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berie

na

vedomie

Spr€vu z kontroly v Stredisku služieb škol€m a školskˆm zariadeniam Petržalka ohľadom
rekonštrukcie šk‰l a materskˆch šk‰l za obdobie roku 2009
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Miestny Šrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Štvar miestneho kontrol…ra
Správa
z kontroly v Stredisku služieb škol€m a školskˆm zariadeniam Petržalka
ohľadom rekonštrukcie šk‰l a materskˆch šk‰l za obdobie roku 2009

V sŠlade s ustanoven„m ‹ 18d, ods. 2, p„smeno b) z€kona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriaden„ v znen„ neskorš„ch predpisov, uznesen„m Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 489 zo dňa 15. decembra 2009 a na z€klade pr„kazu
miestneho kontrol…ra č„slo 6/2010 zo dňa 12. marca 2010 vykonal Štvar miestneho kontrol…ra
kontrolu v Stredisku služieb škol€m a školskˆm zariadeniam Petržalka ohľadom
rekonštrukcie šk‰l a materskˆch šk‰l za obdobie roku 2009. Kontrola bola vykonan€ v čase
od 17. marca 2010 do 16. apr„la 2010.
Cieľom kontroly bolo zistiť ako zodpovedn„ zamestnanci Strediska služieb škol€m
a školskˆm zariadeniam Petržalka postupovali pri plnen„ uznesen„ Miestneho zastupiteľstva
Mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 287 a 308/2009 ohľadom rekonštrukcie materskˆch
a z€kladnˆch šk‰l za obdobie roku 2009.
Stredisko služieb škol€m a školskˆm zariadeniam Petržalka (ďalej len SSŠaŠZ
Petržalka) bolo zriaden• uznesen„m Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti BratislavaPetržalka č. 345/2002 dňom 1. jŠla 2002 ako rozpočtov€ organiz€cia na dobu neurčitŠ.
SSŠaŠZ Petržalka je pr€vnickou osobou, ktor€ je svojimi pr„jmami a vˆdavkami napojen€ na
rozpočet mestskej časti. Hospod€ri samostatne podľa schv€len•ho rozpočtu na pr„slušnˆ rok
s prostriedkami, ktor• jej urč„ Mestsk€ časť Bratislava-Petržalka v r€mci rozpočtu mestskej
časti. SSŠaŠZ Petržalka zabezpečuje odbornŠ, technickŠ a materi€lnu pomoc škol€m
a školskˆm zariadeniam, bežnŠ Šdržbu vlastnˆmi kapacitami, verejn• obstar€vanie tovarov,
služieb a pr€c. Ďalej zabezpečuje pre školsk• zariadenia bez pr€vnej subjektivity (matersk•
školy a školsk• jed€lne pri materskˆch škol€ch) energetick• a vodn• hospod€rstvo, majetkovŠ
a bytovŠ agendu a komplexnŠ ekonomickŠ, mzdovŠ a person€lnu agendu.
Vykonanou kontrolou bolo zisten• :
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka, v decembri 2008
prerokovalo materi€l „N€vrh na zlepšenie energetickej hospod€rnosti školskˆch budov“.
K tomuto bodu rokovania bolo prijat• uznesenie č. 287, ktorˆm bol schv€lenˆ z€mer prijať
Šver vo vˆške 5 mil. EUR na rekonštrukciu – opravy striech vo vybranˆch materskˆch
a z€kladnˆch škol€ch a vˆmenu okien vo všetkˆch materskˆch a z€kladnˆch škol€ch
s realiz€ciou v roku 2009 a 2010.
Z€roveň miestne zastupiteľstvo schv€lilo zloženie komisie na vˆber bankovej inštitŠcie,
pr„pravu sŠťažnˆch podkladov a vyhodnotenie ponŠk pod veden„m prednostu miestneho
Šradu, ktorej členom bol aj riaditeľ SSŠaŠZ Petržalka (ďalej len Komisia). Komisia na
svojich zasadaniach (do doby prijatia uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 308/2009 ktorˆm
bol schv€lenˆ Šver na rekonštrukciu a zateplenie šk‰l) v mesiacoch janu€r až marec 2009 :
 vypracovala postup pri realiz€cii vˆberovˆch konan„ pozost€vajŠci z prehľadu činnost„
potrebnˆch vykonať pre projekt „Zn„ženie energetickej n€ročnosti v budov€ch šk‰l
a školskˆch zariaden„ v Mestskej časti Bratislava-Petržalka“ :
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1. obhliadka objektu, zap„sanie stavu a jeho nafotenie,
2. vypracovanie z€pisu skutkov•ho stavu a požadovanˆch pr€c,
3. vypracovanie sŠťažnˆch podkladov pre verejn• obstar€vanie,
4. vypracovanie n€vrhu Zmluvy o dielo,
5. zverejnenie verejn•ho obstar€vania,
6. obhliadka objektu uch€dzačmi,
7. evidencia prihl€senˆch uch€dzačov,
8. pr„prava podkladov,
9. vykonanie vˆberov•ho konania,
10. vypracovanie z€pisnice z vˆberovˆch konan„,
11. uzavretie zmluvy o dielo s v„ťazom sŠťaže,
12. ozn€menie Šradu pre verejn• obstar€vanie o uskutočnen„ vˆberov•ho konania
a jeho vˆsledku,
13. odovzdanie staveniska,
14. ozn€menie stavebn•mu Šradu o začat„ udržiavac„ch pr€c,
15. kontrola realiz€cie pr€c a vedenia stavebn•ho denn„ka,
16. preberanie vykonanˆch pr€c,
17. faktur€cia a jej kontrola,
18. zosŠladenie prev€dzky z€kladnˆch šk‰l, resp. materskˆch šk‰l s realiz€ciou
pr€c,


