
lVlNlsTERSTVo lNVESTiclí, REGloNÁtNEHo
ROZVoJA A lNFoR[rlATlZÁclE

SLOVENSKEJ REPUBLlKY
sekcia plogmmov cézhíaniönej spollpíác

lMP Národného orgánu pre píogíamy Interreg V_A a ENI, verzia 3,0
Príloha ó,9d

(vzmysle§22ods, 1 zákona é.3s7 /2o1s Z. z. o finanónejkontrole a auditeaozmeneadoplnení
niektorích zákonovv znení neskorjích predpisov (d'alej ] en ,,záko n o finananej kontrole")

FondI ERDF

Op€raöní program: : Intereg V-A Slovenská republika - Mad'arsko 20l4_2020

Prioritná os: Posilnenie udrlatel'nej a kvalitnej zamestnanosti a pracovnej mobility

Názov projektul lG Heritage Delivery

Kód proj€kti!| SKHU/1 802/3. 1/036

Dátum úöinnosti Zmluvy o po§kytnutí finanöného príspevku / zmlurT o po§kytnutí
podpory z fondov EÚl. 1.2.2020

' § 2 pism, g) zákon o finanönej kontrole.

Správa z kontroly

Identiíikaöné údaie Droiektu

Identifikácia Dárodného orpánu wkonávaiúceho kontro|u íonrávnená o§ohr)
Názov oprávlenej osoby: Ministerstvo investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR

Sídlo oprávnenej osoby: Pribinova 25, 81 1 09 Bratislava
Po§tová adre§a: Raöianska 153/A, P. O, BOX 1,83003 Blatislava 33

Zamestnanci oDrávnenei osobY:

Mgr. Jaroslav Kouiil

Identiíikácia prizvanei osobY:



Prizvaná osoba2 (ak je relevantné):
N/A

Názoy/meno a priezvisko povinnej
Natur Ploducts Németh, s, r. o.

sídlo povinnoj o§oby:
Sokolec 424. 935 75

Názov/meno a pri€zvisko tretej o§ob}:
N/A
sídlo tretej osoby:
N/A
Po§tavenie tretej o§oby voói prijímatel'ovi:6
N/A

2 Uvádza sa meno a píiezvisko prizvanych os6b. / § 2 písm, i) zátona o finanönej koítrole.
] 

§ 2 pism, h) zákona o finanénej kontrole.
aNo uv€die názov kontrolovanej osoby (napr. prijímatel'a, so) alebo meno a pri€zvisko v pripad€, akje
kontrolovaflou osobou ryzická osoba
5 Uvádza sa len v prlpade, ak sa od tretej osoby }Tradovala súöinnost', / § 20 ods, 2 písm. a) zákona o finanönej

6 Napr, partíer, uzívatel, dodávatel', subdodávatel'.

Strana 2

Identiíikácia oovinnei osobv3

Identifikácia tretích osóbs



/

7 Ak sa lTkonáva admini§tratívna finanóná kontrola aj finanóná kontrola na mie§te tej ist€j finanénej op€rá€i€
alebojej öasti, móze sa lypracovat' spoloóny návrh öiastkovej sprá\,y alebo spoloéni návrh spráq/ a spoloóná

" öiastková správa al€bo spoloéná správa z administratívnej finanénej kontroly a finanön€j kontroly na mieste,
3 Platí lenv pripade finanönej kontroly na mieste (akje finanóná kontrola na mieste rykoná;aná na;iacerich
mi€stach §/zického vikonu finanóne.j kontroly na mieste, No uvedi€ v§etky tieto miesta),
'V prlpade. akje ry7icky Fikon konlrol) rozdelen} na viacero dni, |e potrebné uviesf !§etky dnl,
|0 Ak je formou rykonu konlroly adminisrrativna financná konlrola ai;stkovej sprály Finaninei sprály píed jej
píeplatením, uv€dieNo do predmetu kontroly aj aiastkovej spraly/Financnej spravy, pomdové öíslo aj;j §"
(priebezná platba, posk}tnutie zálohovej platby alebo zúötovanie álohovej platby, závereóná ziadoso), Ú
oslamjch pripadoch u!edie No osobilni predmel konlloly osobitné predmery konlroly Lrvedené V Sy§téme
íiadenia ESIF na Po 20L4-2020 a v usrnerneniach Ro^o, resp. iny píedm€t kontíoly podl'a charakteru kontroly
(napí. kontrola delegovanj,ch právomocl na so, kontrola verejného obstarávania),
|' \o möZe Zadefinovaf blizsiu cha,akleíisliku predmelu konlrol}.
Il Ak nie je definovaná plesna hodnoü v Zmlu\e, u!€die §a odhad,

