú podporu, cena za tvorbu aktualizačných 
súborov, cena za sprístupnenie aktualizačného súboru a cena za inštalačnú podporu 
(Seniorcentrum Staré Mesto (ZOS a TOS) modul sociálna oblasť- licencia neobmedzená 60 € 
bez DPH; Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, BA - modul sociálna oblasť, licencia 
do 100 klientov 60 € bez DPH, modul stravovacia časť 48 € bez DPH, modul sklady 12 € bez 
DPH). 
Zmluva podpísaná: 30.07.2010 
Zmluva zverejnená:  nebola povinnosť zverejňovať  
 
Zmluva č. 16 
Dodávateľ: CITY GASTRO, s.r.o., Bratislava 
Predmet: Poskytovateľ sa zaväzuje počas doby trvania zmluvy – 5 rokov od nadobudnutia 
účinnosti zmluvy, priebežne a pružne zabezpečovať prípravu stravy pre obyvateľov, klientov 
a zamestnancov objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za poskytnuté plnenie dohodnutú cenu.  
 Na účely tejto zmluvy sa službou rozumie:  
a) zabezpečenie prípravy a výdaj celodennej stravy (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 
druhá večera pre dia) poskytovateľom v dohodnutej kvalite, rozsahu a cena na základe 
požiadaviek objednávateľa a po odsúhlasení zástupcom Objednávateľa na prevádzkach: 
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Zariadenie pre seniorov – Podjavorinskej 6, Zariadenia opatrovateľskej služby: Vajanského 
nábr. 17, Paulínyho 6, Maróthyho 4. 
b) zabezpečenie prípravy a výdaj obedov poskytovateľom zvlášť pre zamestnancov 
objednávateľa na Podjavorinskej 6, Zariadenia opatrovateľskej služby, Vajanského nábr. 17, 
Paulínyho 6, Maróthyho 4, Záhrebská 9 a v mieste bydliska klienta opatrovateľskej služby, 
v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene na základe požiadaviek objednávateľa. 
c) zabezpečovanie prípravy a výdaj desiat, obedov a olovrantov klientom Denného stacionára 
na Záhrebskej 96 v dohodnutej kvalite, rozsahu a cene na základe požiadaviek objednávateľa. 
 Spolu s raňajkami je pripravovaná aj desiata a spolu s obedmi aj olovranty.  
 Objednávateľ nahlasuje aktuálny počet stravníkov deň pred prípravou stravy. Prípravu 
stravy na sobotu, nedeľu a pondelok objednávateľ nahlasuje vždy do piatku do 12.00 hod.  
 Objednávateľ bude realizovať úhrady na základe predložených faktúr od 
poskytovateľa.  
 K zmluve je doložená Príloha č. 1 pod názvom „Zmluva o nájme nebytových 
priestorov“ z 19.07.2012, 
Cena:      1173,18 € s DPH a sú v nej zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením záväzku  
poskytovateľa ako cena maximálna 
Predmet dodatku: Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – stavba súpisné číslo 771, 
postavenej na Podjavorinskej ulici číslo 6 v Bratislave. Nehnuteľnosť je v katastri 
nehnuteľnosti zapísaná na LV č. 2772 Správy katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu 
vedenom pre katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava, okres Bratislava. 
 Na prízemí nehnuteľnosti sa nachádzajú nebytové priestory, ktoré sú stavebne určené 
na užívanie na účely kuchyne a zázemia ku kuchyni. Zázemie kuchyne tvorí: umyváreň riadu, 
kuchyňa, prípravovňa jedál, WC. 
 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi vyššie špecifikované nebytové priestory 
o celkovej výmere 44,59 m2 do nájmu, pričom tento ich bude užívať na účely, na ktoré sú 
stavebné určené kolaudačným rozhodnutím. 
 Nájomca prehlasuje, že technický stav prenajímaných nebytových priestorov pozná 
a tieto môžu slúžiť dohodnutému účelu nájmu.  
Cena:    nájomné: 5,00 Eur s DPH/m2 mesačne, prenajímateľ bude poskytovať nájomcovi 
služby spojené s nájmom nebytových priestorov, za poskytované služby bude nájomca platiť 
paušálnu úhradu 300 Eur s DPH mesačne. 
Zmluva podpísaná:19.07.2012 
Zmluva zverejnená: 23.07.2012 
 
Zmluva č. 17 
Dodávateľ: InfoTlač, s.r.o., Bratislava 
Predmet: Údržba počítačov, serverov a počítačovej siete, údržba web stránke a údržba ďalšej 
kancelárskej techniky v rozsahu špecifikovanom v Prílohe č. 1. 
Cena:      pre rok 2011 a 2012 určená dohodou ako cena pevná, bez DPH, ceny uvedené 
v prílohe,  od r. 2013 dodávateľ má právo automaticky zvýšiť cenu o výšku inflácie 
(pravidelný servis Podjavorinskej 126,90 Eur, Heydukova 88,90 Eur, Maróthyho, Paulínyho, 
Záhrebská 48,90 Eur, servisné práce počítače 18,00 Eur, servisné práce servery 29,00 Eur, 
servisné práce  počítačová sieť 18,00 Eur, servisné práce kancelárska technika 19,00 Eur, 
telefonické poradenstvo nad 15 minút za deň 9,90 eur. 
Zmluva podpísaná: 23.12.2011 
Zmluva zverejnená: 29.12.2011 
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Zmluva č. 18 
Dodávateľ: ARS NOVA spol. s r.o., Bratislava 
Predmet: Účelom uzatvorenia zmluvy a využívania portálu eGov-Zmluvy je zverejňovanie 
dokumentov o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch používateľa (zmluvy, objednávky 
a faktúry) podľa všeobecne záväzných predpisov, najmä zákona č. 546/2010 Z. z. (novela 
Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám).  
 Predmetom zmluvy je poskytovanie služby zverejňovania dokumentov 
o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch používateľa na Portáli prevádzkovanom 
poskytovateľom, práva a povinnosti zmluvných strán a podmienky používania, 
prevádzkovania a správy Portálu.  
Cena:     program „akcia 2011Q1, obdobie plnenia kalendárny rok, jednorazový poplatok za 
neobmedzený počet dokumentov“ 180 Eur bez DPH  
Zmluva podpísaná: 26.01.2011 
Zmluva zverejnená: 01.03.2011 
 
Zmluva č. 19 
Dodávateľ: PBA plus, s.r.o., Bratislava 
Predmet: V priestoroch prevádzky objednávateľa Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 
6, Bratislava zabezpečovať výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika 
v zmysle všetkých platných vyhlášok a zákonov Slovenskej republiky. Za poskytnuté služby 
sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu.  
Cena:      350,- Eur/mesiac 
Dodatok č. 1 z 26.04.2013, účinnosť dodatku: 01.05.2013, v ktorom sa menila cena služieb na 
430,- Eur.  
Dodatok zverejnený: 21.03.2014. 
Zmluva podpísaná: 01.08.2011 
Zmluva zverejnená: 15.08.2011 
 
II.2.2.1  Zmluvy – nedostatky 
 
Zmluva č. 1/2013 uzatvorená s BILANX Consult Services s.r.o.,  
Predmet: spracovanie mzdovej agendy 

Likvidačný list k faktúre č. 20130047 uvádza predmet dodávky: spracovanie mzdy 
1/2012. Podobne bola vystavená aj faktúra, ktorá je priložená – dodatočne opravená.  
 Otvorenou otázkou zostáva ekonomika, koľko boli finančné náklady vynaložené na 
predmet dodávky zabezpečovanej externou firmou v porovnaní so zabezpečením interným 
pracovníkom Seniorcentra.  
 
Zmluva č. 2/2013 uzatvorená s BILANX Consult Services, s.r.o., 
Predmet: vedenie účtovnej agendy 
Zmluva bola zverejnená v 08.02.2013, ale neskôr 20.06.2013 bola odzverejnená. Tým bol 
porušený § 5a ods. 14 zákona č. 211/2000 Z. z., podľa ktorého  „povinne zverejňovaná zmluva 
sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej 
zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti  podľa zákona“.  
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Napriek úsiliu kontrolného orgánu získať informáciu – stanovisko, aké má právne dôsledky 
odzverejnenie zmluvy počas 5 rokov sa nepodarilo. Kontaktované subjekty neodpovedali 
vôbec, alebo poskytli stanovisko, že popísaný prípad nie je exaktne riešený ani v zákone a ani 
v im známej judikatúre.  
 
Zmluva č. 3/2013 uzatvorená s Cipciar & partners, s.r.o.,  
Predmet: právne služby 
 V čl. IV. Odmena advokáta sa uvádza: „Rozsah právnych služieb bol stanovený na 10 
hodín právnej služby mesačne. Odmena bola stanovená na 830,00 Eur bez DPH mesačne“.  
 Z pohľadu kontrolného orgánu sa v tejto súvislosti vidí nehospodárne dohodnuté 
podmienky v predmetnom článku, konkrétne ods. 4 „Zmluvné strany sa dohodli, že advokát 
nie je povinný klientovi mesačne predkladať hodinový súpis vykonaných prác s výnimkou 
fakturácie, resp. keď ho o to klient písomne požiada“.   
 
Zmluva č. 4/2013 uzatvorená s BEMIA plus, s.r.o 
Predmet: hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním 
 Kontrolnému orgánu sa nepodarilo zistiť, z akého dôvodu bolo treba uzatvoriť externú 
zmluvu a prečo predmet zmluvy nebolo možné realizovať interne.  
 
Zmluva č. 6/2013 uzatvorená s R+S Service, s.r.o., 
Predmet: dodávka tovaru 
 Napriek skutočnosti, že v čl. 2 Predmet zmluvy a miesto plnenia sa v odstavci 2.1 
uvádza: „Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru podľa špecifikácie uvedenej 
v objednávke tvoriacej prílohu tejto zmluvy“.  Objednávka nie je zverejnená ako súčasť 
zmluvy.  
 
Zmluva č. 7/2013 uzatvorená s R+S Service, s.r.o., 
Predmet: dodávka tovaru 
 V zmluve sa v čl. 2 Predmet zmluvy a miesto plnenia v odstavci 2.1 uvádza: 
„Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru podľa špecifikácie uvedenej v objednávke  č. 
........... tvoriacej prílohu tejto zmluvy.  
 Objednávka nie je špecifikovaná a ani zverejnená ako súčasť zmluvy.  
 