ďalej Komisia zadefinovala technick• požiadavky na okn€ a dvere a technick• požiadavky
na strechy v ktorˆch akceptovala odporŠčania vypracovan• SSŠaŠZ Petržalka a uložila
SSŠaŠZ Petržalka vypracovať požiadavky potrebn• na zabezpečenie realiz€cie invest„cie
vč„tane person€lnych a materi€lnych potrieb.



určila postup verejn•ho obstar€vania v sŠlade so z€konom č. 25/2006 Z.z., o verejnom
obstar€van„ a rozhodla o forme verejn•ho obstar€vania (podprahov€ met…da na každˆ
objekt samostatne a samostatne na okn€ a strechy) a formu realiz€cie pr€c rozloženŠ na
dvojročn• obdobie t.j. roky 2009-2010. Z€roveň uložila SSŠaŠZ Petržalka pripraviť
časovˆ harmonogram realiz€cie pr€c na roky 2009-2010.

Vykonanou kontrolou predloženej dokument€ciu tohto obdobia bolo zisten•, že SSŠaŠZ
Petržalka sa podieľalo na realiz€cii vˆberovˆch konan„ a postupovalo pri plnen„ Šloh
a požiadaviek vyplˆvajŠcich z realiz€cie pr€c na projekte vˆmeny okien a striech na
objektoch z€kladnˆch šk‰l a materskˆch šk‰l v Mestskej časti Bratislava-Petržalka v sŠlade
s ustanoveniami z€konnˆch noriem, uznesen„ Miestneho zastupiteľstva mestskej časti
Bratislava-Petržalka a z€vermi z rokovania Komisie, čo dokumentuje aj z€pisnica Komisie
z 18. marca 2009 bod. 2. „Komisia konštatuje splnenie všetk‚ch ƒloh SSŠaŠZ Petržalka“
a bod 3. „Komisia bola obozn‡men‡ s časov‚m harmonogramom pr‡c, ktor‚ predložilo
SSŠaŠZ Petržalka a schvaľuje predložen‚ harmonogram“.
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Harmonogram realiz€cie vˆmeny okien v MŠ a ZŠ v roku 2009

Škola
MŠ
Bohrova
MŠ
Pifflova
ZŠ
Budat‰nska
MŠ
Lietavska
ZŠ
Lachova
MŠ
Bul‰kova
MŠ
Šustekova
MŠ
Rovniankova
MŠ
Gessayova
MŠ
Rőntgenova
MŠ
Iljušinova
ZŠ
Prokofievova
ZŠ
Dudova
ZŠ
Gessayova
ZŠ
Turnianska