'\o detailne popi§e nedostatky, ktoíé boli pri kontrole zistené s odkazom na príslu§né poru§enia le8islatlly
SR, EU, zmluva o posk},tnuti finanóného príspevku (ple Píogram spolupíáCe lnterr€g V-A Pol'sko - Slovenská
relublika 2014 _ 2020) a Zmluva o posk}tnutí podpory z fondov EU (pre Program spoluprác€ lnterreg V-A
Madarsko, slov€nská republika- Mad'arsko 20l4 - 2020) a pod, vrátane kvalifikácia zisienych n€zrovnalostí
alebo zisteného podozrenia z nezrovnalosti,

'a Uvedú sa návrhy odporúöaní alebo opatreni na nápravu zistenich nedostatkov a na odstránenie príóin ich
vzniku,

tr'oíma víkonu kontroly:7 Administratívna finanöná kontrola

Miesto o víkonu ko : N/A
Dátum u kontrolv9: N/A
Ciel' kontroly: kontrola súladu finanönej operácie s plávom SR a EÚ a usmeminiami a

ickími Dokyítni cKo a Ro.No
Predmet kontrolyloi Finanöná kontrola verejného obstarávania

Blü§ia id€ntifikácia :Il slandaldná ex-post kontrola Dodalku a, l
o nrizov zákazky:
. kód oznámenia:

Linka na spracovanie ovocia a zeleniny
55-MST, Vestník ö. 1/2022 zo űa03.01,2022

tr'oím, kontroly: Administratívna finanóná kontrola
Prédpokladaná h odn otz zákazky,|
Hodnota záliazky podl'a uzatvorenej
zmluvyi
Hodnota zákazky priDadaiúca na proiektlr:

245 421,00 EUR bez DPH

225 310.00 EI]R bez DPH
N/A

opi§ zisteních nedostatkovl] §polu s návrhmi opatrení na nápravu zistenlch
nedo§tatkov a na od§tránenie príöin ich vzniku §o zohl'adnením opodstatnenosti
podanfch námietokla:
Vykonanou kontíolou verejného obstarávania neboli identifikované poru§enia ZVO, ktoré

mali alebo mohli mai vplyv na
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Udaje o rTkonanej kontro|e



Námietky kontrolovanej osoby k zistením nedo§tatkom a navrhnutím odporúöaniam
a/alebo k lehote na pr€dloienie pí§omného zoznamu prijafích opatrení a/al€bo k lehotó
na sDln€nie Driiatích oDatr€ní :15 N/A
Spösob rysporiadania §a § námietkami kontrolovaDej o§oby k zistením nedostatkom,
navrhnutím odporúöaniam a/alebo klehote na pr€dlorenie písomného zoznamu
prijatfcb opatrení a/al€bo k lehote na §plnenie prijatích opatrení, ktoré boli
tryhodnotené ako üeopodstatnené a uvedenie odövodnenia ich íeopod§tatneno§ti: N/A
oprávnené vídavky:
ív,í§ka v.i,davkov Dripusteních do financovania)

l00%

Neoprávnené vfdavky:
(uplatnená korekcia)

0%

závery z kontroly, vrátaDe }Yjadrenia o súlade íinanönej operácie alebo jej
óasti so §kutoöno§t'ami uvedenfmi § 6 ods. 4 zákona o fiuanénej kontrole
podl'a § 7 ods. 3 zákona o finanönej kontrole:

VYJADRENIE:
Na základe overenfch skutoönosti potvrdzujem, Ze vo finanönej operácii je moZné
pokraöovaf.

overenie súladu s \'],t]crtc polo7ku, v súlade so stanoveními ciel'mi kontroly
bolo }Ykonané na osobitnom kontrolnom zozname.16

