
 
 
 

Ing. Oliver Paradeiser, miestny kontrolór mestskej časti Bratislava–Staré Mesto 
 
 

S p r á v a     
o kontrole verejného obstarávania  podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  - 

prieskum trhu za II. polrok 2015 
 
 
Miestny kontrolór:    Ing. Oliver Paradeiser 
 
Útvar miestneho kontrolóra:  Anna Repková 
 
Kontrolovaný subjekt:  Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
     Referát verejného obstarávania 
 
Cieľ kontroly:   Skontrolovať dodržiavanie zákonov  

- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
Zákon č. 25/2006 Z. z.),  
-   Zákon č. 34/2014 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní 
poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 
Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania 
životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony 
- Zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení 
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-   Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- a interných predpisov v danej oblasti v podmienkach         

MČ SM 
 
Dôvod kontroly:  V súlade s Plánom kontrolnej činnosti miestneho 

kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na         
I. polrok 2016, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „miestne 
zastupiteľstvo“) uznesením č. 150/2015 z 08.12.2015 

 
Kontrolované obdobie:   II. polrok 2015  
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I.   VŠEOBECNÁ ČASŤ 
V súlade s plánom kontrolnej činnosti miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto na I. polrok 2016, ktorý schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto (ďalej len „miestne zastupiteľstvo“) uznesením č. 150/2015 z 08.12.2015 bola 
vykonaná kontrola verejných obstarávaní uskutočnených Miestnym úradom mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov – prieskum trhu za II. 
polrok 2015. 
 
I.1   Základné údaje  
 Podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. mestská časť je verejným 
obstarávateľom a podľa § 6 ods. l písm. d) aj zariadenia v jej zriaďovateľskej pôsobnosti bez 
právnej subjektivity alebo s právnou subjektivitou sú taktiež verejným obstarávateľom.  
 .  
I.2  Zákony a predpisy súvisiace s výkonom kontroly  
- Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len Zákon č. 25/2006 Z. z.),  
 
- Zákon č. 34/2014 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane 
a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej 
prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 
 
- Zákon č. 431/2002 Z. z.  o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 
 
- Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, 
 
- Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 
I.3 Vnútorné smernice doložené ku kontrole 
- Smernica č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 06.02.2015 o verejnom 
obstarávaní vrátane príloh, účinná od 06.02.2015: 
- Príloha č. 1 – Finančné limity a z nich vyplývajúce postupy, 
- Príloha č. 2 (vzorový formulár) – Žiadosť o zaradenie požiadavky na zadávanie zákazky – 
časť B Plánu,  
- Príloha č. 3 (vzorový formulár) – Plán verejného obstarávania – časť A, 
- Príloha č. 4 (vzorový formulár) – Plán verejného obstarávania – časť B, 
- Príloha č. 5 (vzorový formulár) – Údaje o bežných nákupoch, 
- Príloha č. 6 (vzorový formulár) – Vyhlásenie o mlčanlivosti, 
- Príloha č. 7 (vzorový formulár) – Zápis z prieskumu trhu/zákazky nižšie ako 1 000 Eur, 
- Príloha č. 8 (vzorový formulár) – Realizačný projekt/ostatné zákazky, 
- Príloha č. 9.1 (vzorový formulár) – Žiadosť o poskytnutie cenovej ponuky 
- Príloha č. 9.2 (vzorový formulár) – Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej 
ponuky, 
- Príloha č. 9.3 (vzorový formulár) – Návrh na plnenie kritérií 
- Príloha č. 10 (vzorový formulár) – Zápis z prieskumu trhu/zákazky rovnaké alebo vyššie ako 
1 000 Eur, 
- Príloha č. 11 (vzorový formulár) – Realizačný projekt/podlimitná zákazka/nadlimitná 
zákazka, 
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- Príloha č. 12 (vzorový formulár) – Rozhodnutie o zriadení komisie, 
- Príloha č. 13 (vzorový formulár) – Menovací dekrét 
- Príloha č. 14 (vzorový formulár) – Čestné vyhlásenie člena komisie 
 
- Príkaz č. 3/2015 prednostu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 
09.01.2015 o postupe pri zadávaní zákaziek, ktoré nie sú podlimitné ani nadlimitné, účinný od 
12.01.2015.  
 