Podklady

Pr•prava VO

VO až ZOD

Realizƒcia

12.1.-23.1.
2009
26.1.-5.2.
2009
9.2..-18.2.
2009
19.2.-27.2.
2009
2.3.-10.3.
2009
11.3.-18.3.
2009
19.2.-25.3.
2009
26.3.-2.4.
2009
6.4.-15.4.
2009
22.4.-29.4.
2009
22.4.-29.4.
2009
9.7.-17.7.
2009
9.7.-17.7.
2009
14.9.-25.9.
2009
14.9.-25.9.
2009

11.3.-25.3.
2009
11.3.-25.3.
2009
11.3.-25.3.
2009
11.3.-25.3.
2009
15.4.-30.4.
2009
15.4.-30.4.
2009
15.4.-30.4.
2009
15.4.-30.4.
2009
15.4.-30.4.
2009
2.5.-22.5.
2009
2.5.-22.5.
2009
20.7.-31.7.
2009
20.7.-31.7.
2009
28.9.-15.10.
2009
28.9.-15.10.
2009

26.3.-17.4.
2009
26.3.-17.4.
2009
26.3.-17.4.
2009
26.3.-17.4.
2009
4.5.-22.5.
2009
4.5.-22.5.
2009
4.5.-22.5.
2009
4.5.-22.5.
2009
4.5.-22.5.
2009
2.6.-3.7.
2009
2.6.-3.7.
2009
3.8.-21.8.
2009
3.8.-21.8.
2009
19.10.-20.11.
2009
19.10.-20.11.
2009

20.4.-31.7.
2009
20.4.-31.7.
2009
20.4.-31.7.
2009
20.4.-31.7.
2009
25.5.-30.9.
2009
25.5.-15.9.
2009
25.5.-15.9.
2009
25.5.-15.9.
2009
25.5.-15.9.
2009
13.7.-15.11.
2009
13.7.-15.11.
2009
24.8.-15.12.
2009
24.8.-15.12.
2009
1.12.-28.2.
2010
1.12.-28.2.
2010

Oknƒ v roku 2009

Predpokladan„
nƒklady v €
85 000
94 000
252 000
82 000
220 000
54 000
53 000
60 000
60 000
71 000
77 000
135 000
192 000
180 000
220 000

1 835 000

Harmonogram realiz€cie rekonštrukcie striech v MŠ a ZŠ v roku 2009
Škola

Podklady

Pr•prava VO

VO až ZOD

Realizƒcia

MŠ Pifflova
Pav. MŠ 1,2 DJ1
MŠ Bohrova
Pav. MŠ 2, DJ1
MŠ Lietavskƒ
Terasa nad DJ
MŠ Lachova
Pav. B 1
MŠ Rőntnova
Pav. HP, DJ 2
MŠ Iljušinova
Pav. HP, terasa

2.3.-9.3.
2009
10.3.-17.3.
2009
18.3.-25.3.
2009
2.3.-10.3.
2009
22.4.-29.4..
2009
22.4.-29.4.
2009

26.3.-17.4.
2009
26.3.-17.4.
2009
26.3.-17.4.
2009
15.4.-30.4.
2009
2.5.-22.5.
2009
2.5.-22.5.
2009

20.4.-7.5.
2009
20.4.-7.5.
2009
20.4.-7.5.
2009
4.5.-22.5.
2009
2.6.-3.7.
2009
2.6.-3.7.
2009

11.5..-30.7.
2009
11.5..-30.7.
2009
11.5..-30.7.
2009
1.6.-30.7.
2009
13.7.-15.11.
2009
13.7.-15.11.
2009

