
Kontrola čerpania rozpočtu mesta Rožňava – položka služby: BOZP, PO, CO za roky 
2020 a 2021.

Kontrola  bola vykonaná podľa § 18e zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších prepisov a podľa základných pravidiel finančnej kontroly §20-§27 zákona 
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na 
základe  schváleného plánu  kontrolnej činnosti  hlavnej  kontrolórky mesta Rožňava na 1. 
polrok 2022 schváleného uznesením č.164/2021.

Kontrolované obdobie: roky 2020 – 2021

Kontrola bola vykonaná na základe MZ schváleného plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 
2022.

Legislatíva: - zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.
                       Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v z.n.p.
                       Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.
                       Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z.n.p.

Pri kontrole boli zistené nasledujúce skutočnosti:

1.V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  v z.n.p. bolo uskutočnené verejné 
obstarávanie  podľa  §  117,  víťazom  ktorého  sa  stala  firma  Horex  HX s.r.o.  Rastislavova 
152 951 41 Lužianky s cenovou ponukou  27 570 € bez DPH na 4 roky, 33 084 € s DPH, 
služby sa poskytujú:

A/ bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci .....................17 109,60 € s DPH za 4 roky
B/ požiarna ochrana ........................................................9 974,401 € s DPH za 4 roky
C/ preventivár obce ........................................................ 6 000 € s DPH za 4 roky

Dňa  9. 5. 2019  bola uzatvorená zmluva o poskytovaní služieb č. 246/2019 s poskytovateľom 
služby HOREX HX s.r.o., Rastislavova 152, 951 41 Lužianky na zabezpečenie komplexných 
služieb, týkajúcich sa zákonných povinností objednávateľa ako zamestnávateľa, zameraný na:
a/ bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v rozsahu, za podmienok a spôsobom stanoveným 
zákonom č.  124/2006 Z.z.  o bezpečnosti  a ochrane zdravia  pri  práci  a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi,
b/ zabezpečovanie ochrany pred požiarmi v rozsahu, za podmienok a spôsobom stanoveným 
zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a ďalšími 
súvisiacimi právnymi predpismi, 
c/ preventivár obce. 

Zmluva bola uzatvorená na obdobie 48 mesiacov.
Na základe vystavených faktúr mesto Rožňava uhradilo za služby v roku 2020    8 265,60 € 
a v roku 2021    8 265,60 €.  Za služby boli vyplatené financie v súlade s rozpočtom mesta 
a podľa vystavených faktúr. V súlade so zmluvou boli v kontrolovanom období vykonávané 
školenia o ochrane pred požiarmi,  oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov 



s BOZP a oboznamovanie vodičov motorových vozidiel. V roku 2021 bolo spolu vykonaných 
16 školení a v roku 2020 11 školení.
Okrem školení boli vykonané kontroly hadicových zariadení a odberných miest na dodávku 
vody  na  hasenie  požiarov.  V roku  2021  1  v ZUŠ.  V roku  2020  boli  vykonané  kontroly 
prenosného – pojazdného hasiaceho prístroja: 16.

Záver:  Pri kontrole sa nezistilo žiadne porušenie zákona, služby sú poskytované v súlade so 
zmluvou a platby boli vykonané v súlade so zmluvou a rozpočtom mesta.

2.  Dňa 25. 4. 2012 bola uzatvorená mandátna zmluva s mandatárom Ing. Ján Lach, Kúpeľná 
35  Rožňava,  s dodatkom  zo  dňa  29.  2.  2016  mandátna  zmluva  na  vykonávanie  služieb: 
služby,  rozsah podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona NR SR č. 42/1994 o civilnej ochrane 
obyvateľstva,  služby podľa ustanovenia § 26 ods. 3 písm. a/  bod 7 a 8 zákona NR SR č. 
7/2010 o ochrane pred povodňami, služby podľa ustanovenia § 18 zákona NR SR č. 179/2011 
Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu 
v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, služby podľa ustanovenia § 10 
zákona  č.  NR  SR  č.  387/2002  o riadení  štátu   v krízových  situáciách  mimo  času  vojny 
a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú,  s mesačnou odmenou 200 € bez DPH,  240 € 
s DPH.
Na základe vystavených faktúr mesto Rožňava uhradilo v roku 2020 spolu 2400 € a za rok 
2021 tiež 2400 €. Za služby boli vyplatené financie v súlade s rozpočtom mesta a v súlade so 
zmluvou.

Záver: 
Kontrolou neboli  zistené nedostatky u     povinnej osoby, z     kontroly bola vypracovaná správa.  