Zmluva č. 9/2013 uzatvorená s R+S Service, s.r.o.,  
Predmet: dodávka tovaru 
 V zmluve sa v čl. 2  Predmet zmluvy a miesto plnenia v odstgavci 2.1 uvádza: 
„Predmetom tejto zmluvy je dodávka tovaru podľa špecifikácie uvedenej v objednávke č. 50 
tvoriacej prílohu tejto zmluvy. Objednávka nie je doložená a ani zverejnená ako súčasť 
zmluvy.  
 Pri fakturovaní predmetu uvedenej zmluvy pri faktúre č. 20130530 nebola ani 
v účtovníctve  doložená objednávka č. 50/2013, aj keď v preberacom protokole sa na ňu 
odvolávajú.  
 
Zmluva č. 10/2013 uzatvorená s Práčovňou u dvoch levov,  
Predmet: pranie a čistenie prádla, žehlenie, manglovanie a skladanie prádla   
 Nie je stanovený celkový vecný a finančný rámec.  
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Zmluva č. 11/2013 uzatvorená s BM WORK AGENCY Trenčín 
Predmet: výučba a odborná prax účastníkov kurzu 
 Keďže v účtovníctve nebola zaevidovaná žiadna faktúra, hoci podľa čl. IV, bod. 4.2. 
k) Seniorcentrum sa zaväzuje pre BM vystaviť faktúru podľa Článku III. do 5 dní odo dňa 
skončenia kurzu, kontrolný orgán sa nemôže k predmetnej zmluve, čo sa týka fakturácie 
podľa uvedenej zmluvy vyjadriť. 
 Kontrolou zverejňovania však bolo zistené, že predmetná zmluva bola v časti  názvu 
„Partner“ – pomenovaná ako zmluva s fyzickou osobou a v predmete zmluvy bolo uvedené 
„všetky typy“. 
   
Zmluva č. 12/2013 uzatvorená s Eliškou Gregoričkovou, Umelecká agentúra 
Predmet: vystúpenie 
 V čl. 4 Technické podmienky nie sú uvedené žiadne. Hoci sa v čl. 5 píše: 
„Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky uvedené na strane 
č. 2 tejto zmluvy. Usporiadateľ svojím podpisom potvrdzuje, že so Všeobecnými zmluvnými 
podmienkami súhlasí, tieto podmienky nie sú uvedené  v predmetnej zmluve. 
 
Zmluva č. 13/2013 uzatvorená s Cipciar & partners, s.r.o., advokátska kancelária, 
Predmet: právne služby pri vymáhaní pohľadávok 
 Uvedená zmluva nebola nikdy zverejnená, a tým v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
v znení neskorších dodatkov možno konštatovať jej neplatnosť.  
 K tomuto záveru dospeli aj obidve zmluvné strany, čo je konštatované aj v zázname zo 
dňa 14.05.2014, ktorý bol spísaný za účasti splnomocneného zástupcu advokátskej kancelárie, 
vedúceho odd. právneho a správnych činností a zamestnanca odd právneho a správnych 
činností.  
 Následne bola dňa 22. a 23.05.2014 podpísaná Dohoda č. .../2014 o ukončení zmluvy 
o poskytovaní právnych služieb pri vymáhaní pohľadávok zo dňa 20.06.2013. Jednou 
z podstatných častí tejto dohody bolo, že dodávateľ nebude fakturovať za svoje služby sumu 
3 851,10 Eur, ale len 1 836,30 Eur (faktúra č. 64/04/2014 bola dobropisovaná faktúrou číslo 
89/05/2014). Súčasťou faktúr vystavených za prevzatie a prípravu zastúpenia je aj tabuľka 
s vyčíslením jednotlivých položiek, ako: 

- identifikačné údaje dlžníka, 
- výška záväzku, 
- počet úkonov, 
- výška trov. 

Kontrolnému orgánu sa nepodarilo zistiť, za akých podmienok a v akom rozsahu bolo 
úmyslom uzavrieť pôvodnú zmluvu.  

Z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov sa 
kontrolnému orgánu javí nehospodárne vymáhať záväzky, ako napr.  

záväzok    0,90  Eur    trovy   24,64 Eur 
      9,00  Eur    49,28 Eur 
     24,44 Eur    73,92 Eur 
Podobných prípadov bolo v celkovej sume záväzkov 80,39 Eur, za čo bolo účtovaných 

295,68 trov.  
Nezodpovedanou otázkou zostala otázka, na základe čoho došlo k dohode (a následnej 

fakturácii), ak obidve strany písomne uznali, že pôvodná zmluva nebola nikdy platná.  
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Zmluva č. 15 (+ dodatok č. 1 a č. 2) uzatvorená s IReSoft, s.r.o., Brno 
Predmet: právo na používanie počítačového programu 
Uzavretím uvedených dodatkov bol porušený  zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, 
konkrétne § 10a Uzatváranie dodatkov, kde sa uvádza: „(1) Je zakázané uzatvoriť dodatok 
k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak by sa jeho obsahom 
a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, 
b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 
zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by 
umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo 
c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy 
v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak“.  
Uvedené dodatky neboli zverejnené, čím bol porušený § 5a ods. 10 zákona č. 211/2000 Z. z., 
podľa ktorého „ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa 
doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže  účastník 
podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku ...“, v spojitosti s ods. 13, druhá veta 
„povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie podľa odseku 10 sú 
povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom ...“. 
 
Zmluva č. 16 uzatvorená s CITY GASTRO, s.r.o. 
Predmet: príprava stravy pre obyvateľov 
 Táto zmluva, ktorá bola platná v roku 2013 a podľa ktorej sa v danom roku aj 
fakturovalo, má v čl. VI. Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 6 uvedené: „Neodeliteľnými 
prílohami tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Zmluva o nájme nebytových priestorov 
Príloha č. 2 – Cenová ponuka poskytovateľa zo dňa 
Príloha č. 3 – Doklad o oprávnení poskytovať služby 
 V prílohe č. 1 „Zmluva o nájme nebytových priestorov“ je v čl. I. Predmet a účel 
nájmu, bod 1 uvedené: „Prenajímateľ je vlastníkom nehnuteľnosti – stavba súpisné číslo 771, 
postavenej na Podjavorinskej ulici číslo 6 v Bratislave (ďalej len „nehnuteľnosť“). 
Nehnuteľnosť je v katastri nehnuteľností zapísaná na liste vlastníctva č. 2772 Správy katastra 
pre hlavné mesto SR Bratislavu vecnom pre katastrálne územie Staré Mesto, obec Bratislava, 
okres Bratislava“. 
 Vlastníkom danej nehnuteľnosti je však Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, a preto 
Seniorcentrum Staré Mesto nemohlo dať ako vlastník do prenájmu predmetné nehnuteľností.  
 Prílohy č. 1, 2 a 3 nie sú zverejnené ako súčasť koncesnej zmluvy a prílohy č. 2 a 3 
neboli ani doložené. 
 
Zmluva č. 17 uzatvorená s InfoTlač, s.r.o.,  
Predmet: údržba počítačov, serverov a počítačovej siete, údržba web stránky 
 Napriek tomu, že v prílohe uvedenej zmluvy (príloha č. 1 z 23.12.2011) sú uvedené 
len servisné práce, dodávateľ fakturoval aj dodávku hardvéru:  
FA 20130455  Lenovo IdeaPad U510 
   Externý disk Western Digital 2.5“My Passport 1000GBň 
FA 2013099  LED Monitor 23 MP 23 xi 
FA 20130164  USB DATA CABLE prepojovací 
FA 20130334  HP LaserJet Pro M1536dnf 
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Zmluva č. 18 uzatvorená s ARS NOVA s.r.o. 
Predmet: zverejňovanie dokumentov  
 Podľa údajov, ktoré sú zverejnené v Obchodnom registri, sa spoločnosť ARS NOVA, 
s.r.o. premenovala na eGov Systems spol. s r.o., zároveň aj zmenila sídlo a upravili sa aj 
konatelia.  
 
Zmluva č. 19 (+ dodatok) uzatvorená s PBA plus, s.r.o. 
Dodatkom uzatvoreným 01.05.2013 k Zmluve uzatvorenej 01.08.2011 bolo upravené v čl. 
VII. zmenená – zvýšená cena služieb za mesiac. Zvýšenie bolo z 350,00 Eur na 430,00 Eur, 
čo je zvýšenie o 23 %. Uzavretím uvedeného dodatku bol porušený  zákon č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní, konkrétne § 10a Uzatváranie dodatkov, kde sa uvádza: „(1) Je 
zakázané uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania, ak 
by sa jeho obsahom 
a) menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky, 
b) dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 
zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by 
umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, alebo 
c) zvyšovala cena plnenia alebo jeho časti alebo menila ekonomická rovnováha zmluvy 
v prospech úspešného uchádzača, ak tento zákon neustanovuje inak“.  
Uvedený dodatok bol zverejnený až 21.03.2014, čím bol porušený § 5a ods. 10 zákona č. 
211/2000 Z. z., podľa ktorého „ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia 
alebo odo dňa doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, 
môže  účastník podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku ...“, v spojitosti s ods. 13, 
druhá veta „povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci návrh na zverejnenie podľa 
odseku 10 sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom ...“. 
 
II.2.3 Faktúry 
 
II.2.3.1 Faktúry vyšlé 
 
Ku kontrole boli predložené tzv. „vyšlé“ faktúry: 
a) 10 faktúr adresovaných Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za 
„príspevok na stravu za jednotlivé mesiace“  
b) 13 faktúr adresovaných CITY GASTRO, s.r.o. za „nájom a paušál“ za jednotlivé mesiace.  
 
