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1.    

Návrh uznesenia 

 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača  

 

   berie na vedomie 

 

 

Správu o výsledku kontroly procesu verejného obstarávania rekonštrukcií detských ihrísk v podmienkach  

mestskej časti Bratislava – Rača v rokoch 2019 a 2020. 
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2. Dôvodová správa 

 

 

 

 

 
Podľa Plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky JUDr. Jany Bezákovej na I. polrok 2022, schválený 

Uznesením UZN č. 476/14/12/21/P bol oznámením o začatí výkonu kontroly zo dňa 21.júna 2022, v zmysle ust. 

§18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, §20 ods.2 pism. a) zákona č.357/2015Z.z. 

o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ohlásený začiatok výkonu kontroly 

IIIC/1 Kontrola procesu verejného obstarávania rekonštrukcií detských ihrísk v podmienkach  mestskej časti 

Bratislava–Rača v rokoch 2019 a 2020.  

 

 

 

Predkladám Správu o výsledku kontroly procesu verejného obstarávania rekonštrukcií detských ihrísk 

v podmienkach  mestskej časti Bratislava – Rača v rokoch 2019 a 2020, IIIC/1. 
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3. Materiál 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O VÝSLEDKU KONTROLY 
 

 

 

 

 

 

Oprávnená osoba:  Miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava – Rača (ďalej ako „MK“), v súlade 

s Plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022 schváleným 

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Rača dňa 14.12.2021 uznesením 

číslo 476/14/12/21/P. 

 

 

 

Povinná osoba:       Mestská časť Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava (ďalej v texte ako 

„MČ BA- Rača“) 

  IČO: 00304557 (ďalej ako „kontrolovaná osoba/KO“) 

 

 

 

Kontrola IIIC/1: Kontrola procesu verejného obstarávania rekonštrukcií detských ihrísk v podmienkach  

mestskej časti Bratislava – Rača v rokoch 2019 a 2020. 

 

 

 

 

 

Miesto a čas vykonanie kontroly:  

 

MÚ MČ Bratislava – Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

v dňoch 27.júna 2022. – 25. augusta 2022 

 

 

 

 

 

Priebeh kontroly:  

 

V zmysle §18d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a schváleným 

Plánom kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky na I. polrok 2022 (Uznesenie Miestneho zastupiteľstva mestskej 

časti Bratislava-Rača dňa 14.12.2021 UZN č. 476/14/12/21/P zo dňa 14.12.2021), miestna kontrolórka podľa § 20 

ods. 2 písm. a) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov požiadala kontrolovanú osobu, aby predložila doklady, písomností ku Kontrole procesu verejného 

obstarávania rekonštrukcií detských ihrísk v podmienkach  mestskej časti Bratislava – Rača v rokoch 2019 a 2020, 

a to v rozsahu kompletných spisových materiálov súvisiacich s predmetom kontroly.  

Interné predpisy boli dohľadané oprávnenou osobou. Kontrole podliehal postup prijímateľa od prípravy VO až            

po uzavretie zmluvy, najmä určovanie predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej v texte ako „PHZ“) kontrola 

primeranosti podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky a kritéria na vyhodnotenie ponúk a uzavretie 

zmluvy. 
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PODKLADY: 

 
1. Kancelária prednostu – referát verejného obstarávania, ku kontrole boli poskytnuté spisy v rozsahu: 

 

Zákazka s nízkou hodnotou 2019 

 

- Oprava herných prvkov na detských ihriskách – CPV kód 50870000-4-Opravy a údržba zariadenia ihrísk 

- Nové herné prvky na detské ihriská – CPV kód 37535200-9 Zariadenie ihrísk 

 

Zákazka s nízkou hodnotou 2020 

 

- Nové herné prvky na detské ihriská – CPV kód 37535200-9 Zariadenie ihrísk 

- Oprava herných prvkov na detských ihriskách – CPV kód 50870000-4-Opravy a údržba zariadenia ihrísk 

      CPV kód 37535200-9 Zariadenie ihrísk 

 

2. Oddelenie hospodárskej správy – Referát správy majetku a investícií sprístupnilo zoznam všetkých 

detských ihrísk na území mestskej časti Bratislava-Rača, ktoré sú v jej správe spolu s inventúrnym 

súpisom. 

 

3. Oddelenie životného prostredia – odborný garant zabezpečujúci podklady pre proces VO, podľa 

vnútorného predpisu – Smernice, platnej v danom čase. 

 

V kontrolovanom období platil vnútorný predpis Smernica starostu mestskej časti Bratislava–Rača č. 2/2020             

a Smernica č. 17/2020, ktorou sa menila a dopĺňala Smernica č. 2/2020 upravujúca záväzné postupy pri zadávaní 

zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek zákona č. 343/2015 Z. z.                      

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou 01.03.2020, ktorou bola zrušená 

Smernica starostu mestskej časti Bratislava – Rača č. 5/2016 v znení smernice č. 5/2017 platná pre ZNH pre rok 

2019 (čl.II. bod 28, 29; čl. XII - ZNH).  

