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1.    

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

 

berie na vedomie 

 

 

Správu o výsledku kontroly plnenia niektorých ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov – povinnosť zverejňovania. 
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2. Materiál 

 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 

 

 

Oprávnená osoba: miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava-Rača (ďalej aj ako „MK“). 

 

Povinná osoba: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava, IČO: 

304557 (ďalej aj ako „MiÚ“). 

 

Predmet kontroly: kontrola dodržiavania povinnosti zverejňovania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní. 

 

Cieľ kontroly: dodržiavanie zákonnosti v postupe verejného obstarávania a vyplývajúcich povinností. 

  

Kontrolované obdobie: rok 2020. 

 

Miesto a čas vykonania kontroly: Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Rača od 02.12.2021 do 

03.01.3022. 

 

Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky mestskej časti 

Bratislava-Rača na II. polrok 2021, schváleného uznesením MZ MČ Bratislava-Rača č. 423/29/06/21/P 

zo dňa 29.06.2021, konkrétne s 1. bodom, v zmysle §18d ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v platnom znení a v súlade so zákonom č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

Kontrola bola zameraná na overenie procesu zverejňovania povinných informácií k vykonaným 

verejným obstarávaniam a dodržiavanie vybraných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Použitá legislatíva ku kontrole: 

 

všeobecne záväzné právne predpisy 

 

1. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 

2. zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

3. zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, 

 

Dátum doručenia Návrhu správy z vykonanej kontroly (ďalej aj ako „Návrh správy“) na 

oboznámenie povinnej osobe:  

 

Kontrolou boli zistené nedostatky, preto bol z vykonanej kontroly vypracovaný Návrh správy, ktorý bol 

doručený povinnej osobe dňa 03.01.2022, a tým bola kontrola skončená. 

 

Informácia o tom, či povinná osoba podala námietky: 

- k zisteným nedostatkom 

- navrhnutému odporučeniu 

- k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých 

opatrení. 

Povinná osoba v lehote určenej oprávnenou osobou do 10.01.2022 nepodala námietky k zisteným 

nedostatkom uvedeným v Návrhu správy, a teda má sa za to, že predmetné vytknutia nedostatkov týmto 

akceptuje. K navrhnutému odporučeniu a k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení povinná osoba námietky nepodala.  
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Zistené skutočnosti/kontrolné zistenia: 

 

Kontrola bola vykonaná a vychádzala zo zákonnej kontroly dodržiavania ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní v spojení s kontrolou realizácie týchto zákonných ustanovení prostredníctvom 

zverejňovania informácií Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej aj ako „ÚVO“) povinnej osoby a tiež 

rozpočtových organizácií zriadených povinnou osobou a právnickej osoby so 100% účasťou povinnej 

osoby. 

 

Kontrola mala za cieľ overiť celý postup realizácie vybraných ustanovení zákona o verejnom 

obstarávaní pri plnení zákonných povinností zverejňovania následných informácií vo vytvorených 

profiloch verejných obstarávateľov ÚVO. 

 

Kontrolované ustanovenia zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 

predpisov: 

 

- §148 ods. 3 

- §10 

- §64 ods. 1 

- §117 ods. 6 

- §24 

 

§148 

Vestník 

 

(1) Úrad vydáva v elektronickej podobe vestník, v ktorom sa uverejňujú oznámenia používané vo 

verejnom obstarávaní a ďalšie informácie podľa tohto zákona. Úrad sprístupňuje vestník aj v podobe 

štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje ich ďalšie automatizované spracovanie. 

 

(2) Za obsahovú a jazykovú správnosť podkladov na uverejnenie zodpovedá ten, kto podklady na 

uverejnenie poslal. 

 

(3) Osobitnou časťou vestníku je elektronické úložisko, na ktorom sú verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ povinní zriadiť profil, v ktorom uverejňujú informácie a dokumenty, o ktorých to 

ustanovuje zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ plnia povinnosť zabezpečiť si zriadenie profilu 

a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty elektronickou formou a spôsobom, ktorý určí úrad v rámci 

funkcionality informačného systému vestníka. 

