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na rokovanie miestnej rady        dňa 07.02.2012 
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S p r á v a  
o preverení postupu verejného obstarávania a spísania zmluvy 

s firmou Vepos, s.r.o. 
______________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 Miestna rada mestskej časti  
Bratislava – Staré Mesto 
o d p o r ú č a 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať správu 
o preverení postupu verejného obstarávania 
a spísania zmluvy s firmou Vepos, s.r.o. 
 

 
Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 - v materiáli  

    
 
    
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
miestny kontrolór mestskej časti 
 

 - návrh uznesenia 
- správu 
 

 



 
Návrh uznesenia 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e   n a    v e d o m i e  
 
správu o preverení postupu verejného obstarávania a spísania zmluvy s firmou Vepos, s.r.o. 
 



 
 

S P R Á V A 
O VÝSLEDKU POSTUPU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA A SPÍSANI A ZMLUVY 

S FIRMOU VEPOS, s.r.o 
 
 
 
V súlade s uznesením č. 7/2011 Komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné 
prostredie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a uznesenia 
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 56/2011 zo 14.6.2011 (v 
zmysle schváleného Plánu miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na II. 
polrok 2011) bola vykonaná kontrola výsledku postupu verejného obstarávania a spísania 
zmluvy s firmou Vepos, s.r.o. 
 
Kontrolu vykonal Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór. Kontrolovaným obdobím bol II. 
polrok 2008. 
 
Z vykonanej kontroly bola spracovaná Správa č. 4/2011 o výsledku postupu verejného 
obstarávania a spísania zmluvy s firmou Vepos, s.r.o., v ktorej sú podrobne rozpísané 
kontrolované oblasti, ako aj konkrétne zistenia. Nakoľko rozpočtová organizácia Vepos, s.r.o. 
zanikla, v zmysle § 21 ods. 13 zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol so správou oboznámený štatutárny zástupca 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 
   
I.  VŠEOBECNÁ ČASŤ 
 
I.1. Genéza VEPOS – samostatnej rozpočtovej organizácie mestskej časti Bratislava - Staré 
Mesto 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto na zasadnutí dňa 30.01.1992 
svojím uznesením č. 2/1992 zriadilo VEPOS – samostatnú rozpočtovú organizáciu. V časti A. 
rozhodnutia určilo dátum vzniku 01.02.1992. V časti B. schválilo zriaďovaciu listinu a v časti 
C. vymenovalo p. Jozefa Cepeka za jej riaditeľa.  
 
V roku 2007 miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto svojím uznesením 
č. 116/2007 zo dňa 11.12.2007 odňalo majetok zo správy rozpočtovej organizácie a zároveň 
zmenilo celé znenie zriaďovacej listiny. 
 
V roku 2008 bola organizácia VEPOS zrušená. Rozhodlo o tom Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto svojím uznesením  č. 124/2008 zo dňa 04.11.2008. 
Organizácia bola zrušená k 31.12.2008 a k tomuto dátumu bol odvolaný aj riaditeľ p. Jozef 
Cepek. Sídlom VEPOS, rozpočtovej organizácie do jej zániku bol areál na Žilinskej ul. č. 1 
v Bratislave.  
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Vzhľadom na skutočnosť, že aj dnes existuje firma Vepos so sídlom na Žilinskej ul. č.1 
v Bratislave, treba uviesť nasledovné:  
Firma VEPOS BRATISLAVA, s.r.o. so sídlom na Žilinskej ul. č. 1 v Bratislave podľa výpisu 
z Obchodného registra vznikla 22.8.2009 ako nástupca firmy INEXSYS, s.r.o. založenej 
6.5.1994. Konateľom spoločnosti je Ing. Ivan Šátek.  
 