II.2.3.2 Faktúry vyšlé – nedostatky 
 
Nedostatky zistené kontrolou:  
K bodu a): 

- Keďže na faktúrach nebolo uvedené, na základe čoho bolo faktúry vystavené, 
kontrolný orgán zistil, že v prvom prípade išlo o poskytovanie peňažnej a vecnej 
pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze a pri 
zabezpečovaní spoločného stravovania dôchodcov v zmysle VZN č. 4/2011 
z 26.04.2011, ktoré nadobudlo účinnosť 15.05.2011, v ktorom je uvedené v  
§ 3  Oprávnenou osobou je  
a) obyvateľ v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca dávka a príspevky podľa osobitného 
predpisu 
b) obyvateľ v náhlej núdzi, ktorý nespĺňa podmienky podľa písmena a), a ktorého 
príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s ním v náhlej núdzi spoločne posudzujú, 
nepresahuje 1,5 násobok sumy životného minima, 
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c) obyvateľ, ktorý je poberateľom dôchodkovej dávky z dôchodkového poistenia 
a žiada príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov v určených zariadeniach 
verejného stravovania, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa ním spoločne 
posudzujú, nepresahuje 2 násobok sumy životného minima.  
§ 6 (Výška pomoci)  
(1) Oprávnenej osobe možno poskytnúť pomoc celkovo za kalendárny rok do výšky 
1,5 násobku sumy životného minima. 
(2) V prípadoch hodných osobitného zreteľa a na návrh vecne príslušnej komisie 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto možno oprávnenej 
osobe poskytnúť pomoc celkovo za kalendárny najviac do výšky 3 násobku sumy 
životného minima.  
(3) Oprávnenej osobe možno poskytnúť pomoc nasledovne:  
1. pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov s mesačným príjmom do 
1,5 násobku životného minima príspevok v sume 1,50 EUR na jeden obed, 
2. pre osamelého dôchodcu a manželskú dvojicu dôchodcov s mesačným príjmom vo 
výške nad 1,5 násobok do 2 násobku životného minima príspevok v sume 0,75 EUR 
na jeden obed. 

- kontrolný orgán zistil, že faktúry za mesiace 10/2013 v sume 62,25 Eur, 11/2013 
v sume 73,50 Eur a 12/2013 v sume 81,75 Eur boli síce doložené v účtovníctve 
Seniorcentra (bez podpisu štatutára organizácie, resp. oprávnenej osoby), ale  neboli 
doručené Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, a teda ani neboli preplatené. Faktúry 
za 6/2013 v sume  42,75 Eur a za 7/2013 v sume 43,50 Eur neboli doložené ani v 
 účtovníctve Seniorcentra, teda ani doručené MČ Bratislava-Staré Mesto a teda nie sú 
ani preplatené. 

- Zistené dvojité číslovanie faktúr: faktúry, ktoré sú vystavované zariadením TOS 
a ktoré sú doložené učtárni miestneho úradu obsahujú jeden číselný rad. Tieto sú 
doložené prílohami, ktoré dokladujú opodstatnenosť fakturovanej sumy. Faktúry 
doložené v účtovníctve Seniorcentra a ktoré boli doložené ku kontrole  nemajú 
doložené prílohy, ale sú k nim doložené faktúry vystavené Seniorcentrom s iným 
číslom faktúry, ale v rovnakej sume ako je suma fakturovaná a aj uhradená. MČ.  

- Ani na jednom kontrolovanom doklade nie je dokladované vykonanie predbežnej 
finančnej kontroly – porušenie § 6 ods. 1) zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého 
„Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy overuje každú pripravovanú 
finančnú operáciu“ v nadväznosti na  § 9 ods. 3 zák. „vykonanie predbežnej finančnej 
kontroly potvrdzujú zamestnanci na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou 
operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná 
finančná operácia je alebo nie je v súlade s ....“  
Poznámka: Ku kontrole bola doložená nepodpísaná smernica: „Zásady vykonávania 
predbežnej finančnej kontroly“ platná od 01.03.2012, v ktorej má organizácia 
upravené základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly.  

- faktúry boli adresované Miestnemu úradu mestskej časti, aj keď právnu subjektivitu 
má Mestská časť Bratislava-Staré Mesto. Miestny úrad je výkonný orgán mestskej 
časti, 

 
K bodu b):  
- v druhom prípade išlo o 13 faktúr adresovaných firme CITY GASTRO, s.r.o. Keďže na 

faktúrach nebola odvolávka, na základe čoho fakturujú, kontrolný orgán zistil, že 
fakturácia bola na základe Koncesnej zmluvy o zabezpečení prípravy celodennej stravy 
uzatvorenej podľa § 281 - § 288 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
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neskorších predpisov, kde v čl. VI. Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 6) je uvedené, 
že neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 

o Príloha  č. 1) Zmluva o nájme nebytových priestorov, 
o Príloha č. 2) Cenová ponuka poskytovateľa zo dňa 
o Príloha č. 3) Doklad o oprávnení poskytovať služby 

- Kontrolnému orgánu aj napriek vyžiadaniu neboli doručené Prílohy k tejto Koncesnej 
zmluve, takže správnosť  fakturácie nebolo možné odkontrolovať. Overením v učtárni 
Seniorcentra bolo zistené, že všetky faktúry za nájom (mesačne 222,95 Eur) a paušál 
(mesačne 300,00 Eur) boli uhradené. V riešení je faktúra č. 2013001 za vyúčtovanie 
nájomného za mesiace 08-12/2012 v sume 1 114,75 Eur. 

 
II.2.3.3 Faktúry došlé 

Ku kontrole boli predložené „došlé“ faktúry za rok 2013. Faktúry boli fyzicky 
doložené od firmy BILANX Colsult Services, s.r.o., ktorá v roku 2013 viedla účtovníctvo pre 
Seniorcentrum Staré Mesto. Bolo dodané aj CD, na ktorom boli faktúry evidované.  
 Faktúry boli prehľadne zoradené do 4 šanónov, z ktorých každý obsahoval faktúry za 
príslušný štvrťrok.  

- január    FA 20130001 -   20130039 
- február   FA 20130040 -   20130086 
- marec   FA 20130087 -   20130142 
- apríl   FA 20130143 -   20130176 
- máj    FA 20130177 -   20130209 
- jún   FA 20130210 -   20130262 
- júl   FA 20130263 -   20130328 
- august   FA 20130329 -   20130360 
- september  FA 20130361 -   20130414 
- október  FA 20130415 -   20130468 
- november  FA 20130469 -   20130502 
- december  FA 20130503 -   20130540 

 
 Kontrolou boli preverované faktúry z hľadiska: 
- fyzickej prítomnosti, 
- evidencie na CD, 
- zverejnenia na webovej stránke, 
- obsahovej úplnosti, 
- nadväznosti a jej súladu so zmluvou, resp. objednávkou, 
- fyzického dodania tovaru a služieb, 
- hospodárnosti vynaložených prostriedkov.  
 

Celkom bolo zverejnených pre rok 2013   528 faktúry, z toho 1 faktúra bola 
zverejnená 2x, čiže reálne bolo zverejnených 527 faktúr.  
 Prvá faktúra zverejnená v roku 2013 bola faktúra týkajúca sa roku 2012 
FA č. 2012802 Dalkia, a.s. – odborná obsluha a dozor kotolne. 
 Prvá faktúra pre rok 2013 bola zverejnená dňa 07.02.2013 
FA č. 2013001 ZSE distribúcia – vyúčtovanie elektrickej energie. 
 Posledná faktúra v roku 2013 bola zverejnená dňa 09.12.2013 
FA č. 20130479 RENSTAV, s.r.o. – výmena umývačky.  
 Posledná faktúra, ktorá sa týkala roku 2013 bola zverejnená 24.01.2014. 
FA č. 20130525 Egov systems, s.r.o. – všeobecné služby. 
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 V Knihe faktúr (CD) je evidovaných pre rok 2013 spolu 543 (536 + 7) faktúr. 
Porovnaním týchto počtov vychádza, že nezverejnených bolo 17 faktúr. Tento výsledok bol 
potvrdený aj fyzickým odkontrolovaním.  
 Podľa fyzického spočítania faktúr v šanónoch, je ich celkovo 535. Číslovanie je od 1 – 
540, teda posledná faktúra končí poradovým číslom 540, z čoho vyplýva, že 5 faktúr fyzicky 
chýba. Sú to faktúry 20130067, 20130161, 20130284,  20130513, 20130527; v evidencii 
faktúr je uvedená aj l „chýbajúca faktúra“, konkrétne faktúra č. 20130284. 
 Kontrolný orgán vykonal aj fyzickú kontrolu náhodne vybraných faktúr tovarov 
a služieb podľa údajov uvedených na príslušných faktúrach priamo v budove Seniorcentra 
Staré Mesto. V tejto súvislosti bola kontrolovaná aj problematika inventarizácie. Nešlo 
o kontrolu procesu inventarizácie, ale o snahu skontrolovať, či sa dané tovary (predmety) 
nachádzajú v zariadení a či sú aj zaevidované. Podobne bolo aj v záujme kontrolného orgánu 
zistiť, či aj fakturované služby boli dodané. Ku kontrole boli predložené inventarizačné zápisy 
z inventarizácie vykonanej v Seniorcentre Staré Mesto za rok 2013.  
 
II.2.3.4 Faktúry došlé  - nedostatky 
 Z pohľadu prehľadnosti a evidencie faktúr je nedostatkom číslovanie(označovanie). 
Faktúry, ktoré sú fyzicky zoradené v šanónoch začínajú číslom 20130001, presne tak, ako 
evidencia na CD. Zverejnené FA však začínajú číslom 2013001. Po prvých päť faktúr, ktoré 
sú zverejnené na web stránke začína nové číslovanie. Zároveˇchýba aj prvá faktúra v novom 
číslovaní. Takisto chýba 5 faktúr, ktoré sú číselne evidované, ale fyzicky nezaradené:  
 február 2013  - FA  20130067 
 apríl 2013  - FA   20130161 
 júl 2013  - FA    20130284 
 december 2013 - FA  20130513 
    - FA 20130527 
 Tieto faktúry chýbajú aj v evidencii vedenej na počítači. Faktúr, ktoré neboli 
zverejnené bolo celkovo 17, čím bol porušený § 5b zák. č. 211/2000 Z. z., podľa ktorého „(1) 
povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej 
a prehľadnej forme najmä tieto údaje 
a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác 
b) o faktúre za tovary, služby a práce 
(2) údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo 
dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác .... Údaje podľa odseku 1 písm. b) 
povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry“. 
 