 

(4) Úrad je povinný, na účely podľa odseku 3, umožniť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi cez 

príslušné technické rozhranie vytvoriť si profil a uverejňovať v ňom informácie a dokumenty. 

 

(5) Úrad zabezpečí prostredníctvom verejnej prístupnej funkcie vestníka každému možnosť aktivovať 

alebo deaktivovať si možnosť prijímania informácií podľa odseku 6 písm. b) pre všetky alebo niektoré 

tovary, stavebné práce alebo služby, v súlade s klasifikáciou podľa slovníka obstarávania na úrovni 

skupiny. Prijímanie informácií podľa prvej vety možno aktivovať len po oznámení adresy na 

elektronickú komunikáciu úradu. 

 

(6) Úrad zabezpečí 

a) dostupnosť každého profilu verejného obstarávateľa a obstarávateľa na rovnakom mieste a 

 rovnakým spôsobom, ako zabezpečuje dostupnosť vestníka a možnosť bezodplatného verejne 

 prístupného vyhľadávania v každom profile a aj naprieč profilmi, 

b) zaslanie informácie na adresy a v rozsahu podľa odseku 5, s priamym odkazom na informácie 

a  dokumenty zverejnené v profile, 

c) možnosť získať informácie z vestníka v štruktúrovanej podobe a na tento účel bezodplatne 

 zverejní príslušné programové rozhranie. 
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Odporúčanie: 

Zaktualizovať informácie uvedené pri mene riaditeľky ZŠ Tbiliská. 

 

 

Kontrolné zistenie: pri rozpočtových organizáciách zriadených povinnou osobou s právnou 

subjektivitou, tzn. 7 materských škôl (MŠ Tbiliská, MŠ Gelnická, MŠ Pri Šajbách, MŠ Novohorská, 

MŠ Barónka, MŠ Plickova, MŠ Cyprichova) a jednej právnickej osoby so 100% majetkovou účasťou 

povinnej osoby (Media Rača spol. s r.o.) absentovalo zriadenie profilu verejného obstarávateľa, čím nie 

je naplnené ustanovenie §148 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 
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§10 

Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa 

 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži 

návrhov postupovať podľa tohto zákona. 

 

(2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 

hospodárnosti a efektívnosti. 

 

(3) Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane ich klasifikácie podľa § 5 ods. 

1 sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia 

hospodárskej súťaže bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych 

subjektov. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie 

primeraného a včasného plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov, a ktoré sú 

zároveň v súlade s pravidlami verejného obstarávania. 

 

(4) Voči hospodárskym subjektom z členských štátov sa uplatnia rovnako výhodné podmienky pri 

zadávaní zákaziek a zadávaní koncesií ako tie, ktoré sa uplatnia voči hospodárskym subjektom z tretích 

štátov pri vykonávaní Dohody o vládnom obstarávaní alebo inej medzinárodnej zmluvy, ktorou je 

Európska únia viazaná. 

 

(5) Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3 až 9, postupuje pri zadávaní 

nadlimitnej zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel a postupov zadávania 

nadlimitných zákaziek ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

(6) Ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činností podľa § 9 ods. 3, 6 až 9, postupuje pri zadávaní 

nadlimitnej koncesie súvisiacej s vykonávaním tejto činnosti podľa pravidiel zadávania nadlimitnej 

koncesie ustanovených pre obstarávateľa, ak tento zákon neustanovuje inak. 