I.2. Doklady doložené ku kontrole 
 

a) Dokumentácia – archív     05.10.2011  
b) Výpis z OR 
c) Uznesenie č. 2/1992   - zriadenie VEPOS 30.01.1992 
d) Uznesenie č. 116/2007            - odňatie majetku 11.12.2007 
e) Vestník VO        31.07.2008 
f) Uznesenie č. 124/2008  - zrušenie VEPOS 04.11.2008 
g) Zápisnica č. 2 Komisie pre územné plánovanie   16.03.2011 
h) Uznesenie MZ MČ SM – plán kontrolnej činnosti MK  14.06.2011 
i) Zmluva č. 710/2008 + dodatky 1 až 11 (kópia)  18.07.2011 Tab. č. 1 
j) Informácia pre komisiu JUDr. Marek Jánošík       10.2011 
k) Analýza a pracovný návrh Soňa Párnická    15.03.2011 
l) Právna analýza                 05.10.2011 
m) Právna analýza JUDr. Viera Malinowska   24.10.2011 
n) Právny rozbor JUDr. Ján Cili     04.11.2011 

          
Tabuľka č. 1  

objednávateľ poskytovateľ 
 

 

Predmet 
dátum meno pečiatka dátum meno pečiatka 

1. Zmluva o poskytovaní 
služieb č. 710/2008 

Čistenie komunikácií, údržba 
verejnej zelene .... 

31.12.2008 
Jozef 
Cepek 

Vepos 31.12.2008 Ing. Šátek 
Inexsys, 
s.r.o 

2. 
Dodatok č. 1 k Zmluve 
o poskyt. služieb 
z 31.12.2008 

Zmena objednávateľa 
VEPOS BA-Staré Mesto – 
mestská časť BA – Staré 
Mesto 

02.02.2009 
Ing.arch. 
Petrek 

MČ bez dátumu Ing. Šátek 
bez 
pečiatky 

3. 
Dodatok č. 1 k Zmluve 
o poskyt. služieb 
z 31.12.2008 

Upresnenie rozsahu prác 
a služieb 01.04.2009-
30.06.2009 

01.04.2009 
Ing. arch. 
Petrek 

MČ 01.04.2009 Ing. Šátek 
bez 
pečiatky 

4. 
Dodatok č. 2 k Zmluve 
o poskyt. služieb 
z 31.12.2008 

Upresnenie rozsahu prác 
a služieb 01.07.2009-
31.08.2009 

01.07.2009 
Ing. arch. 
Petrek 

MČ 01.07.2009 Ing. Šátek 
Inexsys, 
s.r.o. 

5. 
Dodatok č. 3 k Zmluve 
o poskytovaní služieb zo 
dňa 31.12.2008 

Upresnenie rozsahu prác 
a služieb 01.10.2009-
31.12.2009 

30.09.2009 
Ing. arch. 
Petrek 

MČ 30.09.2009 Ing. Šátek 
Vepos, 
s.r.o. 

6. Dodatok č. 5 k Zmluve 
o poskytovaní služieb 

Zmena – úprava 30 článkov 
zmluvy 

06.07.2010 
Ing. arch. 
Petrek 

MČ 06.07.2010 Ing. Šátek 
bez 
pečiatky 

7. 

Zmluva o poskytovaní 
služieb (úplné znenie) 
v znení  Dodatkov č. 
1,1,2,3,5) 

Úplné znenie so zarátaním 
dodatkov 1-5 

06.07.2010 
Ing. arch. 
Petrek 

MČ 06.07.2010 Ing. Šátek 
bez 
pečiatky 

8. Dodatok č. 6 k Zmluve 
o poskytovaní služieb 

Rozsah služieb pre rok 2010 25.10.2010 
Ing. arch. 
Petrek 

MČ 25.10.2010 Ing. Šátek 
Vepos, 
s.r.o. 

9. Dodatok č. 7 k Zmluve 
o poskytovaní služieb 

Rozsah služieb pre rok 2011 13.12.2010 
Ing. arch. 
Petrek 

MČ 14.12.2010 Ing. Šátek 
Vepos, 
s.r.o. 

10. Dodatok č. 8 k Zmluve 
o poskytovaní služieb 

Úprava rozsahu zmluvy 
(pridanie a ubratie ulíc) 

07.03.2011 
PhDr. 
Rosová 

MČ bez dátumu Ing. Šátek 
Vepos, 
s.r.o. 