 Napriek snahe kontrolného orgánu, kontrolovaný subjekt nevedel preukázať 
jednoznačne a adresne, o ktoré dodané predmety sa podľa faktúr jedná.  
 Je to z pohľadu kontrolného orgánu spôsobené tým, že podľa dostupných informácií 
dodávané predmety nie sú fyzicky označované, nie je možné zistiť, o ktorý predmet ide 
a v ktorej miestnosti (na akom mieste sa nachádza. Z tohto hľadiska nie je možné odpovedať 
ani na otázku, ako bolo možné vykonať fyzickú inventarizáciu.  
 Nedostatkom sa javí aj skutočnosť, že na Inventúrnych súpisoch dlhodobého 
a krátkodobého majetku nie sú uvádzané mená a priezviská zodpovedných osôb, ale len ich 
podpisy. 
 Na mnohých objednávkach, ktoré sú priložené k  FA chýba meno a podpis 
schvaľujúcej osoby.  
 Na väčšine objednávok, ktoré boli kontrolované a ktoré boli priložené k FA je 
uvádzaná e-mailová adresa admin@ddsm.sk, i keď už od začiatku roka 2013 bola pre 
komunikáciu určená adresa prevadzkove@senior-centrum.sk  
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 Pri viacerých FA chýba pripojená objednávka a keďže na FA nie je uvedený ani odkaz 
na objednávku, resp. zmluvu, nie je možné skontrolovať, na základe čoho bola faktúra 
vystavená. 
 Napriek skutočnosti, že na formulároch tzv. likvidačných listoch a platobných 
poukazoch k faktúram je predtlačená formulácia: 
Zaevidované pod č. ............ 
HIM-NIM-DHM-DNM-OHM-ONM 
Zaevidoval dňa ............... podpis 
Na väčšine kontrolovaných dokladoch táto „kolónka“ nebola vyplnená.  
 
 Osobitným problémom je vyjadrenie sa k problematike – oblasti hospodárneho 
nakladania. Neexistujú exaktné pravidlá na stanovenie, čo je hospodárne a čo nie. Vždy je to 
vec subjektívneho hodnotenia. Na elimináciu nehospodárnosti má slúžiť inštitút verejného 
obstarávania, aby sa tak ceny tovarov a služieb pri rovnakej hodnote dostali na čo najnižšiu 
úroveň. Pokiaľ neexistuje, resp. nedá sa zistiť naviazanosť faktúra – objednávka – zmluva, nie 
je možné relevantne posudzovať otázku hospodárnosti. 
 Napriek tomu sa však fakturácia niektorých položiek javí ako nehospodárne, ako napr. 
FA 20130314   - repasovanie dverí       950,00  Eur 
     - skriňa     765,00  Eur  
FA 20130305   - stolička    175,00  Eur 
FA 20130403   - demontáž a montáž WC misy   125,00  Eur 
FA 20130367   - kuchynský stôl            1 011,60  Eur 
    - kryt na radiátor              426,00   Eur 
    - skriňa pod umývadlo             586,80   Eur 
    - polica               344,40   Eur 
    - polica atyp                          332,40   Eur 
FA 20130530   - madlo               640,80   Eur 
    - kryt na radiátor                426,00  Eur 
       a iné 
 
- Nie ku každej faktúre je pripojený originál objednávky, je len fotokópia.  
- Z kontrolovaných faktúr od č. 20130354 po číslo 20130414, objednávky neboli doložené pri 
15 faktúrach. 
 
II.2.4 Objednávky 
 Kontrolou boli preverené objednávky, ktoré sa týkali roku 2013. Prvá objednávka 
zverejnená v roku 2013 bola zverejnená 04.01.2013. Bola to objednávka č. 39, firma 
Slovcare, s.r.o. – objednávka na lôžkové postele.  
 Prvá objednávka za rok 2013 bola objednávka označená poradovým číslom 1. Bola 
zverejnená 04.02.2013 firma Baryt, s.r.o. – objednávka na montáž samozatvárača výťahu.  
 Posledná objednávka za rok 2013 bola zverejnená 27.12.2013. Išlo o objednávku 
s poradovým číslom 55 firma Ares, s.r.o. – objednávka na opravu šikmej schodiskovej plošiny 
SP 150 OMEGA. 
 Celkovo bolo zverejnených 55 objednávok, čo korešponduje aj s evidenciou vedenou 
na počítači.  
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II.2.4.1 Objednávky – nedostatky 
 Zverejňovanie objednávok nebolo v poradí, ako boli objednávky vystavované.  

Z 55 objednávok zverejnených nemalo až 38 uvedenú cenu.  
Kontrolovaný subjekt neviedol samostatnú centrálnu fyzickú evidenciu objednávok, 

objednávky boli prikladané len k faktúram.  
Z celkového počtu 55 objednávok, bolo po zákonom stanovenej lehote zverejnenia 5 

objednávok, čím došlo k porušeniu § 5b zákona č. 211/2000 Z.z., podľa ktorého „údaje podľa 
odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia 
objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou 
zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona“. 
  
III. WEBOVÁ STRÁNKA 
 
III.1 Webová stránka - podklady 

Seniorcentrum Staré Mesto má zriadenú vlastnú webovú stránku. Adresa je           
www.senior-centrum.sk. Stránka bola zriadená v novembri roku 2012 na základe objednávky.  
Objednávka bola vystavená dňa    30.10.2012 a v ten istý deň aj zverejnená.   
Stránku zhotovila:  
Klinika alternatívnej psychológie, o.z.  
Vinohradská 64, Šenkvice 
IČO: 42263468 
Zastúpená: Zuzanou Porubčanovou 
 

Na základe ďalšej objednávky bola firmou Websubpport, s.r.o. sprevádzkovaná 
doména www.senior-centrum.sk od 14.01.2013 do 13.01.2014 pre Seniorcentrum Staré 
Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava.  

V čase zriadenia novej webovej stránky bola aktívna aj doména www.ddsm.sk, ktorú 
registroval Yegon, s.r.o. Doména bola registrovaná na vlastníka Domov dôchodcov Staré 
Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava.  

 V roku 2013 bola registrovaná aj web stránka www.seniorcentrum.sk, ktorá na svojej 
hlavnej stránke víta návštevníkov heslom: „podaj mi ruku človek, chcem cítiť tvoje teplo“ . 
Táto stránka však nie je prevádzkovaná – aktívna.  
 
 Podľa informácie poverenej riaditeľky Seniorcentra Staré Mesto, webovú stránku 
www.senior-centrum.sk nikto nespravuje. Na titulnej stránke v jednotlivých „oknách“ sú 
umiestnené odkazy, kde by sa mal návštevník stránky dozvedieť o potrebných údajoch. 
Stránka sa prihovára ústredným logom:  

„Vitajte na stránkach Seniorcentra SM“ 
„Sme zariadením, ktoré považuje opatrovanie seniorov za dialóg človeka s človekom. 

Našou snahou je voliť slová a správanie naplnené ľudskosťou, trpezlivosťou a citom. 
Fyzický priestor vytvára skutočný domov pre seniorov. Poskytuje im pohodlie, kľud, 

spoločenské podujatia na zvýšenie kvality života, ergoterapiu, rehabilitácie a zdravotnú 
starostlivosť. 

Je to miesto, kde môžete v pokoji a v harmónii so sebou samým, zostarnúť.“ 
Z uvedených možností je možné si vybrať: 
 

- O nás      Ako sa môžete stať obyvateľom Seniorcentra SM 
- Oznamy      Ako sa k nám dostanete? Kde sme? 
- Spoločenské akcie    Naše referencie a odporúčania, sponzori 
- Dokumenty 
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- Centrá 
- Poradňa 
- Kontakt 

V podstate jedinou aktívnou časťou tejto web stránky je časť (okno) „dokumenty“. Táto 
časť je aktívne prepojená na portál www.egov.sk. Prostredníctvom tohto portálu sú 
zverejňované v zmysle zákona zmluvy, faktúry a objednávky (viď. časť II.2.1 – 
Zverejňovanie) 
 
III.2. Webová stránka – nedostatky 
 Na web stránke Seniorcentra Staré Mesto www.senior-centrum.sk, ktorá bola „živá“ v 
roku 2013 je až do času kontroly nefunkčných viacero „okien“ s odkazom, že sa na nich 
pracuje. Sú to: 
- Oznamy 
- Poradňa 
- Naše referencie, odporúčania, sponzori 
 

Aj aktívne časti by si zasluhovali väčšiu pozornosť, vzhľadom na propagáciu 
zariadenia, vynaložené finančné prostriedky a tým aj zabezpečenia naplnenia kapacít, čím by 
sa zvýšila ekonomická efektívnosť zariadenia. 

Podľa informácie poverenej riaditeľky Seniorcentra Staré Mesto, webovú stránku 
www.senior-centrum.sk nikto nespravuje.  

Kontrolnému orgánu sa nepodarilo na základe dostupných informácií zistiť, prečo bolo 
nutné zriadiť novú webovú stránku. Zároveň nie je zodpovedaná ani otázka názvu súčasnej 
webovej stránky. Podľa zriaďovacej listiny má kontrolovaný subjekt názov Seniorcentrum 
Staré Mesto a tomu by mal adekvátne odpovedať aj názov stránky.  
 
IV. VEREJNÉ OBSTARÁVANIE 
 
IV.1   Verejné obstarávanie – podklady 
 Proces verejného obstarávania je upravený zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo 14. 12.2005, ktorý bol neskôr veľa 
krát novelizovaný, naposledy zmenou 34/2014 Z. z.  
 Tento zákon v konkrétnych paragrafoch definuje: 
§ 1 Predmet úpravy – (1) Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, 
zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov 
a správu vo verejnom obstarávaní. Zároveň aj v odstavcoch  (2), (3), (4) vyčleňuje oblasti, 
ktorých sa zákon netýka.  
 
§ 2 Verejné obstarávanie – verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, 
ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, 
zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.  
 
§ 3 Zákazka - (1) Zákazka na účely tohto zákona je zmluva s peňažným plnením uzavretá 
medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej 
strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je 
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. 
 (2) Zákazka na dodanie tovaru na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom e 
kúpa, lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti 
odkúpenia; môže zahrňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru.  
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 (3) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je zákazka, ktorej 
predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie 
a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 
Spoločného slovníka obstarávania (ďalej len „slovník obstarávania!), alebo uskutočnenie 
stavby. Stavba na účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa 
ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám 
verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.  
 (4) Zákazka služby na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie 
služby, okrem zákazky uvedenej v ods. 2 a 3. Zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie 
služby a ktorá zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce uvedené v oddiele 45 slovníka 
obstarávania, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby. Zákazka, ktorej predmetom je 
dodanie tovaru aj poskytnutie služby, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby, ak 
predpokladaná hodnota služby prevyšuje predpokladanú hodnotu tovaru.  
 (5) Civilná zákazka na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na 
uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti 
obrany a bezpečnosti podľa odseku 6. 
 (6) Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti na účely tohto zákona je zákazka na 
dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorej 
predmetom je  
a) dodanie vojenského vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov, 
b) dodanie citlivého vybavenia vrátane jeho častí, zložiek alebo montážnych celkov, 
c) uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb, ktoré priamo 
súvisia s dodávkou vybavenia podľa písmena a) alebo písmena b) pre akúkoľvek fázu jeho 
životného cyklu; životný cyklus na účely tohto zákona sú všetky postupné fázy výrobku ako 
výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, 
školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia. 
d) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb na osobitné vojenské účely alebo 
e) uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú citlivý charakter. 
 (7) Vojenské vybavenie na účely tohto zákona je vybavenie osobitne navrhnuté alebo 
prispôsobené na vojenské účely a určené na použitie ako zbraň, munícia alebo vojenský 
materiál.  
 (8) Citlivým na účely tohto zákona sa rozumie vybavenie, stavebné práce a služba na 
účely bezpečnosti, ktorá je spojená s utajovanou skutočnosťou, vyžaduje si utajovanú 
skutočnosť alebo obsahuje utajovanú skutočnosť.  
 (9) Zmluva musí mať písomnú formu okrem zmluvy uzavretej postupom podľa § 92 
až 99.  
 