N/A

Zoznam kontrolovaních dokladov a iních písomností vzt'ahujúcich sa
k predmetu kontroly:
Dokumentácia k PHZ, Profil vereiného obstarávatel'a, vestník, IS EVo a i
zoznam Dodkladov Dreukazuiúcich zistené nedostatkvl7: N/A
Lehota na Dredloienie oísomného zoznarnu Driiatích opatreníl8: N/A
Lehota na sDlnenie Driiatúch opatreni: N/A
Dátum doruóenia návrhu na oboznáme ie povinnci osobe:l' N/A

15 Ro vypiüa len v prIpad€, ak vpracovaniu správy pí€dchádzalo doíuóenie návrhu sprá}y z kontroly (tj. boli
v rámci kon§oly zistené nedostatky), Uvedú sa námietky kontrolovanej osoby k zist€nim nedostatkom,
navrhnut m odporúüaniam alebo opatreniam a k tehote napíedlozenie pí§omného zoznamu splnenych opatrení
píijatich na nápravu zisteních n€dostatkov ana odsíánenie príóin ich vzniku. Ak prljímat€l nemal k návíhu
sprály z kontroly námietky Ro uvedi€ informáciu o ton, ze námietky neboli píijImatel'om predlozené, prlp.
inú relevanhú informáciu,

16 Ak sa \Tkonáva administratívna finanöná kontrola alebo finanóná kontrola na mieste pri ktorej súéasne nieje
whotovení aj iny doklad súvisiaci s finanönou kontrolou (kontrolny zoznan), ktori preukazuje vykonanie
základnej finanönej kontroly uvedie sa aj q,jadrenie podl'a § ? ods, 3 zá,kona o finanönej kontrole, óije alebo
nieje morné finanönú operáciu alebo jej óasf vykonaf, v nej pok]aöovaf alebo \Tmáhaf poskytnuté plneni€,
ak sa finanéná opeíácia al€bo j€j öast' uz vykonala.

17 Uvádza sa názov podkladu/podkladov, ktoré potvrdzujti zistené n€dostatky-

'3 Uróí No, prióom zohLadfiuj€ ustanovenia dI. 132 nariadenia Európskeho parlamentu h Rady (EU) a.

1303lz013.
19 V}pífia sa l€n V prIpad€, ak lypracovaniu sprá\ry píedchádzalo doruóenie návrhu sprály z kontroly (t, j. boli
v rámci kontíoly zistené n€dostatky),
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Dátum
vyhotovenia
správy z

Ved. odd. auditov
a kontroly vo pcs

I \ .l0.2022

I1.I0.2D22

Poüöenie:

Povinná osoba je povinná:

a) prijat' v lehote opatrenia na nápravu nedostatkov uvedenlfch v óiastkovej správe

alebo v správe a odstránil príóiny ich vzniku, ,

b) predlozit'v uróenej lehote písomni zoznam prüaqích opatrení,

c) prepracovaf a predloZif v uröenej lehote pisomny zoznam prijat:ích opatrení, ak sa
\ } /iada jeho prepracovanie a predlo2enie.

d) splnit'prijaté opatrenia v uróenej lehote,

e) na vizvu oprávnenej osoby predloZit' dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatlch
opatení,

ak jej táto povimost'vznikla,
Za nesplnenie povinností uvedenlfch v § 21 ods.3 a4alebo §23 zákona o finanönej kontrole
je oprávnená osoba, ktorá vykonáva administratívnu finanönú kontrolu alebo íjnanónú
kontlolu na mieste oprávnená uloZil