11. 
Dodatok č. 9 (č. 
238/2011) k Zmluve 
o poskytovaní služieb 

Úprava rozsahu zmluvy 
(pridanie a ubratie ulíc) 

13.07.2011 
PhDr. 
Rosová 

MČ bez dátumu Ing. Šátek 
Vepos, 
s.r.o. 
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II. POSÚDENIE PRIEBEHU VO 
 
II.1. Základné údaje 
 
Verejné obstarávanie bolo charakterizované základnými údajmi:  
 
Identifikácia verejného obstarávateľa: 

VEPOS 
Žilinská č. 1, 811 05  Bratislava 
IČO: 00510106 
od 1.1.2009: 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto 
zastúpená: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
Vajanského nábrežie č. 3, 814 21 Bratislava  
IČO: 00603147 

 
Predmet zákazky:  

Čistenie komunikácií vrátane zberu a odvozu anorganického odpadu a snehu, údržba 
verejnej zelene vrátane zberu a odvozu biologického a anorganického odpadu, 
prevádzkovanie detských ihrísk, verejných sociálnych zariadení a trhovísk vrátane 
zberu a odvozu anorganického odpadu. 
 
Kód CPV:  hlavný predmet  90000000-7 
  doplňujúci predmet  77300000-3 
      92610000-0 

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 

Do 8 298 479,72 Eur bez DPH, t.j. 250 000 000,00 Sk (prepočítané konverzným 
kurzom 1 € = 30,1260 Sk) 
 

Postup VO: 
Nadlimitná zákazka podľa § 52 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Pri definovaní lokalít si verejný obstarávateľ vyhradil právo zmeny miesta poskytovania 
služby, ktoré nebolo možné v dobe poskytnutia SP uviesť z objektívnych dôvodov. 
 
II.2. Účastníci 
 
O účasť vo verejnom obstarávaní sa celkovo uchádzali 4 uchádzači: 
záujemca č. 1 – INEXSYS, s.r.o., IČO: 31371230, Žilinská č. 1, 811 05  Bratislava 
záujemca č. 2 – skupina dodávateľov:  

  A.S.A. Slovensko, spol. s r.o., IČO: 31318762,   900 91  Zohor, 
Technické služby – A.S.A. s.r.o., IČO: 35848910, Bazová č. 8, 821 08   
Bratislava 

Záujemca č. 3-  Mgr. Imrich Rák – RAKI, IČO: 11793538, Gwerkovej č. 9, 851 04  
Bratislava 

Záujemca č. 4 –  Valéria Kovalčíková – KOSEC, IČO: 175 14207, Gruzínska č. 23,  
     821 05  Bratislava 



 4 

 
II.3. Komisia na vyhodnotenie súťažných podmienok 
 
Proces verejného obstarávania „zahájil“ riaditeľ organizácie vypracovaním súťažných 
podmienok vo forme pracovnej verzie. Samotnou organizáciou verejného obstarávania 
poveril JUDr. Katarínu Salomonovú. Zároveň aj svojím rozhodnutím z 18.08.2008 zriadil 
Komisiu na vyhodnotenie súťažných ponúk nadlimitnej zákazky: Čistenie komunikácií 
vrátane zberu a odvozu anorganického odpadu a snehu, údržba verejnej zelene vrátane zberu 
a odvozu biologického a anorganického odpadu, prevádzkovanie detských ihrísk, verejných 
sociálnych zariadení a trhovísk vrátane zberu a odvozu anorganického odpadu.  

Jozef Cepek 
Ing. Iveta Stachová 
Vladimír Hudec 
Augustín Ferenčík 
Ing. Marián Procházka 
Ing. Martin Borguľa 
Mgr. Radoslav Števčík 
JUDr. Katarína Salomonová - bez práva vyhodnocovať  

 
Zloženie hore uvedenej komisie tvorili 4 zamestnanci organizácie, 3 poslanci Miestneho 
zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Staré Mesto a 1 odborne spôsobilá osoba. 
 