 

(7) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval 

najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, povinný najmenej v 6 % z 

týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú 

podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Na osoby podľa § 8 sa 

povinnosť podľa prvej vety nevzťahuje. Na účely splnenia povinnosti podľa prvej vety sa 

a) do rozsahu 6 % započíta aj 

 1. verejné obstarávanie realizované formou vyhradenej zákazky, 

 2. zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas jej trvania bez nového 

 verejného obstarávania, ak zmena spočíva v predĺžení ich trvania alebo zvýšení hodnoty a 

 pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva boli uzavreté ako výsledok verejného 

 obstarávania s použitím sociálneho hľadiska, 

b) musí verejné obstarávanie s použitím sociálneho hľadiska zrealizovať, 

c) verejné obstarávanie, ktoré bolo začaté v jednom a dokončené v inom kalendárnom roku, 

 započítava len do jedného z týchto rokov. 

 

(8) Počet verejných obstarávaní, v ktorých je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný použiť 

sociálne hľadisko podľa odseku 7, sa matematicky zaokrúhľuje na celé číslo. 

 

(9) Zmluva, rámcová dohoda a koncesná zmluva musia mať písomnú formu, ak tento zákon neustanovuje 

inak. 

 

(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní do 30 dní po 

skončení kalendárneho štvrťroka uverejniť v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými 

cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa 

podľa §1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-5.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-5.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-9.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-9.odsek-3
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-8
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-1.odsek-2
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každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s 

ktorou bola zmluva uzatvorená, a ustanovenie § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, 

ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. 

 

(11) Povinnosť podľa odseku 10 sa nevzťahuje na 

a) podlimitnú zákazku, zákazku s nízkou hodnotou alebo zákazku podľa § 1 ods. 14, ktorú 

 zadáva  zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí, 

b) zákazku alebo súťaž návrhov podľa § 1 ods. 2 písm. u), 

c) zmluvu podľa § 1 ods. 2 písm. e), 

d) zmluvu, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa osobitného predpisu.  

 

 

S vyššie uvedeného vyplýva, že sa zverejňujú všetky zmluvy okrem výnimiek uvedených v ods. 11 so 

zmluvnými cenami vyššími ako 1.000 € vrátane DPH. 

Pri určovaní finančného limitu tej ktorej zákazky sa vychádza z pravidiel výpočtu predpokladanej 

hodnoty ako ceny bez dane z pridanej hodnoty. V súčasnosti platného zákona o verejnom obstarávaní 

je zákazka s nízkou hodnotou, ak je predpokladaná hodnota zákazky viac ako 5.000 € bez DPH. 

 

Tento zákon sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5.000 € v priebehu 

kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden 

kalendárny rok. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-1.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-1.odsek-14
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-1.odsek-2.pismeno-u
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-1.odsek-2.pismeno-e
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ZŠ Tbiliská 

 
 
ZŠ s MŠ J.A. Komenského, pri ktorej absentuje zverejnenie súhrnných správ na profile verejného 

obstarávateľa 

 
 
Odporúčanie: Vzhľadom na neexistentnosť žiadneho záznamu je odporúčaním aj samotného ÚVO 

v záujme zabezpečenia transparentnosti, aby informáciu o tom, že verejný obstarávateľ (ZŠ s MŠ 

J.A.Komenského) nerealizoval zákazky s nízkou hodnotou zverejnil túto informáciu vo svojom profile 

v sekcii Informácie, nakoľko v prípade, ak by zákazky v danom čase existovali, ale súhrnné správy 

neboli zverejňované, išlo by o porušenie §182 ods. 2 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, kedy: 

 

„Úrad uloží verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pokutu od 500 eur do 30 000 eur, ak 

porušil povinnosť podľa §10 ods. 10 najmenej v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych 

štvrťrokoch.“ 
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V zmysle §117 ods. 6  je verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách 

s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení 

kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu zákazky, predmet 

zákazky a identifikáciu dodávateľa. To neplatí, ak ide o zákazky zadávané spravodajskými službami. 

 

Na základe vyššie uvedeného a kontrolou vykonaného konštatujem plnenie povinností povinnej 

osoby v uverejňovaní súhrnnej správy o zákazkách s nízkymi hodnotami v profile UVO za 

obdobie kalendárnych štvrťrokov s identifikáciou každej takejto zákazky.  