I.4  Podklady doložené ku kontrole 
- MZ 26.05.2015 -  Materiál č. 12/C MZ 26.05.2015 – Informácia o VO od 01.01.2015 (ústna 
informácia), 
- MZ 26.05.2015 – Materiál č. 12/C  - Zápis z diskusie  
- MZ 23.06.2015 - Materiál č. 14 - Informácia o priebehu VO v roku 2015 
- Plán verejného obstarávania na rok 2015 
- Zoznam zazmluvnených zákaziek za 3. a 4. štvrťrok 2015 (ÚVO Gov) 
- Zoznam zákaziek ZsNH nad 1 000 Eur – II. polrok 2015 poskytnuté referátom verejného 
obstarávania 
 
I.5  Podklady použité pri kontrole 
- Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s majetkom 
zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené na MZ dňa 25.06.2013, 
účinné od 01.08.2013 
-  webová stránka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, priečinok verejné obstarávanie, 
- webová stránka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, priečinok zmluvy, objednávky, 
faktúry,  
- webová stránka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, priečinok úradná tabuľa 
 
II.  Verejné obstarávanie podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.  
 Na začiatku roku 2015 sa proces verejného obstarávania mal riadiť podľa príslušného 
zákona o verejnom obstarávaní, jeho noviel,  podľa smernice o verejnom obstarávaní 
z 02.04.2014 a prílohami zo smernice z 01.12.2013.  
 Dňa 09.01.2015 bol vydaný Príkaz č. 3/2015 prednostu miestneho úradu, ktorý 
nadobudol účinnosť 12.01.2015 s platnosťou až do odvolania.  

Na zabezpečenie a organizáciu postupov zadávania zákaziek pri uplatňovaní zákona  
č. 25/2006 Z. z. starosta mestskej časti  vydal Smernicu č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto (ďalej len „Smernica č. 1/2015“) zo dňa 06.02.2015 o verejnom obstarávaní.  

Podľa Smernice č. 1/2015 čl. 1, bod 4) mestská časť v postupoch verejného 
obstarávania môže spolupracovať s inými externými odborníkmi v príslušnej oblasti. 
 Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov mestskej časti a zamestnancov 
zariadení mestskej časti, ktorí sú pri výkone práce vo verejnom záujme v zamestnaneckom 
pomere podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov v miestnom úrade alebo jeho zariadení a pre iných externých 
odborníkov. 
Novela zákona č. 25/2006 Z. z. ,v z.n.p., teda zákon č. 34/2014 Z. z., tzv. „poľnohospodárska 
novela“ z 27.02.2014 priniesla okrem iného aj tieto úpravy:  
 
– § 9 ods. 9 sa dopĺňa o povinnosť evidencie dokladov a dokumentov v lehote 5 rokov od 

uzavretia zmluvy. Zároveň sa ruší povinnosť zverejňovať v profile zadávanie tejto 
zákazky najmenej tri pracovné dni pred jeho zadaním a nahrádza sa povinnosťou zverejniť 
raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách.  
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Podľa § 9 ods. 9, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác 

alebo poskytnutie služby, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný 
obstarávateľ je povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 
a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho 
kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty päť rokov od 
uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo 
vyššia ako 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný v profile zverejniť raz štvrťročne 
súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú zákazku uvedie hodnotu zákazky, 
predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. 

Podľa údajov poskytnutých z referátu verejného obstarávania MČ SM malo byť v II. 
polroku 2015 (kontrolované obdobie) uskutočnených 49 obstarávaní. Nie všetky však boli 
zrealizované. Dôvody nezrealizovania sú uvedené v časti II.1.2. Zákazky zrušené. 
 Pre prehľadnosť uvádzam údaje všetkých VO v II. polroku 2015, ktorých sa týkala 
kontrola ku ktorým sa podarilo získať nasledovné údaje.  
 
1. Zateplenie zadnej steny Obchodná 52, Bratislava – ZsNH - 40/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: nečitateľný dátum 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: Menert s.r.o.,Hlboká 3, Šala 
Vysúťažená cena s DPH: 4 522,80 € (bez DPH 3 769 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 4 800,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 09.07.2015 
 
2. Dodávka, výsadba a údržba kvetinovej výsadby do samozavlažovacích nádob – ZsNH – 
41/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: nečitateľný dátum 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: Kulla SK s.r.o., Trnavská cesta 110/B, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 16 781,15 € (bez DPH 13 984,29 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 16 000,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 16.07.2015 
 
3. Tvorba projektovej dokumentácie Hlboká cesta  - ZsNH – 42/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: nečitateľný dátum 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: CESTPROJEKT, s.r.o., Černyševského 26, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 2 880,00 € (bez DPH 2 400,00 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 3 305,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 13.07.2015 
 
4. Výmena pôvodných okien za nové plastové – MŠ Malá – ZsNH – 43/2015 
Zápis z prieskumu trhu  zo dňa: 27.07.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: ALUSOLID SK, s.r.o., Jalovská 647/50, Jalovec 
Vysúťažená cena s DPH: 17 316,00 € (bez DPH 14 430,00 €) 
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Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 14 956,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 28.07.2015 
 