Členovia komisie boli povinní dodržiavať ustanovenia zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Povinnosťou členov komisie bolo podpísať čestné prehlásenie, že sú bezúhonní, nie sú 
spoločníkmi ani členmi štatutárneho orgánu právnických osôb, ktoré sa uchádzajú o verejnú 
objednávku, nie sú dodávateľmi ani osobou v pracovnom alebo obdobnom pracovnom vzťahu 
k uchádzačom, nie sú v príbuzenskom vzťahu k uchádzačom a ani inak nie sú zúčastnení na 
realizácii predmetu obstarávania a že do ukončenia procesu obstarávania zachovajú 
mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili počas obstarávania. 
 
Toto čestné prehlásenie podpísali s výnimkou jedného všetci členovia komisie. 
 
Celkovo komisia zasadala 3x, čo bolo zaznamenané v nasledujúcich zápisniciach: 
 

1. zápisnica č. 1         z 05.09.2008 
z 11.09.2008 

Program: 1. Kontrola splnenia podmienok účasti 
    2. Závery komisie 
 
 Komisia skonštatovala, že do užšej súťaže boli prijaté 4 žiadosti o účasť. 

Všetky žiadosti boli doručené v stanovenej lehote a v uzatvorených obaloch.  
 
Záver:    Komisia konštatovala, že: 
 

- záujemca č. 1 predložil v zmysle deklarovaných podmienok verejného 
obstarávateľa     neplatný doklad podľa § 33 ods. 5 písm. b) zákona 
a z uvedeného dôvodu bol podľa § 33 ods. 4 písm. b) zákona z užšej súťaže 
vylúčený, 
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- záujemca č. 2 predložil v zmysle deklarovaných podmienok verejného 
obstarávateľa neplatný doklad podľa § 33 ods. 5 písm. a) zákona a z uvedeného 
dôvodu bol podľa § 33 ods. 4 písm. b) zákona z užšej súťaže vylúčený, 
 
- záujemca č. 3 nesplnil v plnom rozsahu podmienku účasti podľa § 26 ods. 1 
písm. f) zákona a bol podľa ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona z užšej 
súťaže vylúčený, 
 
- záujemca č. 4 predložil v zmysle deklarovaných podmienok verejného 
obstarávateľa neplatný doklad podľa § 33 ods. 5 písm. b) zákona a z uvedeného 
dôvodu bol podľa § 33 ods. 4 písm. b) zákona z užšej súťaže vylúčený. 

 
2. zápisnica č. 2         z 22.09.2008 

Program: 1. Oboznámenie sa so žiadosťami o nápravu 
  2. Závery komisie 
 

  Komisia konštatovala, že proti vylúčeniu podali žiadosť o nápravu dvaja    
       záujemcovia: 

1. INEXSYS, s.r.o., 
2. A.S.A. Slovensko, s.r.o. 
 

Záver:    - vyhovuje žiadosti o nápravu záujemcu č. 1: zrušuje rozhodnutie o jeho  
  vylúčení z užšej súťaži a vyzve záujemcu na predloženie súťažnej ponuky, 
 
  - nevyhovuje žiadosti o nápravu záujemcu č. 2 (skupiny dodávateľov):  
  záujemca nepreukázal, že ku dňu predkladania žiadostí o účasť mal uzatvorenú  

Zmluvu o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
s Hlavným mestom SR účinnú min. do 31.12.2008 

 
 
3. zápisnica č. 3         z 17.12.2008 

Program:  1. Vyhodnotenie súťažných ponúk 
  2. Záver komisie 
 
  Po posúdení súťažných ponúk komisia skonštatovala, že obidvaja uchádzači  
                        splnili aj podmienky užšej súťaže deklarované v Súťažných podkladoch: 
 
  1. A.S.A. Slovensko      cena: 91 911 658,85 Sk 
  2. INEXSYS, s.r.o     cena: 59 147 055,71 Sk 
 
Záver:   Na základe vyššieho počtu získaných bodov sa úspešným uchádzačom stala 

obchodná spoločnosť INEXSYS, s.r.o. 
 