§ 4 Finančné limity – (1) Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej 
predpokladanej hodnoty. 
 (2) Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom 
a obstarávateľom, ktorej predkladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit 
ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.  
 (3) Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej 
predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa 
zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa 
odseku 2 a ide o zákazku 
a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných 
prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokadaná hodnota je 
rovnaká alebo vyššia ako 1 000  eur. 
b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a a jej predpokladaná hodnota je 
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- rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem 
potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo 

- rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných 
prác, 

c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká 
alebo vyššia 40 000 eur.  
 
§ 21 Dokumentácia - (1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ eviduje všetky doklady 
a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a uchováva ich päť rokov od 
uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o podlimitnú zákazku 
a desať rokov od uzavretia  zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide 
o nadlimitnú zákazku. Súčasťou dokumentácia je odôvodnenie použitia rokovacieho konania, 
súťažného dialógu alebo použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo v rokovacom 
rokovaní so zverejnením.  
(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracuje správu o každej zákazke, o každej rámcovej 
dohode a o každom zriadení dynamického nákupného systému, ktorá je súčasťou 
dokumentácie a uverejní ju na profile do desiacich pracovných dní odo dňa uzatvorenia 
zmluvy alebo rámcovej dohody; osobné údaje možno v správe uvádzať v rozsahu meno 
a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo 
dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.  
(3) Správa obsahuje najmä 
a) identifikáciu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, predmet a hodnotu zákazky, 
rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému,  
b) použitý postup zadávania zákazky,  
c) dátum uverejnenia oznámenia a Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného 
obstarávania a čísla týchto oznámení, 
d) identifikáciu vybratých záujemcov a odôvodnenie ich výberu,  
e) identifikáciu vylúčených uchádzačov alebo záujemcov a odôvodnenie ich vylúčenia, 
f) odôvodnenie vylúčenia mimoriadne nízkych ponúk, 
g) identifikáciu úspešného uchádzača a odôvodnenie výberu jeho ponuky, podiel  zákazky 
alebo rámcovej dohody, ktorý úspešný uchádzač má v úmysle zadať tretím osobám, ak je 
známy,  
h) odôvodnenie použitia rokovacieho konania alebo súťažného dialógu,  
i) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa §ň 108j ods. 1 písm. h) a I) a prekročenia podielu 
podľa § 108j ods. 1 písm. k), 
j) odôvodnenie prekročenia lehoty podľa § 108h ods. 2, 
k) dôvody zrušenia použitého postupu zadávania zákazky.  
(4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať postup verejného 
obstarávania, ktorý bol vykonaný elektronickými prostriedkami. 
(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ na požiadanie predloží komplexnú dokumentáciu 
úradu a Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, súdom a orgánom činným v trestnom 
konaní, ako aj ďalším kontrolným orgánom, ak tak ustanovuje zákon.  
 
 Ku kontrole boli predložené dve smernice, postupy pri verejnom obstarávaní tovarov, 
prác a služieb.  
 Prvá v podobe originálu podpísaná riaditeľkou. Účinnosť postupov danej smernice 
bola stanovená na deň 25.02.2009 a tým stratila platnosť predchádzajúca smernica 
z 01.04.2006.  
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 Druhý dokument bol predložený len vo forme nepodpísaného výtlačku, v ktorom na 
titulnej strane sa uvádza, kto je zodpovedný za smernicu, resp. ktorí pracovníci sú zodpovední 
za jej dodržiavanie. Smernica mala stanovenú platnosť od 01.03.2012.  
 
IV.2   Verejné obstarávanie – nedostatky 
 Vzhľadom na skutočnosť, že kontrolnému orgánu nebol predložený originál druhej 
smernice, nebolo možné skontrolovať, či bola platná a účinná, a či sa podľa nej aj 
postupovalo. V uvedenej smernici však zrejme nedopatrením sa v texte začínajúc stranou 3 
uvádza mesto Kremnica, resp. povinnosti primátorky vo veciach verejného obstarávania.  
 Procesy verejného obstarávania v roku 2013 sa nedali skontrolovať aj vzhľadom na 
skutočnosť, že kontrolnému orgánu nebola napriek požiadavkám, s výnimkou 1 prípadu 
predložená žiadna dokumentácia, ktorá sa týka verejného obstarávania v danom roku.  
 Na základe stanoviska referátu verejného obstarávania Miestneho úradu MČ SM 
možno konštatovať, že ani miestny úrad nezabezpečoval pre Seniorcentrum Staré Mesto 
v danom roku žiadne verejné obstarávanie.  
 
V. SŤAŽNOSTI A PETÍCIE 
  
V.1  Sťažnosti a petície – podklady 
 Riešenie problematiky sťažností je upravené zákonom č. 9/2010 Z. z. zo 14.12.2009 
(zákon o sťažnostiach) v znení neskorších predpisov, kde sa okrem iného uvádza:  
§ 1 Tento zákon upravuje postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní a písomnom 
oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti alebo prekontrolovania sťažnosti.  
§ 2  (1) Podľa tohto zákona postupujú orgány verejnej správy, ktorými sú  
a) orgány štátnej správy a nimi zriadené organizácie, 
b) orgány územnej samosprávy a nimi zriadené organizácie, 
c) osoby, ktorým zákon zveril rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch alebo 
povinnostiach iných osôb.  
(2) Podľa tohto zákona postupujú aj iné orgány Slovenskej republiky, ak osobitný predpis 
neustanovuje inak.  
§ 3 (1) 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. 
(2) Podanie sa posudzuje podľa obsahu. 
(3) Ak podanie obsahuje viacero častí, z ktorých  
a) niektoré nie sú sťažnosťou podľa § 4, orgán verejnej správy vybaví ako sťažnosť iba tie 
časti podania, ktoré sú sťažnosťou podľa tohto zákona; časti podania, ktoré nie sú sťažnosťou, 
orgán verejnej správy sťažovateľovi nevráti a v oznámení výsledku prešetrenia sťažnosti 
uvedie dôvody ich neprešetrenia,  
b) všetky sú sťažnosťami podľa tohto zákona, avšak na vybavenie niektorých nie je orgán 
verejnej správy príslušný, vybaví iba tie časti sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušný; 
ostatné časti sťažnosti postúpi podľa § 9 orgánu verejnej správy príslušnému na ich 
vybavenie.  
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Zákon ďalej uvádza čo nie je posudzované ako sťažnosť (§ 4) 
V ďalších paragrafoch upravuje problematiku najmä v oblastiach:  

- utajenie totožnosti sťažovateľa   § 8 
- prijímanie sťažností    § 10 
- príslušnosť na vybavenie sťažností   § 11 
- lehoty na vybavenie sťažností  § 13 
- počítanie lehôt    § 14 
 

V § 26 ods. (3) bola stanovená povinnosť pre verejnú správu: „vybavovanie sťažností orgán 
verejnej správy upraví vnútorným predpisom podľa § 11 ods. 1 do šiestich mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tohto zákona“.  
 Mestská časť si splnila túto povinnosť vydaním Rozhodnutia č. 21 starostu mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 29.07.2010 a následne novelizované Rozhodnutím č. 
1/2013 starostky mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 14.01.2013 o postupe pri 
vybavovaní sťažností.  

Problematiku petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb o petičnom práve  z 27.03.1990 
v znení neskorších predpisov. Zákon v 10 paragrafoch definuje okrem iného  

- petičný výbor     § 3 
- zhromažďovanie podpisov pod petíciu  § 4 
- podanie a vybavenie petície    § 5 
ako aj 
- súčinnosť pri vybavovaní petície   § 6a  

 
V rámci kontroly vybavovania sťažností a petícií za rok 2013, ktorá bola vykonaná 

miestnym kontrolórom v I. polrok 2014 bolo oslovené aj Seniorcentrum SM. Podľa údajov 
poskytnutých Seniorcentrom SM nebola v roku 2013 doručená žiadna sťažnosť, ani petícia. 
Z kontroly bola vypracovaná Správa č. 2/2014 a táto bola prezentovaná na Miestnom 
zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto dňa 15.04.2013 a následne zobratá na 
vedomie  uznesením č. 54/2014. 

 
V roku 2014 prebieha kontrola NKÚ (viď. kapitola VI. Kontroly), ktorá sa zaoberá 

okrem iného aj problematikou sťažností a petícií. V súvislosti s výkonom ich kontroly si 
vyžiadali doklady, ktoré im boli poskytnuté, nie však v plnom rozsahu. K tomu bolo prijaté 
stanovisko poverenej riaditeľky Seniorcentra Staré Mesto dňa 26.06.2014. V stanovisku je aj 
vyjadrenie sa k problematike sťažností a petícií, kde sa konštatuje:  

„bod 12. Evidencia sťažností a spôsobu ich vybavenia za roky 2012 a 2013 
Nedisponujeme žiadnymi dokladmi, ktoré by obsahovali evidenciu sťažností a spôsob 

ich vybavenia“. 
 