Strechy v roku 2009
Spolu v roku 2009

Predpokladan„
nƒklady v €
66 000
69 000
13 000
15 000
39 000
34 000
296 000
2 131 000
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V ďalšom obdob„ (apr„l až m€j 2009) sa SSŠaŠZ Petržalka v sŠlade so z€vermi z
rokovan„ Komisie plne podieľalo na pr„prave a spracovan„ kompletnej technickej
dokument€cie, za každŠ materskŠ a z€kladnŠ školu, ktor€ slŠžila ako podklad k vˆzve na
vˆber dod€vateľa diela. Ďalej v tomto obdob„ SSŠaŠZ Petržalka vykonalo skompletizovanie
technickˆch podkladov vr€tane projektovˆch vˆkresov pre potreby externˆch dod€vateľov (na
vykonanie verejn•ho obstar€vania a spracovanie „vˆkaz-vˆmer“ a vykonanie stavebn•ho
dozoru).
V spolupr€ci
s Miestnym
Šradom
Petržalka, vybranˆmi
uch€dzačmi
a zazmluvnenˆmi externˆmi dod€vateľmi na vykonanie verejn•ho obstar€vania a vykonanie
stavebn•ho dozoru sa SSŠaŠZ Petržalka podieľalo na pr„prave „vˆkaz-vˆmer“ na vybran•
školy.
Z vykonanej kontroly dokument€cie vyplˆva, že aj v tomto obdob„ SSŠaŠZ Petržalka,
postupovalo pri plnen„ Šloh a požiadaviek vyplˆvajŠcich z realiz€cie pr€c na projekte vˆmeny
okien a striech na objektoch ZŠ a MŠ v sŠlade s pokynmi a z€vermi z rokovania Komisie.
TŠto skutočnosť dokumentuje z€pisnica komisie z 14. apr„la 2009 bod. 3. „Komisia
konštatuje, že technickŠ podklady spracovanŠ SSŠaŠZ Petržalka sƒ spracovanŠ na dobrej
ƒrovni a komisia schvaľuje formu spracovanŠho „v‚kaz-v‚meru“, ktor‚ bude tvoriť
samostatnƒ prŒlohu sƒťažn‚ch podkladov“.
V obdob„ realiz€cie projektu „Znižovanie energetickej n€ročnosti v budov€ch šk‰l
a školskˆch zariaden„ v Mestskej časti Bratislava-Petržalka (jŠn až december 2009) sa
SSŠaŠZ Petržalka podieľalo na priebehu pr€c a zmluvnom plnen„ term„nov najm”
rozpracovan„m pr€c naviac, ktor• vznikali z d‰vodu :




zakrytˆch stavebnˆch konštrukci„ a použit„m neobvyklˆch technickˆch detailov
vyplˆvajŠcich zo zlej stavebnej a technologickej discipl„ny predch€dzajŠcich stavebn„kov,
odstr€nen„m probl•mov so zateplen„m,
a na z€klade upresnen„ prev€dzkovˆch potrieb jednotlivˆch z€kladnˆch a materskˆch šk‰l.

Požiadavky o odsŠhlasenie pr€c naviac v sŠlade so zmluvnˆmi podmienkami
vyplˆvajŠcimi z jednotlivˆch bodov zmluvy o dielo, vr€tane doplnenˆch „vˆkaz-vˆmerov“
boli po odsŠhlasen„ stavebnˆm dozorom a riaditeľom SSŠaŠZ Petržalka, predložen• Komisii,
ktor€ po ich schv€len„ odporučila uzatvoriť konkr•tne dodatky k Zmluve o dielo. Vykonanou
kontrolou dokument€cie schv€lenˆch pr€c naviac bolo zisten•, že na ZŠ Lachova, bola
v r€mci tˆchto pr€c uskutočnen€ aj vˆmena vstupnej br€ny a zateplenie učebne, ktorŠ bolo
nevyhnutn• vykonať vzhľadom na zabezpečenie spr€vneho realizovania stavby.
Z technick•ho a ekonomick•ho hľadiska tento logicky a pragmatickˆ postup vyplˆvajŠci
z konkr•tnej situ€cie pri realiz€cii projektu však form€lne zaklad€ porušenie uznesenia MZ č.
287, ktor• schv€lilo rekonštrukciu – opravy striech vo vybranˆch materskˆch a z€kladnˆch
škol€ch a vˆmenu okien vo všetkˆch materskˆch a z€kladnˆch škol€ch, nie však vˆmenu
vstupnˆch br€n a zateplenie učebn„.
V tomto obdob„ sa začali prejavovať z€važn• nedostatky v činnosti extern•ho
dod€vateľa zazmluvnen•ho na vykonanie činnosti stavebn•ho dozoru, ktorˆ tiež zabezpečoval
spracovanie „vˆkaz-vˆmer“, ktor• boli riešen• na zasadan„ Komisie dňa 2. novembra 2009
nasledovne :
 vykon€vanie stavebn•ho dozoru bolo ukončen• s okamžitou platnosťou a do doby
obstarania n€hrady bude tŠto činnosť vykon€vať SSŠaŠZ Petržalka,
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do ukončenia projektu bude zostavovať „vˆkaz-vˆmer“ SSŠaŠZ Petržalka za finančnŠ
odmenu („vˆkaz-vˆmer“ pre z€kladn• školy – 120 €, „vˆkaz-vˆmer“ pre matersk•
školy - 110 €).