Komisia sa zišla aj pri príležitosti otvárania ponúk predmetného verejného obstarávania 
a výsledok bol zaznamenaný v Zápisnici zo 17.12.2008. Otvárania obálok sa zúčastnili aj 
zástupcovia firiem:   INEXSYS, s.r.o. - Ing. Ivan Šátek 
    A.S.A., s.r.o. – Ing. Peter Mikula 
 
Program:  1. Kontrola oprávnenosti zástupcov uchádzačov na otváraní obálok 
  2. Oznámenie údajov podľa § 41, ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. v z.n.p.  
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Záver:   Komisia konštatovala, že všetci prítomní zástupcovia sú oprávnení zúčastniť sa  
                        otvárania obálok a že do užšej súťaže boli prijaté 2 ponuky:  
 

- A.S.A. Slovensko, s.r.o., IČO: 31318762, 900 91  Zohor  
s cenou      77 236 688,11 Sk bez DHP,  
       91 911 658,85 Sk s DPH 
 
- INEXSYS, s.r.o., IČO: 31371230, Žilinská 1, 811 05  Bratislava 
s cenou       49 703 408,16 Sk bez DPH 
        59 147 055,71 Sk s DPH 

 
II.4. Priebeh VO 
 
Proces verejného obstarávania začala JUDr. K. Salomonová, odborne spôsobilá osoba 
poverená riaditeľom organizácie J. Cepekom. VO sa začalo 1.7.2008 predbežným 
oznámením, resp. žiadosťou o zverejnenie adresované Publikačnému úradu EÚ, ako aj Úradu 
pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“). 
 
Oficiálne bolo oznámenie uverejnené v:  
ÚV EÚ (Úradný vestník Európskej únie): 2008/S 147-198029   31.7.2008 
VVO (Vestník verejného obstarávania): 03477-MUS 148/2008   31.7.2008 
   
Pre vyhlásený postup verejného obstarávania – užšiu súťaž platí v zmysle zák. č. 25/2006 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. dvojkolový 
postup: 

- v prvom kole predkladajú záujemcovia do stanoveného termínu žiadosť o účasť –  
doklady požadované v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania ako podmienky  
účasti, 
 
- v druhom kole, po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, zašle verejný 
obstarávateľ súťažné podklady tým záujemcom, ktorí podmienky splnili a zároveň ich  
vyzve na predloženie ponuky s obsahom a v termíne podľa súťažných podkladov. 
 

Na vyhlásenie reagovalo celkovo 5 záujemcov. 
 
Následne boli obstarávateľovi doručené 4 žiadosti o účasť v súťaži. Komisia vymenovaná 
riaditeľom organizácie (viď. časť II.3.) zasadala 05.09.2008 a 11.09.02008 a posúdila všetky 
4 žiadosti. Záver komisie bol, že všetkých uchádzačov vylúčili zo súťaže, čo im bolo aj 
oficiálne oznámené. Dvaja účastníci podali námietku – žiadosť o nápravu: 

     1. INEXSYS, s.r.o., 
     2. A.S.A., s.r.o. 
Na druhom zasadnutí komisie dňa 22.09.2008 (viď. časť II. 3.) boli posúdené argumenty 
obidvoch uchádzačov o nápravu. Bolo vyhovené len uchádzačovi č. 1. Druhý uchádzač sa 
odvolal na Úrad pre verejné obstarávanie. Po prerokovaní na ústnom pojednávaní konanom 
dňa 15.10.2008 vydal ÚVO rozhodnutie, kde nariadil vrátiť uchádzača č. 2 do súťaže. Užšej 
súťaže sa teda zúčastnili 2 uchádzači:  

1. INEXSYS, s.r.o., 
      2. A.S.A., s.r.o. 
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Po prijatí ponúk dňa 17.12.2008 prebehlo za účasti komisie aj ich oficiálne otváranie, ktorého 
sa zúčastnili aj zástupcovia obidvoch uchádzačov. Následne v ten istý deň zasadla komisia, 
ktorá aj vyhodnotila ponuky (viď. časť II.3.). Obidvom uchádzačom bol výsledok oficiálne 
oznámený. Výsledok bol publikovaný aj:  
ÚV EÚ: 05.02.2009, 2009/S 25-358807, 
VVO: 12.2.2009, 00840-VUS, 27/2009 
 
Proces verejného obstarávania bol ukončený podpísaním zmluvy s víťazným uchádzačom.  
 