5. Dodávka a napojenie kuchynských spotrebičov pre ŠJ – ZsNH – 44/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 27.07.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: KEMA SK, Turbínová 1, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 19 983,52 € (bez DPH 16 652,93 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 16 655,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 17.07.2015 
 
6. Revízia a kontrola požiarnych prístrojov – ZsNH – 45/2015   
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: *) 
Počet oslovených: *) 
Počet predložených ponúk:*) 
Úspešný uchádzač: *) 
Vysúťažená cena s DPH: *) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 4 000,00 € 
Údaje zverejnené dňa: *) 
*) Zákazka bola zrušená 
 
7. Dodávka a montáž dverí a mreží v CO kryte Štefánikova 24, Bratislava – ZsNH – 46/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: *) 
Počet oslovených: *)     
Počet predložených ponúk: *) 
Úspešný uchádzač: EGAS s.r.o., Žižkova 1, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 1 416,00 € (bez DPH: 1 180 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 1 180,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 24.07.2015 
*) v kontrolovanom období údaje nezverejnené 
 
8. Odstránenie zatekania v zariadení DJ Čajkovského 2, Bratislava – ZsNH – 47/2015   
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: *) 
Počet oslovených: *) 
Počet predložených ponúk: *) 
Úspešný uchádzač: *) 
Vysúťažená cena s DPH: *) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH:  3 260,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 24.07.2015 
*) Zákazka bola zrušená 
 
9. Rekonštrukcia stavebných otvorov na MŠ 29. augusta – ZsNH – 48/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 11.08.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač:  ALUSOLID SK s.r.o., Jalovská 947/50, Jalovec 
Vysúťažená cena s DPH: 33 978,36 € (bez DPH 28 322,80) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 29 830,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 14.08.2015 
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10. Odstránenie zatekania v zariadení DJ Čajkovského 2, Bratislava – ZsNH – 49/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 13.08.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: DM Servis-Drahovský Marián, Osuského 18, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 3 946,50 € (bez DPH 3 288,75 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 3 950,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 26.08.2015 
 
11. Prenájom skladových priestorov – ZsNH – 50/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 24.08.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: MEX-REAL a.s., Príjazdná 7/A, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 2 904,66 € (bez DPH 2 420,55 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 2 500,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 26.08.2015 
 
12. Rekonštrukcia kotolne MŠ Timravina – ZsNH – 51/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 07.09.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: WarmTech s.r.o., Lekárenská 1996/6, Bernolákovo 
Vysúťažená cena s DPH: 34 126,32 € (bez DPH 28 438,60) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 29 500,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 17.12.2015 
 
13. Rekonštrukcia telocvične MŠ Šulekova 25, Bratislava – ZsNH – 52/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 25.08.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: SEKOSTAV s.r.o., Železničná 14, Senec 
Vysúťažená cena s DPH: 13 706,33 € (bez DPH 11 421,94 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 12 000,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 02.09.2015 
 
14. Manipulácia s nákladom – ZsNH – 53/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 02.09.2015 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 4 
Úspešný uchádzač: Anton Antušák, Novoť 157, Novoť 
Vysúťažená cena s DPH: 4 920,00 € (bez DPH 4 100) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 4 200,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 02.09.2015 
 
15. Elektroinštalácia – Bulharské kultúrne stredisko – ZsNH – 54/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 07.09.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: ELEX s.r.o., Popradská 80, Bratislava 
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Vysúťažená cena s DPH: 1 951,00 € (bez DPH 1 625,83 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 1 425,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 10.09.2015 
 
16. Rekonštrukcia kotolne MŠ Malá  - ZsNH – 55/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 07.09.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: INSTA_PL, s.r.o., Inžinierska 2, Prievidza 
Vysúťažená cena s DPH: 18 264,00 € (bez DPH 15 220 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 15 650,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 12.10.2015 
 
17. Technická pasportizácia budov – energetická efektívnosť budov – ZsNH – 56/2015 -  
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: *) 
Počet oslovených: *) 
Počet predložených ponúk: *) 
Úspešný uchádzač: *) 
Vysúťažená cena s DPH: *) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 3 000,00 € 
Údaje zverejnené dňa: *) 
*) Zákazka nebola uskutočnená 
 
18. Opravy a údržba motorových vozidiel – ZsNH – 57/2015  
Zápis  prieskumu trhu zo dňa: *) 
Počet oslovených: *) 
Počet predložených ponúk: *) 
Úspešný uchádzač: *) 
Vysúťažená cena s DPH: *) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 4 166,66 € 
Údaje zverejnené dňa: *) 
*) Zákazka nebola uskutočnená 
 