 
§64 

Povinnosti uverejniť informácie a dokumenty v profile 

 
(1) 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uverejnia v profile v členení podľa jednotlivých verejných 

obstarávaní 

a) 

dokumenty podľa § 43 ods. 1 a 2, to neplatí vo vzťahu k dokumentom alebo ich častiam, ktoré obsahujú 

informácie alebo dokumenty chránené podľa osobitného predpisu  

b) 

zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti okrem zápisnice podľa § 60 ods. 6, ponuky všetkých 

uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z 

vyhodnotenia ponúk, zápisnicu zo zasadnutia poroty, správu podľa § 24, a to bezodkladne po uzavretí 

zmluvy, koncesnej zmluvy, rámcovej dohody alebo bezodkladne po zrušení verejného obstarávania, 

c) 

zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu a každú ich zmenu, a to do siedmich pracovných dní odo 

dňa ich uzavretia; to neplatí vo vzťahu k zmluve, koncesnej zmluve, rámcovej dohode, ich zmene, alebo 

ich častiam, ktoré obsahujú informácie chránené podľa osobitného predpisu,  

d) 

sumu skutočne uhradeného plnenia zo zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, vrátane ich 

zmien do 90 dní odo dňa skončenia alebo zániku zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, 

e) 

informácie a dokumenty, o ktorých to ustanovuje tento zákon. 

 

V spojení s §24 ods. 1 je „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinní zdokumentovať celý priebeh 

verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach 

verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel evidujú 

kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku 

verejného obstarávania, ak osobitný predpis neustanovuje inak, rovnopis zmluvy, rámcovej dohody 

alebo koncesnej zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania.“ 

 

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia §64 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní boli oprávnenou 

osobou skontrolované vybrané akcie ako napr.: Obnova Amfiteátra, Nadstavba a rekonštrukcia MŠ 

Novohorská, Obnova MŠ Pri Šajbách – rekonštrukcia a dostavba. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-43.odsek-1
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-43.odsek-2
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-60.odsek-6
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20210802#paragraf-24
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Kontrolou bolo zistené porušenie §64 ods. 1 písm. c) v prípade „Obnovy Amfiteátra“, kedy 

absentovalo uverejnenie uzavretých Dodatkov k Zmluve o dielo a §64 ods. 1 písm. d) v každom z troch 

vyššie spomenutých vybraných akcií, nakoľko absentovala suma skutočne uhradeného plnenia zo 

zmluvy v lehote do 90 dní odo dňa skončenia zmluvy. 

 

Odporúčania: 

 

• zabezpečiť vytvorenie absentujúcich profilov verejných obstarávateľov v zmysle legislatívy 

verejného obstarávania, 

• zabezpečiť opravu a aktualizáciu údajov na existujúcich profiloch verejných obstarávateľov, 

• dôsledné a precízne zabezpečovanie uverejňovania povinných informácií na profiloch 

verejných obstarávateľov, 

• dôsledne zotrvávať na dikcii legislatívy upravujúcej proces verejného obstarávania 

v nadväznosti na dodržiavanie povinností v zmysle ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Záver: 

 

Z výsledkov kontroly vyplynuli vyššie uvedené nedostatky v kontrolovanom období. Konštatujem, že 

povinná osoba bola s výsledkami kontroly a kontrolu zistenými nedostatkami oboznámená, aby 

v budúcnosti nedochádzalo k rovnakému a/alebo podobnému pochybeniu.  

 

Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení:  

 

Miestna kontrolórka určila povinnej osobe lehotu na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení 

najneskôr do 31.03.2022, ktorá v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača plynula. 

 

Lehota na splnenie prijatých opatrení: 

 

Miestna kontrolórka určila povinnej osobe v Správe z vykonanej kontroly lehotu na splnenie prijatých 

opatrení najneskôr do 30.06.2022, ktorá rovnako v čase podania tejto Správy MZ MČ Bratislava-Rača 

plynula.  