Súčasne bola odborne spôsobilou osobou vypracovaná v zmysle zákona 25/2006 Z. z. Správa 
o zákazke, dokumentácia bola odovzdaná do archívu. 
 
Pri priebehu verejného obstarávania možno konštatovať, že sa vyskytli nedostatky, ktoré 
z celkového pohľadu nemali vplyv na výsledok: 
 

- riaditeľ organizácie nominoval do komisie na vyhodnotenie ponúk sám seba, 
 
- jeden člen komisie nepodpísal  čestné prehlásenie, že sú bezúhonní, nie sú 
spoločníkmi ani členmi štatutárneho orgánu právnických osôb, ktoré sa uchádzajú 
o verejnú objednávku, nie sú dodávateľmi ani osobou v pracovnom alebo obdobnom 
pracovnom vzťahu k uchádzačom, nie sú v príbuzenskom vzťahu k uchádzačom a ani 
inak nie sú zúčastnení na realizácii predmetu obstarávania a že do ukončenia procesu 
obstarávania zachovajú mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámili počas 
obstarávania, čím bol porušený 
§ 40, ods. 7 zákona č. 25/2006, podľa ktorého „Člen komisie je povinný bez 
zbytočného odkladu oznámiť verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že 
nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď takého skutočnosti 
v priebehu verejného obstarávania nastanú“. 
 
- v odovzdanej dokumentácii chýbajú niektoré doklady – písomnosti, čo je v rozpore s  
§ 21, ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z., podľa ktorého „Verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného 
obstarávania a uchováva ich päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti ponúk. 
Súčasťou dokumentácie je odôvodnenie použitia rokovacieho konania, súťažného 
dialógu alebo použitia zrýchleného postupu v užšej súťaži alebo v rokovacom konaní 
so zverejnením.“ 

 
 
III. POSÚDENIE SÚLADU PREDMETU VO SO ZMLUVOU 
 
Verejné obstarávanie bolo ukončené splnením podmienok, ktoré určuje zákon č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Komisia na svojom zasadaní dňa 
17.12.2008 určila víťaza a násl. bola podpísaná dňa 31.12.2008 predmetná zmluva uzatvorená 
na dobu určitú od 01.04.2009 do 31.3.2014. 
 
Už samotný fakt, že k dnešnému dňu bolo k predmetnej zmluve uzatvorených 9 dodatkov, čo 
dokumentuje Tabuľka č. 1, poukazuje na skutočnosť, že predmet posudzovaného verejného 
obstarávania nebol v súlade s uzavretou zmluvou, resp. s reálnou potrebou mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto pri zabezpečovaní služieb v danej oblasti. 
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Posúdením zhody výsledku (predmetu) verejného obstarávania a podpísanej zmluvy, ktorými 
sa zaoberalo niekoľko právnych analýz (uvedené v časti I.2.), môžem konštatovať nesúlad. Po 
preštudovaní všetkých dostupných podkladov som dospel k rovnakému záveru, aký je 
uvedený v Informácii pre komisiu pre nakladanie s majetkom a financie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto z 10/2011 (časť I.2.j.), kde sa uvádza:  
 
podľa § 45 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so 
súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. 
 
INEXSYS, s.r.o. (v súč. VEPOS Bratislava, s.r.o.) v čestnom vyhlásení zo dňa 10.12.2008 
vyhlasuje, že „súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania a v plnom rozsahu 
akceptujeme obchodné podmienky predmetu zákazky“. 
INEXSYS, s.r.o. (v súč. VEPOS Bratislava, s.r.o.) v čestnom vyhlásení zo dňa 10.12.2008 
vyhlasuje, že „súhlasíme a akceptujeme v plnom rozsahu a bez akejkoľvek následnej úpravy 
obsahu a rozsahu uvedené základné obchodné podmienky“. 
 