19. Poradenská činnosť v správnych konaniach – ZsNH 58/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 15.10.2015 
Počet oslovených: 7 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: Advokátska kancelária ŠROBÁR, s.r.o., Laurinská 12/212, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 11 160,00 € (bez DPH 9 300 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 11 160,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 30.10.2015 
 
20. Opravy a údržba zariadenia – ZsNH 59/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 12.10.2015 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: AGILIT TEAM invest s.r.o., Čiližská 1/A, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 23 328,00 € (bez DPH 19 440 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 19 540,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 30.10.2015 
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21. Práce na ochrane povrchov – ZsNH 60/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 12.10.2015 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: Peter Franek, Lomná 211, Lomná 
Vysúťažená cena s DPH: 15 940,00 € (bez DPH 13 283,33 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 13 440,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 30.10.2015 
 
22. Montáž a demontáž, repasácia prvkov vianočnej výzdoby a zaťažkávacia skúška 
nosných lán – ZsNH 61/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 14.10.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: Osvetlenie s.r.o., Po násypom 19, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 12 654,36 € (bez DPH 10 545,30 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 10 950,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 30.10.2015 
 
23. Odstránenie zavlhnutia v Medickej záhrade – ZsNH 62/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 28.10.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: RT Project, s.ro., Ing. Takáč Richard, Senecká 74, Veľký Biel 
Vysúťažená cena s DPH: 3 740,00 € (bez DPH 3 116,66 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 3 750,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 30.10.2015 
 
24. Montážne a demontážne práce – Vianočné trhy 2015 – ZsNH 63/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 04.11.2015 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 4 
Úspešný uchádzač: AGILIT TEAM Invest s.r.o., Čiližská 1/A, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 19 488,00 € (bez DPH 16 240,00€) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 17 760,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 24.11.2015 
 
25. Prenájom a montáž elektrických rozvodov a pripojenie elektrickej energie  – Vianočné 
trhy 2015 – ZsNH 64/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 04.11.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: Rajna Elektrik, s.r.o., Podunajská 48, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 16 740,00 € (bez DPH 13 950,00 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 14 150,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 04.11.2015 
 
26. Rekonštrukcia vodovodnej prípojky ZŠ Hlboká 4 – ZsNH 65/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 24.11.2016 
Počet oslovených: 5 
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Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: AKS group s.r.o., Hollého 383/65, Žilina 
Vysúťažená cena s DPH: 14 220,00 € (bez DPH 11 850,00 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 12 300,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 22.12.2015 
 
27. Murovanie, murárske práce Heydukova 25, Bratislava – ZsNH 66/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 12.11.2016 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: DM Servis – Drahovský Marián, Osuského 18, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 5 191,20 € (bez DPH 4 326,00 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 4 326,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 24.11.2015 
 
28. Girlandová výzdoba vianočných stánkov a pergol – ZsNH 67/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 11.11.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: Stredná odborná škola Gustáva Čejku, Bratislavská 44, Malinovo 
Vysúťažená cena s DPH: 3 888,00 € (bez DPH 3 240,00 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 3 450,60 € 
Údaje zverejnené dňa: 24.11.2015 
 
29. Výroba praktikáblov a trepní – ZsNH 68/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 13.11.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: PRESCONT Štefan Prelovszký, Odeská 68, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 2 409,60 € (bez DPH 2 008 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 2 033,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 24.11.2015 
 
30. Účtovnícke a auditorské služby – ZsNH 69/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 18.11.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: DOMINANT AUDIT s.r.o., J. Zemana 99, Trenčín 
Vysúťažená cena s DPH: 4 800,00 € (bez DPH 4 000 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 4 167,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 24.11.2015  
 
31. Kalendáre na rok 2016 – ZsNH 70/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 16.11.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: Ing. Gabriel Laczkoó – Graniumprint, Horná mlynská ulica 616/23, 
Svodín 
Vysúťažená cena s DPH: 936,60 € (bez DPH 780,50 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 1 266,00 € 
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Údaje zverejnené dňa: 24.11.2015 
 
32. Kancelársky nábytok – ZsNH 71/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 24.11.2015 
Počet oslovených: 5 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: FALCO SLOVAKIA s.r.o., Kopčianska 8-10, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 2 758,13 € (bez DPH 2 298,44 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 2 864,75 € 
Údaje zverejnené dňa: 08.12.2015 
 
33. Osobné počítače s monitormi pre kancelárske účely 30 ks – ZsNH 72/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 18.11.2015 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: AXON PRO, s.r.o., Černyševského 26, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 18 342,00 € (bez DPH 15 285,00 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 15 741,58 € 
Údaje zverejnené dňa: 24.11.2015 
 