V.2. Sťažnosti a petície - nedostatky 
 

Seniorcentrum SM nemalo ani v roku 2013 vypracovanú smernicu na vybavovanie 
sťažností a petícií. Nebola vypracovaná napriek tomu, že uvedený nedostatok bol 
konštatovaný už aj v roku 2012, čo bolo uvedené v Správe č. 1/2013 o výsledku kontroly 
vybavovania sťažností a petícií prijatých v roku 2012, čím došlo  aj k porušeniu § 26 ods. 3 
zákona č. 9/2010 Z. z., podľa ktorého „vybavovanie sťažností orgán verejnej správy upraví 
vnútorným predpisom podľa § 11 ods. 1 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto 
zákona“ (zákon nadobudol účinnosť 01.02.2010).  
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VI. KONTROLY 
 Aj napriek skutočnosti, že ide o kontrolu za rok 2013, ale zohľadniac skutočnosť, že 
ide o komplexnú kontrolu, dovoľujem si uviesť – poukázať aj na kontroly, ktoré sa týkajú 
Seniorcentra Staré Mesto a ktoré určitým spôsobom sú viazané k roku 2013, teda v roku 
výkonu kontroly.  
 
VI.1. MK – kontrola finančného hospodárenia  
Hĺbková kontrola finančného hospodárenia v rozpočtovej organizácii Seniorcentrum Staré 
Mesto za obdobie od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010“ 
 
VI.2. MPSVaR SR – kontrola použitia finančného príspevku 
Kontrola použitia finančného príspevku poskytnutého na financovanie sociálnej služby na 
základe zmluvy z 24.05.2012 (následná finančná kontrola)  vykonanej MPSV SR, odborom 
kontroly, sťažností a petícií, 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
odbor kontroly, sťažností a petícií 

Špitálska 4, 6, 8, 816 43  Bratislava 1 
Správa 

o výsledku následnej finančnej kontroly 
 

 Podľa poverenia č. 38/2013/NFK zo dňa 30. októbra 2013 vykonali zamestnanci 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
následnú finančnú kontrolu hospodárenia s finančným príspevkom na financovanie sociálnej 
služby v zariadení podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov poskytnutého z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 
 
v subjekte: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21    Bratislava 
 
v čase: od 05.11.2013 do 25.02.2014 
 
za obdobie: rok 2012 
 
Pri výkone následnej finančnej kontroly kontrolná skupina postupovala v súlade so zákonom 
č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
 
Pri následnej finančnej kontrole použitia finančného príspevku poskytnutého z rozpočtovej 
kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v roku 2012 
vykonanej podľa poverenia ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
38/2013/NFK zo dňa 30. októbra 2013, kontrolná skupina preverila zariadenie Seniorcentrum 
Staré Mesto, Podjavorinskej 6, 811 03  Bratislava, ktoré zriadila Mestská časť Bratislava-
Staré Mesto (ďalej len kontrolovaný subjekt“). 
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I. Zriadenie, registrácia 
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto (ďalej aj ako „kontrolovaný subjekt“): je zriaďovateľom 
právnickej osoby – rozpočtovej organizácie „Seniorcentrum Staré Mesto (Ďalej len 
„Seniorcentrum“), ktorá poskytuje sociálnu službu podľa: 

- § 35 – „Zariadenie pre Seniorov“ (ďalej aj ako „ZPS“) – kapacita 70 miest“. Forma 
poskytovanej služby je celoročná pobytová. Zariadenie pre seniorov sa nachádza na 
Podjavorinskej ul. č. 6 v Bratislave. Sociálnu službu v zmysle registrácie poskytuje od 
roku 1946 (ako Domov dôchodcov Staré Mesto). 

- § 36 – „Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej aj ako „ZOS“) – kapacita 42 
miest“. Forma poskytovanej služby je celoročná pobytová. Zariadenie opatrovateľskej 
služby má pracoviská na Pulínyho ul. č. 6, Vajanského nábr. 17/D a Marótyho ul. č. 4 
v Bratislave. Sociálnu službu v zmysle registrácie poskytuje je jednotlivých 
pracoviskách od roku 1991, 1994 a 1989. 

- § 40 – „Denný stacionár (ďalej aj ako „DS“) – kapacita 15 miest“. Forma 
poskytovanej služby je ambulantná. Denný stacionár sa nachádza na Záhrebskej ul. č. 
9 v Bratislave. Sociálnu službu v zmysle registrácie poskytuje od roku 1995.  

 
II. Finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR (bežný transfer) 
 
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto doručila Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) dňa 04.04.2012 spolu 3 žiadosti týkajúce sa 
poskytnutia finančného prostriedku na financovanie sociálnej služby pre rok 2012 na obdobie 
od 01.03.2012 do 31.12.2012.  
 
Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto bol v roku 2012 poskytnutý zo štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly ministerstva finančný príspevok na 
financovanie sociálnej  služby vo výške 370 000 € na základe Zmluvy – reg. číslo 8364/2012-
I/81 – o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení 
sociálnych služieb podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský 
zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“), ktorá bola podpísaná dňa 
24.05.2012.  
 
III. Správnosť financovania, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia 
finančného príspevku a dodržiavanie ustanovení Zmluvy.  
 
Kontrolná skupina preverila správnosť, oprávnenosť, hospodárnosť a efektívnosť použitia 
finančného príspevku poskytnutého v roku 2012 z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej 
republiky prostredníctvom kapitoly ministerstva na financovanie sociálnej služby, v celkovej 
sume 370 000 €. Kontrolná skupina ďalej preverila dodržiavanie ustanovení Zmluvy.  
 
3.1. Kontrola vykonania ročného zúčtovania 
 
Podľa čl. III. bodu 3.4 Zmluvy – „Použitie finančného príspevku podlieha povinnému 
ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje Ministerstvo financií 
Slovenskej republiky...“.  
Dňa 28.03.2013 bolo ministerstvu doručené vyúčtovanie, v ktorom kontrolovaný subjekt 
uviedol aj zdroje financovania sociálnej služby, ktoré neboli poskytnuté ministerstvom, ale 
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mestom Bratislava. Opravené vyúčtovanie bolo ministerstvu doručené dňa 08.04.2013. Aj 
toto vyúčtovanie bolo nesprávne, pretože obsahovalo aj okrem znovu nesprávne uvedených 
zdrojov od mesta Bratislava aj nesprávne uvedené zdroje z dotácie na bežné výdavky 
poskytnuté MF SR na základe zákona o ŠR na rok 2012. Posledné vyúčtovanie bolo 
ministerstvu doručené dňa 11.04.2013. 
 
Kontrolná skupina konštatuje, že kontrolovaný subjekt vykonal ročné zúčtovanie v súlade 
s článkom III. bodom 3.4. Zmluvy.  
 
3.2. Kontrola obsadenosti v zariadeniach sociálnych služieb 
 
Podľa čl. IV. bodu 4.4 Zmluvy – „Za neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb sa 
považujú miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré nie sú obsadené prijímateľom sociálnej 
služby viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to od vzniku tohto neobsadenia. 
Ak miesto v zariadení sociálnych služieb nie je obsadené iba do 30 po sebe nasledujúcich 
kalendárnych dní, považuje sa za obsadené miesto v zariadení sociálnych služieb a nevznikne 
prijímateľovi povinnosť vrátiť finančný príspevok podľa bodu 4.5 tohto článku zmluvy.  
 
Kontrolná skupina si vyžiadala od kontrolovaného subjektu prehľad obsadenosti jednotlivých 
zariadení v rámci kontrolovaného obdobia. Kontrolovaný subjekt predložil požadované 
´podklady ku kontrole do podateľne ministerstva dňa 17.12.2013 listom č. 
1321/53767/2013/KPR/Sla (viď. príloha č. 2).  
 
3.2.1 Zariadenia pre seniorov – kapacita 70 miest 
- kontrolná skupina overila predložený prehľad obsadenosti ZPS v mesiacoch marec až 
december 2012. Kontrolná skupina zistila, že ZPS malo v kontrolovanom období spolu 13 
neobsadených miest – 2 miesta trvalo neobsadené počas 10 mesiacov (612 dni) a 11 miest 
bolo neobsadených v rozsahu 603 dní. Spolu malo ZPS neobsadených 13 miest v rozsahu 
1 215 dní. Uvedené číslo kontrolná skupina hodnotí ako počet neobsadených miest v zmysle 
čl. IV bodu 4.4 Zmluvy pre účely bodu 4.5 Zmluvy. 
 
3.2.2. Zariadenie opatrovateľskej služby – kapacita 42 miest 
- kontrolná skupina overila predložený prehľad obsadenosti ZOS v mesiacoch  marec až 
december 2012. Kontrolná skupina zistila, že ZOS malo v kontrolovanom období spolu 26 
neobsadených miest v rozsahu 1180 dní. Uvedené číslo kontrolná skupina hodnotí ako počet 
neobsadených miest v zmysle čl. IV bodu 4.4 Zmluvy pre účely bodu 4.5 Zmluvy.  
 
3.2.3 Denný stacionár – kapacita 15 miest 
- kontrolná skupina overila predložený prehľad obsadenosti DS v mesiacoch marec až 
december 2012. Kontrolná skupina zistila, že DS mal v kontrolovanom období spolu 2 
neobsadené miesta v rozsahu 117 dní. Uvedené číslo kontrolná skupina hodnotí ako počet 
neobsadených miest v zmysle čl. IV bodu 4.4 Zmluvy pre účely bodu 4.5 Zmluvy. 
 
3.3 Kontrola vrátenia finančného príspevku na neobsadené miesta 
 
Podľa čl. IV bodu 4.5 Zmluvy „Finančný príspevok na neobsadené miesto v zariadení 
sociálnych služieb podľa bodu 4.4 je prenajímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi v pomernej 
časti podľa rozsahu trvania tohto neobsadenie, a to od prvého dňa vzniku neobsadenia tohto 
miesta“.  
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3.3.1 Zariadenie pre seniorov – kapacita 70 miest 
- kontrolná skupina overila vyúčtovanie finančného príspevku vykonané kontrolovaným 
subjektom za ZPS. Kontrolná skupina zistila, že kontrolovaný subjekt neuviedol v položke 7 
vyúčtovania – „Neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb“ žiadne číslo. 
Kontrolná skupina a overila skutočný počet neobsadených miest, ktorý je v súlade s čl. IV. 
bodom 4.4 Zmluvy v počte 1 215 dní.  
Kontrolovaný subjekt neuviedol vo vyúčtovaní v položke č. 9 – Výška príspevku, ktorá 
bola/bude vrátená poskytovateľovi v roku 2013 (do 31.03.) z dôvodu neobsadených miest 
(výpočet podľa čl. IV, bodu 4.5 zmluvy), resp. ukončenia poskytovania soc. služby...“ žiadnu 
sumu. Kontrolná skupina konštatuje, že správne má byť uvedená suma 12 743,66 € (320 € x 
12 mesiacov/365 dní = koef. 10,52 x 603 dní = 6 343,66 € plus 2 miesta x 10 mesiacov x 320 
€ = 6 400 €).  
Uvedenú sumu hodnotí kontrolná skupina ako „neoprávnene použitý finančný príspevok“.  
 