Vykonanou kontrolou predloženej dokument€cie tohto obdobia bolo zisten•, že prijat•
opatrenia splnili svoj cieľ a do konca roku 2009 sa pri plnen„ Šloh a požiadaviek
vyplˆvajŠcich z realiz€cie pr€c na projekte vˆmeny okien a striech na objektoch materskˆch a
z€kladnˆch šk‰l nevyskytli ďalšie probl•my a komisia na svojom zasadan„ 21. decembra 2009
konštatovala splnenie všetkˆch Šloh.
Priebeh pr€c v roku 2009
Škola
MŠ Bohrova
MŠ Pifflova
ZŠ Budat‰nska
MŠ Lietavskƒ
ZŠ Lachova
MŠ Bul‰kova
MŠ Šustekova
MŠ Rovniankova
MŠ Gessayova
MŠ Rőntgenova
MŠ Iljušinova
ZŠ Prokofievova
ZŠ Dudova
ZŠ Turnianska
ZŠ Gessayova

V†ber dodƒvateľa

Stav prƒc

e-aukcia
04.05.2009
04.05.2009
e-aukcia
e-aukcia
e-aukcia
e-aukcia
e-aukcia
e-aukcia
e-aukcia
e-aukcia
e-aukcia
e-aukcia
e-aukcia
e-aukcia

ukončenŠ
ukončenŠ
ukončenŠ
ukončenŠ
ukončenŠ
ukončenŠ
ukončenŠ
ukončenŠ
ukončenŠ
ukončenŠ
ukončenŠ
prebieha
prebieha
prebieha
prebieha

Čerpanie Šveru na realiz€ciu rekonštrukcie striech v MŠ a ZŠ v roku 2009
Škola
MŠ
Pifflova
MŠ
Bohrova
MŠ
Lietavskƒ
MŠ
Lachova
MŠ
Rőntgenova
MŠ
Iljušinova
MŠ
Gessayova
Strechy
v roku 2009

Predpokladan„
nƒklady v €
45 500

Skutočn„
nƒklady v €
63 203

Prƒce naviac
v€
2 762,73

Cena spolu v
€
65 965,92

Rozdiel v €

60 000

65 868,06

3 303,07

69 171,13

9 171,13

9 000

12 976,33

0

12 976,33

3 976,33

20 000

13 228,54

1 907,38

15 135,92

- 4 864,08

35 000

38 870,46

1 884,96

40 755,42

5 755,42

30 000

33 318,26

1 884,96

35 203,22

5 203,22

6 164

6 163,68

0,00

6 163,68

- 0,002

205 664

233 628,52

11 743,10

245 371,62

20 465,92

39 707,94
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Čerpanie Šveru na realiz€ciu vˆmeny okien v MŠ a ZŠ v roku 2009

Škola
MŠ
Bohrova
MŠ
Pifflova
ZŠ
Budat‰nska
MŠ
Lietavskƒ
ZŠ
Lachova
MŠ
Bul‰kova
MŠ
Šustekova
MŠ
Rovniankova
MŠ
Gessayova
MŠ
Rőntgenova
MŠ
Iljušinova
ZŠ
Prokofievova
ZŠ
Dudova