34. Rekonštrukcia podláh MŠ Ferienčíkova 12 – ZsNH 73/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 24.11.2015 
Počet oslovených: 7 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: František Nemec STAVREM, Pezinská 22, Senec 
Vysúťažená cena s DPH: 8 728,91 € (bez DPH 7 274,09 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 7 260,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 08.12.2015 
 
35. Bulharský kultúrny inštitút – ZsNH 74/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 24.11.2015 
Počet oslovených: 5 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: IMPEXCO AGENCIENS s.r.o., Jurová 78, Baka 
Vysúťažená cena s DPH: 34 035,72 € (bez DPH 28 363,10 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 29 497,45 € 
Údaje zverejnené dňa: 08.12.2015 
 
36. Stráženie Grassalkovichovej  záhrady – ZsNH 75/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo  16.12.2015 (na zverejnených dokumentoch chýba vyjadrenie 
referátu VO, chýba podpis za kanceláriu prednostu, chýba podpis prednostu úradu) 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: TREZOR SLOVAKIA, s.r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica 
Vysúťažená cena s DPH: 23 739,00 € (bez DPH19 782,50 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 19 885,00  € 
Údaje zverejnené dňa:  26.01.2016 
*) v kontrolovanom období údaje nezverejnené 
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37. Pranie a čistenie prádla – ZsNH 76/2015 
Zápis z prieskumu trhu z 30.11.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: Manima Servis s.r.o., Žitavská 6, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 5 223,14 € (bez DPH 4 352,62 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 4 400,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 08.12.2015 
 
38. Sáčky na psie exkrementy – ZsNH 77/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa 09.12.2015 (na zverejnených dokumentoch chýba vyjadrenie 
ref. VO, chýba podpis za kanceláriu prednostu, chýba podpis prednostu úradu) 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: 2Zet s.r.o., Rastislavova 326, Lužianky 
Vysúťažená cena s DPH: 2 856,00 € (bez DPH 2 380,00 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 3 972,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 14.12.2015 
 
39. I. etapa – riešenie zavlhania suterénu ZŠ Podjavorinská 1 – ZsNH 78/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 03.12.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: Ing. Jaroslav Tonhauser, A. Mišúta 15/6, Prievidza 
Vysúťažená cena s DPH: 1 950,00 € (bez DPH 1 625 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 1 500,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 08.12.2015 
 
40. Dodávka a montáž kuchynskej linky do nebytového priestoru – Jesenského 7 –        
ZsNH 79/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 03.12.2015 
Počet oslovených: 5 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: STOLÁRSTVO Klašovec&Turzo, Nám. Hraničiarov 8-10, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 3 080,00 € (bez DPH 2 566,66 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 2 566,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 08.12.2015 
 
41. Interaktívna tabu ľa pre MŠ Brnianská – ZsNH 80/2015  
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: *) 
Počet oslovených: *) 
Počet predložených ponúk: *) 
Úspešný uchádzač: *) 
Vysúťažená cena s DPH: *) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 1 666,60 € 
Údaje zverejnené dňa: *) 
*) Zákazka bola zrušená 
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42. Zabezpečenie stropu pred padajúcou omietkou v objekte Štefanikova 25 –          
ZsNH 81/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 30.11.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: TOMÁŠ HUSÁR, Dunajská 14, Nitra 
Vysúťažená cena s DPH: 1 325,62 € (bez DPH 1 104,68 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 1 350,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 01.12.2015 
 
43. Rekonštrukcia a modernizácia elektronického zabezpečovacieho systému –                
ZsNH 82/2015  
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: *) 
Počet oslovených: *) 
Počet predložených ponúk: *) 
Úspešný uchádzač: SecuriLas, s.r.o., Zámocká 5, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 1 032,50 € (bez DPH 860,42 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 1 100,00 € 
Údaje zverejnené dňa: *) 
*) v kontrolovanom období údaje nezverejnené 
 
44. Údržba výsuvných stĺpikov a kamerového systému - ZsNH 83/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 14.12.2015 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: MOREZ GROUP, a.s., Novozámocká 89, Nitra 
Vysúťažená cena s DPH: 8 154,00 € (bez DPH 6 795 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 6 850,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 22.12.2015 
 
45. Oprava pochôdznej strechy (terasy) v objekte MŠ Beskydská 7, Bratislava –               
ZsNH 84/2015  
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: *) 
Počet oslovených: *) 
Počet predložených ponúk: *) 
Úspešný uchádzač: *) 
Vysúťažená cena s DPH: *) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 2 735,00 € 
Údaje zverejnené dňa: *) 
*) Zákazka bola zrušená 
 