Mestská časť Bratislava – Staré Mesto ako právny nástupca zrušenej rozpočtovej organizácie 
VEPOS Bratislava – Staré Mesto, identifikovala po preskúmaní zmluvy a súťažných 
podkladov nasledovné nezrovnalosti medzi textom uzavretej zmluvy a súťažnými podkladmi: 
 
V obchodných podmienkach, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov (časť F. súťažných 
podkladov) sa nenachádzajú ustanovenia: 
 

1. o stanovení ceny predmetu zmluvy ako ceny minimálnej – čl. II. bod 3.1. zmluvy – 
obchodné podmienky ustanovujú cenu predmetu zákazky ako cenu maximálnu, 

 
2. o paušálnej odmene pre poskytovateľa pri nenaplnení predmetu zmluvy v dohodnutom 

objeme – čl. III. bod 3.2. zmluvy,  
 
3. o možnosti úpravy ceny zo strany poskytovateľa v prípade úpravy, resp. nárastu min. 

mzdy – čl. III. bod 3.6.. písm. d) zmluvy, 
 
4. o záväzku zmluvných strán po ukončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy pristúpiť 

k uzatvoreniu zmluvy alebo dodatku za minimálne rovnakých podmienok ako 
v zmluve – čl. V. bod 5.3. zmluvy, 

 
5. o možnosti odstúpiť od zmluvy pri neposkytovaní služby po dobu 2 mesiacov – čl. V. 

bod 5.5. písm. b) zmluvy – obchodné podmienky a ustanovujú neposkytovanie služby 
po dobu 1 mesiaca, 

 
6. o náhrade škody poskytovateľovi vo výške 30 % z dohodnutej ceny, ktorej úhrada 

nemá vplyv na plnenie paušálnej odmeny podľa čl. III. bod 3.2. zmluvy – čl. VI. bod 
6.2. zmluvy, 

 
7. o povinnosti nástupníckeho subjektu zaplatiť odstupné vo výške dohodnutej ceny – čl. 

VI. bod 6.3. zmluvy, 
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8. o dohode zmluvných strán o tom, čo je obchodné tajomstvo, o neposkytnutí informácií 
tretím osobám a o možnosti náhrady škody pri porušení týchto ustanovení – čl. VI. 
bod 6.5. zmluvy v spojení s čl. VII. bod 7.1., 7.2., 7.3. zmluvy, 

 
9. o právnom nároku poskytovateľa na uzavretie nájomnej zmluvy na nebytové priestory 

na Žilinskej ul. 1 v Bratislave ako sídla poskytovateľa – čl. VII. bod 7.4. zmluvy. 
 
K rovnakým, resp. obdobným nezrovnalostiam dospela aj analýza uvádzaná v časti I.2.l.  
Rozpory medzi textom uzavretej zmluvy a súťažnými podkladmi boli z časti odstránené 
uzavretím Dodatku č. 5 k zmluve zo dňa 6.7.2010.  
 
 
IV. ZÁVER 
 
Všetky nedostatky, porušenia a nepresnosti uvádzané v častiach II. a III. sú  z môjho pohľadu 
vnikli v prevažnej miere na začiatku procesu verejného obstarávania, resp. ešte pred ním. 
Podstata problému spočíva, že nebol presne zadefinovaný predmet obstarávania. Konkrétne aj 
tak, ako sa uvádza v Správe – analýze p. poslankyne Soni Párnickej z 15.3.2011: 
 

- nie sú uvedené všetky plochy, 
- lokality nie sú definované parcelným číslom, 
- lokality nie sú definované rozlohou. 

 
Porovnaním bolo zistené, že nesedia ani počty lokalít, ktoré sú uvádzané v položkách ako 
komunikácie, chodníky, zeleň, detské ihriská, sociálne zariadenia.  
 
Konštatujem aj nesúlad medzi súťažnými podkladmi a majetkom, ktorý mala organizácia  
pôvodne zverený, resp. odzverený uznesením č. 116/2007 zo dňa 11.12.2007. 
 
Prínos tejto kontroly k dnešnému dňu, vzhľadom na časový odstup priebehu verejného 
obstarávania a podpísania zmluvy, s prihliadnutím  na odporúčania právnych analýz vidím 
v komplexnom zosumarizovaní problematiky, poukázaním na nedostatky, ale hlavne vo 
vyvarovaní sa všetkých spomínaných nedostatkov pri uzatváraní nového kontraktu.  
 