Oknƒ v roku
2009

Predpokladanƒ
nƒklady v €
86 500

Skutočn„
nƒklady v €
78 128,81

Naviac prƒce
v€
6 958,63

Cena spolu v
€
85 087,44

Rozdiel v €

86 500

91 350

2 200,65

93 550,23

7 050,23

300 000

247 866

2 617,05

250 483,28

- 49 516,72

86 500

73 823,39

7 617,98

81 441,37

- 5 058,63

290 500

198 063,49

8 604,14

206 667,63

- 83 832,37

83 250

52 517,58

0,00

52 517,58

- 30 732,42

83 250

52 401,28

0,00

52 401,28

- 30 848,72

83 250

52 203,80

6 818,07

59 021,87

- 24 228,13

83 250

52 517,58

7 527,70

60 045,28

- 23 204,72

82 000

70 287,35

0,00

70 287,35

- 11 712,65

86 500

76 645,52

0,00

76 645,52

- 9 854,48

290 500

162 970,50

375,89

163 346,39

- 127 153,61

290 500

190 519,95

10 505,08

201 025,03

- 89 474,97

1 932 500

1 399 295

53 225

1 452 520

- 479 979,75

- 1 412,56

Čerpanie Šveru v roku 2009 celkom

Predpokladanƒ Skutočn„
nƒklady v €
nƒklady v €
Spolu
v roku 2009

2 138 164

1 632 924

Naviac
prƒce v €

Cena spolu
v€

Rozdiel v €

64 968

1 697 892

- 440 271,81

Kontrolou dokladov sŠvisiacich s realiz€ciou pr€c jednotlivˆch školskˆch objektov
v ktorˆch v roku 2009 prebehla realiz€cia projektu znižovania energetickej n€ročnosti
v budov€ch šk‰l a školskˆch zariaden„, (najm” podp„sanˆch ZmlŠv o dielo, Dodatkov zmluvy
o dielo, Z€pisov o odovzdan„ a prevzat„ diela, Z€pisov z odovzdania staveniska, Stavebnˆch
denn„kov, Preberac„ch protokolov a pod.) nebolo zisten• porušenie z€v”znˆch pr€vnych
predpisov, internˆch normat„vnych aktov a inˆch sŠvisiacich noriem.
Vykonanou kontrolou v Stredisku služieb škol€m a školskˆm zariadeniam Petržalka
ohľadom rekonštrukcie šk‰l a materskˆch šk‰l za obdobie roku 2009 bolo zisten•, že SSŠaŠZ
Petržalka, sa podieľalo pri plnen„ Šloh a požiadaviek vyplˆvajŠcich z realiz€cie pr€c na
projekte vˆmeny okien a striech na objektoch materskˆch a z€kladnˆch šk‰l v Mestskej časti
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Bratislava-Petržalka v sŠlade s ustanoveniami z€konnˆch noriem, uznesen„ Miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka a z€vermi z rokovania Komisie, ktor€ bola
zriaden€ na vˆber bankovej inštitŠcie, pr„pravu sŠťažnˆch podkladov a vyhodnotenie ponŠk
(pod veden„m prednostu miestneho Šradu). V priebehu vykonanej kontroly nebolo zisten•
porušenie z€v”znˆch pr€vnych predpisov, internˆch normat„vnych aktov a inˆch sŠvisiacich
noriem až na form€lne porušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 287, ktor• schv€lilo
rekonštrukciu – opravy striech vo vybranˆch materskˆch a z€kladnˆch škol€ch a vˆmenu
okien vo všetkˆch materskˆch a z€kladnˆch škol€ch nie však vˆmenu vstupnˆch br€n
a zateplenie učebne, ktor• vyplynuli z technick•ho a ekonomick•ho hľadiska a bolo ich
nevyhnutn• vykonať vzhľadom na zabezpečenie spr€vneho realizovania stavby.
Na z€klade skutočnost„ zistenˆch pri vykonanej kontrole odporŠčame novelizovať
uznesenie miestneho zastupiteľstva č. 287 tak, aby boli schv€len• aj rekonštrukčn• pr€ce,
ktor• vyplynuli z technick•ho a ekonomick•ho hľadiska a bolo ich nevyhnutn• vykonať
vzhľadom na zabezpečenie spr€vneho realizovania stavieb. Z€roveň odporŠčame starostovi
mestskej časti zv€žiť potrebu rokovania s pr„slušnou bankou o zmene alebo dodatku „Zmluvy
o poskytnut„ Šveru“.

9