46. Prenosný počítač – notebook 2 ks – ZsNH 85/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 08.12.2015 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: L.J: SERVICE, s.r.o., Stolárska 35, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 964,80 € (bez DPH 804,00 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 805,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 22.12.2015 
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47. Mobilný telefón – smartphone 6 ks – ZsNH 86/2015 
Zápis z prieskumu trhu zo dňa: 08.12.2015 
Počet oslovených: 4 
Počet predložených ponúk: 1 
Úspešný uchádzač: L.J: SERVICE, s.r.o., Stolárska 35, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 1 411,20 € (bez DPH 1 176,00 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 1 176,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 22.12.2015 
 
48. Analýza stavu okien a okenných častí v objekte Pisztoryho paláca – ZsNH 87/2015 
Zápis z prieskumu trhu zverejnený, nie je podpísaný, bez dátumu 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 2 
Úspešný uchádzač: YAYA, s.r.o., Rázusova 9, Pezinok 
Vysúťažená cena s DPH: 5 500,00 € (bez DPH 4 583,33 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 4 990,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 28.01.2016 *) 
*) v kontrolovanom období údaje nezverejnené 
 
49. Realizácia zabezpečovacieho systému v objekte Pisztoryho paláca – ZsNH 88/2015 
Zápis z prieskumu trhu zverejnený, nie je podpísaný, bez dátumu 
Počet oslovených: 3 
Počet predložených ponúk: 3 
Úspešný uchádzač: SecuriLas, s.r.o., Zámocká 5, Bratislava 
Vysúťažená cena s DPH: 23 242,32 € (bez DPH 19 368,60 €) 
Predpokladaná a zverejnená cena bez DPH: 19 990,00 € 
Údaje zverejnené dňa: 28.01.2016 
*) v kontrolovanom období údaje nezverejnené 
  
II.1  Kontrolné zistenia 
II.1.1 Plán verejného obstarávania na rok 2015 
K fyzickej kontrole dokumentácie bolo na základe výzvy odovzdaných referátom verejného 
obstarávania MČ SM 16 spisov, ktoré sa týkali nasledovných zákaziek: 
 
           Tab. 1 
P.č. Číslo spisu Číslo ZsNH  číslo Plánu VO 2015 - B 
1. 2 41/2015 5.51/M 
2. 4 43/2015 –- (bez čísla) 
3. 5 44/2015 8.42/M 
4. 9 48/2015 8.39/M 
5. 12 51/2015 8.2/1 
6. 16 55/2015 8.2/2 
7. 19 58/2015 4.1/M 
8. 20 59/2015 5.49 
9. 21 60/2015 5.50 

10. 24 63/2015 5.54/M 
11. 25 64/2015 5.53/M 
12. 26 65/2015 8.49/M 
13. 33 72/2015 2.22/M 
14. 35 74/2015 8.48/M 
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15. 36 75/2015 5.22/1/2015 
16. 49 88/2015 8.12./2 

 
V Smernici č. 1/2015 , druhá časť „Vymedzenie pôsobnosti“, čl. 4 „Plán verejného 

obstarávania“ ods. 1 sa píše: „Mestská časť zadáva zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie 
služieb a uskutočnenie stavebných prác na základe Plánu verejného obstarávania, ktorý 
schvaľuje starosta, najneskôr do 30. januára príslušného kalendárneho roka“. 
- plán VO bol zverejnený až 03.06.2015. 
- u zákaziek, ktoré boli zaradené mimo plán VO v spisovom materiáli chýbajú dátumy, kedy 
bola zákazka odsúhlasená.  
- ako vyplýva z tabuľky Tab. 1, z celkového počtu 49 zákaziek (fyzicky  16 kontrolovaných) 
bolo až 9 mimo plánu VO. 
 
II.1.2 Zákazky zrušené 
Zo 49 evidovaných verejných obstarávaní v II. polroku 2015 bolo nezrealizovaných 6, a to 
konkrétne z dôvodov, ktoré uvádza príslušné oddelenie: 
- ZsNH č. 45/2015 Revízia a kontrola požiarnych prístrojov – VO nevykonané z dôvodu 
nesprávnej technickej špecifikácie predmetu zákazky (nebol správne určený objem prác 
a služieb), 
- ZsNH č. 47/2015 Odstránenie zatekania v zariadení DJ, Čajkovského 2, Bratislava – VO 
zrušené z dôvodu zmeny rozsahu prác (odstránenie zatekania bolo vykonané inou 
technológiou),  
- ZsNH č. 56/2015 Technická pasportizácia budov – energetická efektívnosť budov – VO 
nebolo uskutočnené, odborný gestor zrušil žiadanku.  
- ZsNH č. 57/2015 Opravy a údržba motorových vozidiel – Realizačný projekt nebol 
odsúhlasený vedením Mestskej časti. 
- ZsNH č. 80/2015 Interaktívna tabuľa pre MŠ Brnianska - Zrušené z dôvodu zníženia počtu 
tabúľ (bola kúpená len jedna tabuľa). 
- ZsNH č. 84/2015 Oprava pochôdznej strechy (terasy) v objekte MŠ Beskydská 7,     
Bratislava – Zrušená zákazka z dôvodu nerealizácie diela (oprava sa nerealizovala).  
 