3.3.2 Zariadenie opatrovateľskej služby – kapacita 42 miest 
- kontrolná skupina overila vyúčtovanie finančného príspevku vykonané kontrolovaným 
subjektom za ZOS. Kontrolná skupina zistila, že kontrolovaný subjekt neuviedol v položke 7 
vyúčtovanie – „Neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb“ žiadne číslo. 
Kontrolná skupina zistila a overila skutočný počet neobsadených miest, ktorý je v súlade s čl. 
IV. bodom 4.4. Zmluvy v počte 1 180 dní.  
Kontrolovaný subjekt neuviedol vo vyúčtovaní v položke č. 9 – Výška príspevku, ktorá 
bola/bude vrátená poskytovateľovi v roku 2013 (do 31.03.) z dôvodu neobsadených miest 
(výpočet podľa čl. IV, bodu 4.5 zmluvy), resp. ukončenia poskytovania soc. služby ...“ žiadnu 
sumu. Kontrolná skupina konštatuje, že správne má byť uvedená suma 12 413,60 €. (320 € x 
12 mesiacov/365 dní = koef. 10,52 x 1 180 dní = 12 413,60 €). 
Uvedenú sumu hodnotí kontrolná skupina ako „neoprávnene použitý finančný príspevok“.  
 
3.3.3 Denný stacionár – kapacita 15 miest 
- kontrolná skupina overila vyúčtovanie finančného príspevku vykonané kontrolovaným 
subjektom za DS. Kontrolná skupina zistila, že kontrolovaný subjekt neuviedol v položke 7 
vyúčtovania – „Neobsadený počet miest v zariadení sociálnych služieb“ žiadne číslo. 
Kontrolná skupina zistila a overila skutočný počet neobsadených miest, ktorý je v súlade s čl. 
IV. bodom 4.4 Zmluvy v počte 117 dní.  
Kontrolovaný subjekt neuviedol vo vyúčtovaní v položke č. 9 – Výška príspevku, ktorá 
bola/bude vrátená poskytovateľovi v roku 2013 (do 31.03.) z dôvodu neobsadených miest 
(výpočet podľa čl. IV, bodu 4.5 zmluvy), resp. ukončenia poskytovania soc. služby ...“ žiadnu 
sumu. Kontrolná skupina konštatuje, že správne má byť uvedená suma 707,85 € (184 x 12 
mesiacov/365 dní = koef. 6,5 x 117 dní = 707,85 € ).  
Uvedenú sumu hodnotí kontrolná skupina ako „neoprávnene použitý finančný príspevok“. 
 
Kontrolné zistenie č. 1 
V zmysle čl. IV, bodu 4.11 Zmluvy: „Nedodržanie podmienok, za ktorých sa finančný 
príspevok poskytol, sa bude považovať za porušenie finančnej disciplíny a bude podliehať 
sankciám podľa ustanovenia § 31 zákona o rozpočtových pravidlách“.  
 
Kontrolná skupina zistila porušenie čl. IV. bodov 4.4 a 4.5 Zmluvy č. 7744/2012-I/81 – „Za 
neobsadené miesta v zariadení sociálnych služieb na účely bodu 4.2 písm. d) sa považujú 
miesta v zariadení sociálnych služieb, ktoré nie sú obsadené prijímateľom sociálnej služby 
viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, a to od vzniku tohto neobsadenia. Ak 
miesto v zariadení sociálnych služieb nie je obsadené iba do 30 po sebe nasledujúcich 
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kalendárnych dní, považuje sa za obsadené miesto v zariadení sociálnych služieb a nevznikne 
prijímateľovi povinnosť vrátiť finančný príspevok podľa bodu 4.5 tohto článku zmluvy. 
Finančný príspevok na neobsadené miesto v zariadení sociálnych služieb podľa bodu 4.4 je 
prijímateľ povinný vrátiť poskytovateľovi v pomernej časti podľa rozsahu trvania tohto 
neobsadenia, a to od prvého dňa vzniku neobsadenia tohto miesta“. 
 
Tým, že kontrolovaný subjekt neodviedol prostriedky subjektu verejnej správy 
v ustanovenej alebo určenej lehote alebo rozsahu porušil finančný disciplínu v sume 
25 865,11 € podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
č. 523/2004 Z. z.“).  
 
Kontrolná skupina v zmysle § 13 ods. 1 písm. b zákona č. 502/2001 Z. z. požiadala dňa 
10.01.2014 listom č. KON/80/2013-M_OKSP – 975/2004 (príloha č. 3) kontrolovaný subjekt 
o zaslanie písomného vyjadrenia ku kontrolnému zisteniu. Kontrolovaný subjekt v liste č. 
2700/5892/2014/SOC/Jaš. zo dňa 04.02.2014 (príloha č. 4), ktorý bol doručený do podateľne 
ministerstva dňa 07.02.2014 uviedol: ...“z dôvodu neobsadenosti v zariadení Seniorcentrum 
Staré Mesto, Podjavorinskej 6, Bratislava bol neoprávnene použitý finančný príspevok za rok 
2012 v celkovej výške 25 865,11 €, ktoré budú vrátené na účet poskytovateľa ... podľa Zmluvy 
č. 8364/2012-I/81. Tieto finančné prostriedky budú vrátené ihneď.  
 
Nakoľko kontrolovaný subjekt v zmysle §  31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. odstránil do 
ukončenia kontroly protiprávny stav a odviedol finančné prostriedky vo výške 
porušenia finančnej disciplíny,  správne konanie sa nezačne. 
 
3.4. Kontrola vrátenia výnosov z finančného príspevku 
 
Podľa čl. IV bodu 4.1 Zmluvy – „Výnosy z finančného príspevku sú príjmom štátneho 
rozpočtu. Výnosy z finančného príspevku, nevyčerpaný finančný príspevok a neoprávnene 
použitý príspevok je prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi podľa bodu 4.8 
tohto článku“. Podľa čl. IV bodu 4.8, písm. c) Zmluvy – „Výnosy (rozdiel medzi úrokom, 
vzniknutým zo sumy prideleného finančného príspevku po odpočítaní alikvotnej časti 
poplatku za vedenie účtu prijímateľa, príp. celého poplatku) na účet poskytovateľa ... 
najneskôr do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka“. 
 
Kontrolné zistenie č. 2 
 
Kontrolná skupina zistila, že kontrolovaný subjekt nevrátil žiadne výnosy z finančného 
príspevku, čím porušil čl. IV bodu 4.1 Zmluvy- Výnosy z finančného príspevku sú príjmom 
štátneho rozpočtu. Výnosy z finančného príspevku, nevyčerpaný finančný príspevok 
a neoprávnene použitý príspevok je prijímateľ povinný bezodkladne vrátiť poskytovateľovi 
podľa bodu 4.8 tohto článku“. 
Tým, že kontrolovaný subjekt neodviedol prostriedky subjektu verejnej správy 
v ustanovenej alebo určenej lehote alebo rozsahu porušil finančnú disciplínu v sume 
202,91 € podľa § 31 ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy.  
Kontrolovaný subjekt v liste č. 2700/5892/2014/SOC/Jaš. zo dňa 04.02.2014, ktorý bol 
doručený do podateľne ministerstva dňa 07.02.2014 uviedol: „... budú vrátené na účet 
poskytovateľa spolu s výškou výnosov (rozdiel medzi úrokom a alikvótnej časti poplatku za 
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vedenie účtu ... ktorý bol 202,91 € podľa Zmluvy č. 8364/2012-I/81. Tieto finančné 
prostriedky budú vrátené ihneď“.  
 
Nakoľko kontrolovaný subjekt podľa § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. odstránil do 
ukončenia kontroly protiprávny stav a odviedol finančné prostriedky vo výške 
porušenia finančnej disciplíny, správne konanie sa nezačne.  
 
Kontrolné zistenie č. 3 
 
Tým, že kontrolovaný subjekt neuviedol v položke 4 vyúčtovania – „Príjmy z úhrad od 
prijímateľov sociálnych služieb za rok 2012“ za jednotlivé zariadenia žiadnu hodnotu, porušil 
čl. IV. bod 4.2, písm. g) Zmluvy č. 7744/2012-I/81 – V zúčtovaní je prijímateľ povinný 
uviesť výšku všetkých disponibilných finančných zdrojov, určených na poskytovanie sociálnej 
služby v zariadení sociálnych služieb ... v roku 2012, z toho príjmy za úhrady za sociálnu 
službu od prijímateľov sociálnej služby a osôb uvedených v § 73 ods. 9 a 10 zákona 
o sociálnych službách, finančný príspevok poskytnutý na základe zmluvy a jednorazová 
dotácia poskytnutá Ministerstvom financií SR“.  
 
Kontrolná skupina hodnotí kontrolné zistenie ako administratívnu chybu finančne 
nevyčísliteľnú. (Dokument preukazujúci kontrolné zistenie tvorí prílohu č. 1 tejto správy.  
 
Z Á V E R 
 
 Cieľom následnej finančnej kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami bolo 
overiť hospodárenie s finančným príspevkom na financovanie sociálnej služby v zariadení 
podľa § 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov poskytnutého z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky.  
 
 Pri vykonaní následnej finančnej kontroly boli zistené nedostatky, v dôsledku čoho 
bola podľa § 16 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovaná správa o výsledku 
následnej finančnej kontroly.  
Kontrolná skupina identifikovala 3 kontrolné zistenia, z toho 1 kontrolné zistenie ako 
finančne nevyčísliteľné a 2 kontrolné zistenia ako porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 
ods. 1 písm. c) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v celkovej 
sume 26 068,02 €.  
Nakoľko kontrolovaný subjekt podľa § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. odstránil do 
ukončenia kontroly protiprávny stav a odviedol finančné prostriedky vo výške porušenia 
finančnej disciplíny, správne konanie sa nezačne.  
 
Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola vypracovaná dňa 25.02.2014.  
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VI.3. MPSVaR SR – dohľad nad poskytovaním sociálnej služby 
Dohľad nad poskytovaním sociálnej služby vykonanej MPSV SR odborom dohľadu nad 
poskytovaním sociálnych služieb 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej  republiky 
sekcia kontroly 

Špitálska 4, 6, 8, 816 43  Bratislava 
Zamestnanci Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len 
„ministerstvo“) vykonali na základe poverenia na vykonanie dohľadu nad poskytovaním 
sociálnych služieb č. 31/2013/D zo dňa 23.09.2013 a podľa § 98 zákona o sociálnych 
službách v termíne od 03.10.2013 do 18.11.2013 dohľad nad poskytovaním sociálnych 
služieb u poskytovateľa sociálnej služby Seniorcentrum Staré Mesto, Podjavorinskej 6, 811 
03  Bratislava. Dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb (ďalej len „dohľad“) bol 
skončený prerokovaním protokolu dňa 09.12.2013. 
 
Výkonom dohľadu bolo zistené, že účastník konania pri poskytovaní sociálnej služby 
nedodržiaval povinnosti podľa § 9 ods. 1 – neviedol písomné záznamy o priebehu 
poskytovania sociálnej služby a nehodnotil priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti 
prijímateľa pri poskytovaní sociálnej služby H. H a J. K.  
Ďalej bolo zistené, že pri určovaní úhrady za sociálnu službu zmluvami o poskytovaní 
sociálnej služby zo dňa 22.04.2013 účastník konania nepostupoval podľa § 72 ods. 8 – 
neposudzoval príjem manželov P. R. a D. R. na účely určenia úhrady za sociálnu službu 
podľa osobitného predpisu – pri zisťovaní príjmu nezapočítal príjmy osôb, ktoré patria do  
okruhu osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú, pri uzatvorení zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby s prijímateľkou sociálnej služby J. K. dňa 01.07.2012 nezisťoval príjem ako 
priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom 
fyzická osoba požiadala o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ale vychádzal 
z aktuálneho príjmu. 
 
Všetky zistené nedostatky sú uvedené v Protokole o výsledku dohľadu nad poskytovaním 
sociálnych služieb zo dňa 18.11.2013. 
 
Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. správny orgán je povinný zistiť presne a úplne 
skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie 
je viazaný len návrhmi účastníkov konania.  
Rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci.  
 
Podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny orgán je povinný dať účastníkom konania 
a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho 
podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.  
 
Správny orgán zaslal účastníkovi konania upovedomenie o začatí správneho konania vo veci 
uloženia pokuty za správny delikt podľa zákona o sociálnych službách, v ktorom účastníka 
konania vyzvalo, aby sa pred vydaním rozhodnutia a vyjadril k podkladu i spôsobu jeho 
zistenia, prípadne navrhol jeho doplnenie v lehote do 7 dní od jeho doručenia. Upovedomenie 
o začatí správneho konania zo dňa 12.02.2014, číslo spisu: KON/13/2014-M_M-ODPSS, 
číslo záznamu: 7091/2014 bolo účastníkovi konania doručené dňa 14.02.2014.  
 
Účastník konania sa v lehote určenej správnym orgánom nevyjadril k podkladu rozhodnutia.  
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Z podkladu pre rozhodnutie a zákona o sociálnych službách vyplýva:  
 
Výkonom dohľadu bolo zistené, že účastník konania pri poskytovaní sociálnej služby 
nedodržiaval povinnosti podľa § 9 ods. 1 – neviedol písomné záznamy o priebehu 
poskytovania sociálnej služby a nehodnotil priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti 
prijímateľa pri poskytovaní sociálnej služby H. H. a J. K..  
Prijímateľke sociálnej služby H. H. poskytoval účastník konania sociálnu službu od 
06.12.2010, J. K.. od 25.07.2011. Dokument označený ako „Individuálna práca s klientom“ 
obsahuje meno prijímateľa sociálnej služby, vek, dátum narodenia, bývalé povolanie, stručnú 
zdravotnú anamnézu, sociálnu sieť prijímateľa sociálnej služby, jeho záujmy, stav 
kongnitívnych funkcií a osobnosti a plán činnosti s prijímateľom sociálnej služby. Uvedený 
dokument v obidvoch prípadoch neobsahuje dátum vyhotovenia záznamu.  
Z uvedeného vyplýva, že účastník konania neplnil zákonnú povinnosť danú mu v § 9 ods. 1 
zákona o sociálnych službách, podľa ktorého je poskytovateľ sociálnej služby uvedenej v § 34 
až 40 povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, 
schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy 
o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za 
účasti prijímateľa sociálnej služby („individuálny rozvojový plán“). Účasť prijímateľa 
sociálnej služby podľa prvej vety sa nevyžaduje, ak to neumožňuje jeho zdravotný stav.  
Účastník konania splnil svoju povinnosť plánovať poskytovanie sociálnej služby, avšak tým, 
že za celý čas poskytovania sociálnej služby neviedol písomné individuálne záznamy 
o priebehu poskytovania sociálnej služby a nehodnotil priebeh jej poskytovania za účasti 
prijímateľa sociálnej služby, porušil povinnosť ustanovenú v § 9 ods. 1 zákona o sociálnych 
službách.  
 
Ďalej bolo zistené, že pri určovaní úhrady za sociálnu služby zmluvami o poskytovaní 
sociálnej služby zo dňa 22.04.2013 účastník konania nepostupoval podľa § 72 ods. 8 zákona 
o sociálnych službách – neposudzoval príjem manželov P. R. a D. R. na účely určenia úhrady 
za sociálnu služby podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 447/2008 Z. z. – pri 
zisťovaní príjmu nezapočítal príjmy osôb, ktoré patria do okruhu osôb, ktorým príjmy sa 
spoločne posudzujú.  
 
Ďalej bolo zistené, že pri určovaní úhrady za sociálnu službu účastník konania nepostupoval 
podľa § 72 ods. 8 – pri uzatvorení zmluvy s prijímateľkou sociálnej služby J. K. dňa 
01.07.2012 nezisťoval príjem podľa osobitného predpisu (zákona č. 447/2008 Z. z.) ako 
priemerný mesačný príjem za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom 
fyzická osoba požiadala o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, ale vychádzal 
z aktuálneho príjmu.  
 
Na základe zisteného skutkového stavu správny orgán dospel k záveru, že neboli splnené 
zákonom stanovené podmienky a došlo k porušeniu ustanovení uvedených vo výrokovej časti 
tohto rozhodnutia.  
 
Správny orgán zistil, že za nedodržanie alebo porušenie zákonom ustanovených povinností, 
ktoré napĺňajú skutkovú podstatu správneho deliktu, je zodpovedný účastník konania. 
Zavinenie nie je pojmovým znakom správneho deliktu, preto sa preukazuje len porušenie 
právnej povinnosti (objektívna zodpovednosť).  
 
Zisteným protiprávnym konaním účastníka konania bol znížený rozsah práv prijímateľov 
sociálnej služby priznaný im zákonom o sociálnych službách.  
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Právne predpisy, ktoré zakotvujú skutkové podstaty správnych deliktov neobsahujú postup 
správnych orgánov pri postihu za súbeh deliktov. Pri súbehu správnych deliktov pri 
nedostatku špeciálnej úpravy je potrebné použiť „analogiae legiss“ tzn. absorpčnú zásadu. Pri 
rovnakých sadzbách pokút správny orgán posúdi závažnosť deliktu a úhrný trest uloží podľa 
sadzby za najzávažnejší z týchto deliktov.  
 
Po zvážení a vyhodnotení uvedených skutočností, s ohľadom na dopustenie sa viacerých 
správnych deliktov, považuje správny orgán postih uložený vo výške stanovenej vo výroku 
tohto rozhodnutia za primeraný, zodpovedajúci zistenému protiprávnemu stavu a charakteru 
porušenia zákona 
 
Na základe uvedených skutočností správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 
časti tohto rozhodnutia.  
 
VI.4. NKÚ - Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach 
vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej 
samosprávy a neverejných poskytovateľov 
 V čase prebiehajúcej kontroly miestnym kontrolórom zahájil kontrolu v Seniorcentre 
Staré Mesto aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky – expozitúra Bratislava. 
Nakoľko sa v oblasti kontroly MK a NKÚ z časti prekrývajú, uvádzam nasledujúce 
skutočnosti:  

Termín začatia kontroly bol stanovený na 03.04.2014. Z poverenia predsedu NKÚ 
Dr.h.c.doc. Ing. Jána Jasovského, PhD. vyplýva, že ide o kontrolu:  

„Kontrola efektívnosti a účinnosti poskytovaných služieb v zariadeniach 
vykonávajúcich sociálnu starostlivosť v zriaďovateľskej pôsobnosti orgánov územnej 
samosprávy a neverejných poskytovateľov (č. KA-059/2014/1080)“. 

V súvislosti s výkonom ich kontroly si vyžiadali doklady, ktoré im boli poskytnuté, 
nie však v plnom rozsahu.  

K tomu bolo prijaté stanovisko poverenej riaditeľky Seniorcentra Staré Mesto dňa 
26.06.2014. V stanovisku je aj vyjadrenie sa k problematike sťažností a petícií, kde sa 
konštatuje:  

„bod 12. Evidencia sťažností a spôsobu ich vybavenia za roky 2012 a 2013 
Nedisponujeme žiadnymi dokladmi, ktoré by obsahovali evidenciu sťažností a spôsob 

ich vybavenia“. 
 
VII. ZÁVER 

Všetky nedostatky zistené kontrolou sú podrobne rozpísané v jednotlivých častiach 
správy, ale i tak je potrebné poukázať na najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky. Z celkového 
hľadiska by ich bolo možné rozdeliť do 2 oblastí: 
- dodržiavanie zákonov, predpisov, noriem, 
- dodržiavanie hospodárneho, efektívneho a účinného vynakladania finančných prostriedkov. 
Napriek tomu, že porušenie finančnej disciplíny je charakterizované ako nehospodárne, 
neefektívne, neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov, nie je taxatívne definované, 
považujeme dodržiavanie finančnej disciplíny za prioritné z hľadiska hospodárenia. 

Uvedené kontrolné zistenia však ukazujú, že práve tejto oblasti nebola venovaná 
dostatočná pozornosť. 

Aktualizáciou vnútorných smerníc Seniorcentra Staré Mesto v zmysle platných 
všeobecne záväzných právnych predpisov, ich podrobnejším vypracovaním a najmä ich 
dodržiavaním by sa zamedzilo nedostatkom v oblasti financovania, účtovania a správy 
majetku.  


