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SPRÁVA  HLAVNÉHO KONTROLÓRA                                                                                              
Z KONTROLY UZAVRETÝCH MANDÁTNYCH ZMLÚV                                                                                      

 
S – 13/2020 k č. j. 13/1/2020 – HK                                          
                                                                                          
V čase od 05.10.2020 do 02.11.2020 som v súlade s Plánom kontrolnej činnosti hlavného 
kontrolóra Mesta Strážske na 2. polrok 2020 schváleným uznesením  Mestského 
zastupiteľstva v Strážskom č. 251/2020 zo dňa 04.06.2020 a v súlade s ustanovením § 18f 
ods. 1 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov                                 
vykonal kontrolu uzavretých mandátnych zmlúv  na Mestskom úrade. 
 
Kontrolované obdobie: 2016-2020 
Účelom kontroly bolo preveriť plnenie povinností kontrolovaného subjektu v súlade 
s platnou legislatívou a vnútornými predpismi.  
Predmetom kontroly boli mandátne zmluvy uzatvorené v období posledných piatich rokov.  
 
Kontrolou bolo zistené:  
 
►Mandátna zmluva je jednou zo zmlúv, ktoré upravuje Obchodný zákonník v §§ 566-576. 
Podstatou mandátnej zmluvy je záväzok jednej osoby(mandatára) obstarať určitú obchodnú 
záležitosť pre druhú osobu(mandanta) v jej mene a na jej účet. 
►Keďže mesto nemá k dispozícii prehľadnú chronologickú evidenciu uzavretých zmlúv, pri 
kontrole sa vychádzalo z povinne zverejnených údajov na internetovej stránke mesta podľa 
zákona o slobodnom prístupe k informáciám(č. 211/2000 Z. z.). 
►Podľa týchto údajov v kontrolovanom období  mesto uzatvorilo 12 mandátnych zmlúv, 
z toho v 9 prípadoch bolo predmetom vykonanie verejného obstarávania a v 3 prípadoch 
výkon stavebného dozoru. Uzatvorené zmluvy spĺňajú základné náležitosti ustanovené 
Obchodným zákonníkom. 
Až v 8 prípadoch bola mandatárom spoločnosť I&Z Tender, s. r. o,  v ostatných prípadoch 
boli mandatárom JADOZ, s. r. o, VO-TOR, s. r. o, PROGRESS & PROSPERITY, s. r. o a Ján 
Bystriansky - BRICK – BOX ENGINEERING. 
►Originály týchto zmlúv sú uložené v registratúrnom stredisku Mestského úradu. 
►Mandátna zmluva ako každá iná zmluva je právny úkon. Podľa § 2 písm. d) zákona č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov je aj 
právny úkon finančnou operáciou  a podľa § 7 ods. 1 tohto zákona je orgán verejnej správy 
povinný overiť základnou finančnou kontrolou súlad každej finančnej operácie so 
skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 daného zákona.  
Táto kontrola nebola vykonaná pri žiadnej zmluve pred jej uzatvorením.  
 
Záver:  Nevykonanie základnej finančnej kontroly pred uzatvorením zmlúv je porušením   
              zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o z. a d. n. z.  
                                                                                                                                                          
Kontrolovaný subjekt prijal opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin. 
Zároveň bola stanovená lehota, v ktorej bude hlavnému kontrolórovi predložená informácia 
o ich splnení. 
 
 
V Strážskom, 22.12.2020                                                     Ing. Miloš Marko, hlavný kontrolór 