II.1.3 Spisová agenda 
Kontrolou 16 spisových materiálov, viď Tab. 1 bolo zistené, že: 
- vo všetkých kontrolovaných zákazkách boli oslovení minimálne traja uchádzači, čo bolo 
v súlade so Smernicou č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo dňa 06.02.2015 
o verejnom obstarávaní, zo dňa 06.02.2015, článok 9 ods. 2 písm. (k) „návrh minimálne 3 
uchádzačov“ 
- vo viacerých prípadoch však nereagovali všetci oslovení, 
- v jednom prípade z troch oslovených prišla len jedna cenová ponuka (41/2015), 
- v § 34 „Súťažné podklady“ ods. (9) zákona č. 25/2006 sa uvádza: „Technické požiadavky sa 
nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, 
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo 
k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto 
odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odsekov 2 a 3 písm. 
a) dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo 
ekvivalentný“.  
V prípade 2 zákaziek (p.č. 12/2015 a 16/2015), ktoré sa týkali rekonštrukcie kotolní (ktorých 
súčasťou bola aj dodávka kotlov) sa v opise predmetu zákazky uvádza konkrétny typ kotla.  
Kontrolný orgán je  presvedčený, že plynový kotol je možné jednoznačne presne 
a zrozumiteľne zadefinovať pomocou technických vlastností (parametrov). 
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II.1.4 Smernica č. 1/2015 
V Smernici č. 1/2015 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zo 06.02.2015 o verejnom 
obstarávaní sa v tretej časti „Postupy zadávania ostatných zákaziek“ čl. 9  „Zadávanie 
rovnakých alebo vyšších ako 1000 EUR (mimo elektronického trhoviska)“ v ods. (4) píše: 
„Garant zrealizuje prieskum trhu podľa ods. 5 tohto článku alebo v kombinácii s postupmi 
podľa čl. 8 ods. 1 tejto smernice a odporučí vhodného a spôsobilého dodávateľa na základe 
najvýhodnejšej ceny, resp. na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky“. 
Ods. (5), na ktorý sa odvoláva však znie: „Garant vyhotoví z prieskumu trhu zápis podľa čl. 8 
ods. 2 až ods. 4 tejto smernice (vzorový formulár – príloha č. 10)“.  
Z toho vyplýva, že sa podľa uvedených článkov nedá postupovať.  
 
III.  Zverejňovanie 

Až do 26.02.2014 sa zverejňovanie riadilo podľa zákona č. 25/2006 Z. z. definované  
v § 9 ods. 9:  
„Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, 
ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej 
zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na 
obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Ak je predpokladaná 
hodnota zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ 
povinný v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej 
zadaním; ak je verejný obstarávateľ v časovej tiesni z dôvodu mimoriadnej udalosti 
nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, zverejní jej zadanie 
najneskôr v deň jej zadania“.  
 Novelou tohto zákona zákonom č. 34/2014 Z. z., účinného od 27.02.2014, došlo 
k úprave § 9 ods. 9:  
„Ak ide o zákazku na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, 
ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3, verejný obstarávateľ je povinný pri jej 
zadávaní dodržať povinnosti podľa odsekov 3 až 5 a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na 
obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene; verejný obstarávateľ eviduje 
všetky doklady a dokumenty päť rokov od uzavretia zmluvy. Ak je predpokladaná hodnota 
zákazky podľa prvej vety rovnaká alebo vyššia než 1 000 eur, je verejný obstarávateľ povinný 
v profile zverejniť raz štvrťročne súhrnnú správu o týchto zákazkách, v ktorej pre každú 
zákazku uvedie hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa“.  
 Táto novela sa vzťahuje na kontrolované obdobie. 
 Údaje o verejnom obstarávaní sú zverejňované na webovej stránke m.č. Bratislava-
Staré Mesto a na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.  
 Cez webovú stránku mestskej časti sa môžeme v úvodnej stránke prekliknúť cez tri 
možnosti otvorenia stránky „verejné obstarávanie“: 
1. Vrchná lišta „mestská časť“,  kolónka „úradná tabuľa“ → verejné obstarávanie 
2. Vrchná lišta „občan“ → ľavá lišta → „verejné obstarávanie“ 
3. Vrchná lišta  „eGovernment“, kolónka „verejné obstarávanie“ 
 

Na úradnej tabuli po rozkliknutí „verejné obstarávanie“ sa nám zobrazia informácie 
v časovom horizonte 29.04.2015 až 28.12.2015. Celkovo ide o 10 položiek, ktoré nie sú 
v štruktúre navzájom kompatibilné.    