a) povinnej osobe alebo tretej osobe pokutu do 100000 eur,

zo No uvedie meno a priezvisko osoby (zamestnancov No), ktoré lykonali kontrolu vrátane prizvanich osób
(napr, gestor horizontálneho princípu), V prípade, ak formou \"ikonu kontrolyje admin istrativna finanöná kontrola
musi bl jednou z os6b vykonávajúcich kontrolu §tatutárny orgán al€bo nim urö€ny vedúci zamestnanec,
z' No uvedie pozlciu Zamestnanca No v rámci inteíních predpisov. V prípade, ak formou vikonu kontroly je
administratIvna finanéná kontrola musí b}djednou z osób iykonávajúcich kontrolu v€dúci zamestnanec, priöom
ak z názvu pozície v rámci int€rnrch predpisov nie jejednoznaöné, ze sajedná o vedúc€ho zam€stnanca, j€ No
povinny uvie§l okíem názvu pozicie v rámci intemrch predpisov aj informáciu o tom, ze sajedná o vedúceho
záme§tnanca, V pílpade píilvanych osób No lenlo <tÍpec nenypina,
z' No uv€die pozlciu zamestnanca No v rámci internich predpisov. V pripade, ak formou \"ikonu kontroly je
administratí\,na finananá kontrola musí b}djednou z osób ,lTkonávajúcich kontrolu v€dúci zam€stnan€c, priöon
ak z názvu pozície v rámci internych predpisov nie jejednoznaöné, ze sajedná o vedúc€ho zam€stnan€a, j€ No
povinn' uviesi okrem názvu pozicie v rámci,int€rnich predpisov aj infornáciu o tom, ze sajedná o vedúceho
zámestnanca, V pílpade pril\anjch osób No lenlo 5ripec nenlpina,
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udaie o o§obách zodoovedních za wkonanie kontrolv
Kontrolu
lrykonal20:

Pozícia''l. Podpis:

Mgr. Jaroslav
Kouá1 4
Kontrolu
schválil:

Pozie,la": Podpis: Dátum:

MgL Jana
skovaisová

Riad. odb. kontroly
implementácie pcs 97>4'



b) zamestnancovi povinnej osoby alebo zamestnancovi tretej osoby poriadkovú pokutu do

3000 euí.

Kontrola je skonöená diom zaslania sprálry z kontloly kontrolovanej o§obe (napr.

prijímatel'ovi), Zaslaním öiastkovej správy z kon&oly je skonöená tá óasí finanönej kontroly,
ktorej sa öiastková správa z kontroly tfka.

Skonóením kontroly z urovne riadiaceho orgánu ni€ sú dotknuté záverylvlsledky d'al§ích
kontrol a auditov vykonaních tim istYm riadiacim orgánom alebo in;ími
kontrolnymi/auditn]imi orgánmi (napl celtifikaón]ím orgánom, orgánom auditu, Európskou
komisiou, Úradom pre verejné obstarávanie, Úradom vládneho auditu a pod.), Vrátane zistení
s finanönlfmi dösledkami pre kontrolovanú osobu (napr. prijímatela).
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MlNlsTERsTVo
lNVEsTlcll, Rf cloNALNEHo Rozvo]A
A lNFoRMATlzAclt
sLovtNsKE] REPUBLlKY

sekcia pro9ramoV cezhraniönej spolupráce
odbor kontroly implementácie programov

cezhraniónej spolupráce
Raóianska 153/A
830 03 Bratislava

Natur Products - Németh, s, r, o.
lng. Arpád Németh
konatel
lpelsky sokolec 424
935 75 lpersky sokolec

váé li§t öí§lo/zo dna Naéeóíslo

c, z.| 08361912022

c. s.:014277l2o22l

oAKVoPcs

Kouri 878'I

Bratislava

11- 10- 2022

Vec
Zaslanie spráVy z kontroly

V píílohe tohto listu Vám zasielame spráVu io §tandardnej ex-post kontroly Dodatku
ó, 1 ku Kúpnej zmluve, ktorá je wsledkom verejného obstaráVania na predmet zákazky
,,Linka na spracovanie ovocia a zeleniny' realizovaného V rámci poektu ,,IG Heitage
Delíveü' s kódov,im oznaöením SKHU/1802/3,1/036. Kontrolou neboli identifikované
poru§enia zvo, ktoré by mali alebo mohli maf Vplyv na wsledok veoného obstaráVania,

s pozdravom

Príloha
spráVa z kontroly

<a,-2>a
Mgr. Jana skovajsová

riaditel'ka odboru

Teleíón

02120928781

E-máil

ial9§]arlo!i@I!!tti..s0!.§t

lnternei

htiDJ/Www.mirri.oov,sk

löo
50349287