Na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v časti Súhrnná správa 
o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zverejnená 02.10.2015 sa nám zverejnení Zoznam 
zazmluvnených zákaziek za 3. štvrťok 2015 a v časti Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 
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ods. 9 zverejnená 11.01.2016 sa nám zverejní Zoznam zazmluvnených zákaziek za 4. štvrťrok 
2015. 
 
III.1 Kontrolné zistenia 
Podľa dostupných údajov bolo zistené, že plán VO na rok 2015 bol zverejnený až 03.06.2015. 
Bol zverejnený na webovej stránke m.č. Bratislava-Staré Mesto. Na intranetovom webe 
mestskej časti (IS Samo) však bol dostupný vzhľadom na technické problémy len obmedzene. 
Podľa názoru kontrolného orgánu by mal byť plán VO dostupný predovšetkým pre všetkých 
zamestnancov, ktorí sa podieľajú na procese verejného obstarávania. 
Porovnaním podkladov za kontrolované obdobie 

- poskytnutých referátom verejného obstarávania 
- údajov zverejnených na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
- údajov zverejnených na ÚVO Gov 

bolo zistené, že: 
- referát verejného obstarávania eviduje za II. polrok 2015 49 zákaziek s nízkou 

hodnotou, z toho 5 bolo zrušených, nezverejnených (čč. 45/2015, 56/2015, 57/2015, 
80/2015, 84/2015), 1 zrušená, ale zverejnená (č. 47/2015), 

- 4 zákazky sa nevyskytujú v štvrťročnej správe MČ SM (čč. 75/2015, 82/2015, 
87/2015, 88/2015), 

- 2 zákazky sú zverejnené až v 01/2016 (čč. 87/2015, 88/2015) 
- na webovej stránke MČ SM v II. polroku 2015 vo zverejnenej štvrťročnej správe bolo 

40 zákaziek 
- v súhrnnej správe o zákazkách podľa § 9 ods. 9 – v zozname zazmluvnených zákaziek  

zverejnených na ÚVO Gov sa nenachádzajú ZsNH č. 87/2015 a 88/2015. 
- v súhrnnej správe o zákazkách podľa § 9 ods. 9 -  v zozname zazmluvnených zákaziek 

za 3. a 4. štvrťrok 2015 zverejnených na UVO Gov sa nachádzajú zákazky s p. č. 1-7 , 
ktoré nie sú v zozname poskytnutom referátom verejného obstarávania a ani sa 
nenachádzajú v štvrťročných správach za 3. a 4. štvrťrok 2015. Ide o tieto zákazky: 

Tab. 2 
P.č. Predmet zákazky Celková hodnota 

zákazky s DPH 
Identifikácia dodávateľa 

1. Vykonanie procesu VO 14 880,00 Prcesmanagement, Gaštanová 13, BA 
2.  Autobusová doprava- letné 

tábory 
7,56 tuzemská 
9,12 zahraničná 

SLOVAK LINES a.s. Mlynské Nivy 31,  BA  

3. Značenie a navigačný systém 
úradu - zmeny 

3 374,40 Ing. Ladislav Setnický – STANLEY STYLE, 
Kúpeľná 4, BA 

4. Servis klimatizačných zariadení 19 256,45 AZ KLIMA SK, Príjazdná 7/A, BA  
5. Šafárikovo–návrh particip. proc. 6 600,00 PDCS, o.z., Štúrova 13, 811 02, BA 
6. Dodávka a montáž kuch. liniek 6 672,00 VAREZ INTERIER, s r.o. Unín č. 32 
7. Rekonštrukcia kotolní 10 880,00  Ing. Juraj KABZAN-TERM, Lenárdová 14, 

Bratislava 
 Podľa vyjadrenia referátu verejného obstarávania údaje budú zverejnené až v I. 
polroku 2016 po ukončení procesov verejného obstarávania.  
 
IV.   ZÁVER 
 
Z uvedenej kontroly bol vypracovaný Návrh správy č. 3/2016 v zmysle novely zákona           
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
účinnej  od 01.01.2016. Návrh správy bol prerokovaný s kontrolovaným subjektom a zároveň 
poskytnutá možnosť v stanovenom termíne podať námietky, ktoré boli zapracované do 
Správy č. 3/2016. Zároveň boli určené opatrenia a odporúčania na nápravu, ako aj konkrétne 
termíny na ich splnenie.  