 

Pozn.: v súčasnosti platí Smernica starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2022 upravujúca záväzné postupy        

pri zadávaní zákaziek malého rozsahu a zákaziek s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zo dňa 30. marca 2022 

 

 

PRÁVNY RÁMEC: 

 

- podľa § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní zákazky 

postupovať podľa ZVO; 

- podľa § 10 ods. 2 ZVO verejný obstarávateľ musí dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 

hospodárnosti a efektívnosti; 

- podľa § 5 ods. 3 ZVO podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej 

predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 (finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem 

potravín podľa písm. c) a zákazku na poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, ktoré nie 

sú zákazkami podľa písmena a); 

- podľa § 5 ods. 4 zákona civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je 

zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 v priebehu 

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

kalendárny rok. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby 

vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou upravuje § 117 ZVO (ďalej ako „ZNH “), v zmysle ktorého: 

Verejnému obstarávateľovi sa ukladá povinnosť postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli 

hospodárne, t. j. verejný obstarávateľ je povinný postupovať tak, aby dochádzalo k účelnému a hospodárnemu 

vynakladaniu finančných prostriedkov. 

To neznamená vynucovanie hľadania výlučne najnižšej ceny, ale snahu o to, aby sa za vynaložené náklady a úsilie 

dosiahol prinajmenšom primeraný a podľa možností čo najlepší výsledok, a to s ohľadom na kvalitu plnenia, reálne 

potreby verejného obstarávateľa, sociálne alebo environmentálne hľadiská a pod... 
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Ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, je 

povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Zákon explicitne 

nestanovuje koľko hospodárskych subjektov má byť oslovených, koľko ponúk má byť predložených a pod., 

upravuje však povinnosť dodržiavania princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie vo vzťahu                      

k hospodárskym subjektom, ktoré verejný obstarávateľ osloví za účelom predloženia ponúk, tak aby boli vytvorené 

rovnaké príležitosti pre všetky podniky, o ktoré verejný obstarávateľ prejaví záujem. 

V ustanovení § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní sú vo vzťahu k dodávateľom stanovené dve požiadavky, 

a to že uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce a 

nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím [(§ 32 ods. 1 písm. 

e) a f)]. 

Nevyžaduje sa písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. 

Súhrnnú štvrťročnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami je verejný obstarávateľ povinný zverejniť do 30 dní        

po skončení kalendárneho štvrťroka v profile (§ 117 ods. 6 zákona). V súhrnnej správe sa uvedie predmet zákazky, 

hodnota zákazky a identifikácia dodávateľa. 

Zákon o verejnom obstarávaní neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ aplikovať          

pri zadávaní ZNH, t. j. zákon neupravuje ani jednotlivé kroky, ktoré má verejný obstarávateľ uskutočniť vo vzťahu              

k zadávaniu takýchto zákaziek, mal by postupovať tak, aby prioritne zohľadnil najmä princíp hospodárnosti                   

a efektívnosti vychádzajúc pritom predovšetkým z charakteru, rozsahu, dostupnosti a hodnoty predmetu zákazky           

s nízkou hodnotou.  

Smernica č. 2/2020 v čl. 2 bod 2.3 - Zistenie predpokladanej hodnoty zákaziek (PHZ) ukladá: 

PHZ sa môže určiť i prieskumom trhu, prípravnou trhovou konzultáciou alebo iným vhodným spôsobom.  

Prieskum trhu potenciálnych dodávateľov je možné vykonať formou internetu, získaním údajov o cenách                     

z katalógov, výstav, veľtrhov, v obchodných reťazcoch alebo e-mailom zaslaním výziev na predloženie cenových 

ponúk alebo neadresným zverejnením výziev na predloženie cenových ponúk na web stránke mestskej časti, alebo 

v inom verejne dostupnom periodiku.  

Prípravná trhová konzultácia je realizovaná formou priameho oslovenia konkrétnych vybraných dodávateľov 

zaslaním výzvy na predloženie CP. V takomto prípade je však povinnosťou verejného obstarávateľa prijať 

opatrenia, aby priamym oslovením neprišlo k zvýhodneniu oslovených dodávateľov a k diskriminácii ostatných 

potenciálnych dodávateľov. Pod opatreniami je možné rozumieť zverejnenie predmetnej výzvy na predloženie CP 

skôr, než bude zaslaná vybraným dodávateľom, prípadne primerané predĺženie lehoty na predkladanie CP. Iný 

vhodný spôsob znamená, že predpokladanú hodnotu zákazky vzhľadom na jej kvalitu, potrebu a opakovateľnosť 

reprezentuje cena príslušného nákupu tovaru alebo služby.  

Pokiaľ predložené cenové ponuky nepresiahnu výšku zákazky s nízkou hodnotou, výber dodávateľa sa môže 

zároveň vykonať na základe stanoveného kritéria výberu. 

 

 

PROCESNÉ PRAVIDLÁ pre ZNH:  

 

1. Prijímateľ môže uplatniť dve formy prieskumu trhu, t. j. zverejnenie výzvy na predkladanie ponúk a zároveň aj 

oslovenie, resp. identifikovanie minimálne troch vybraných záujemcov alebo si vyberie iba jeden procesný postup.  

2. V prípade ZNH zadávaných výlučne formou oslovovania min. troch potenciálnych záujemcov zaslaním výzvy         

na predkladanie ponúk, je možné sa v prípade technických špecifikácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk 

odvolávať na konkrétneho výrobcu, za predpokladu, že všetci potenciálni záujemcovia oslovení s výzvou                      

na predkladanie ponúk sú spôsobilí dodať predmet zákazky spĺňajúci určené technické špecifikácie. 

3. Zoznam dokumentácie ZNH 

- Čestné vyhlásenie k úplnosti dokumentácie a súlade s originálom; 

- Určenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) vrátane podkladov, na základe ktorých bola PHZ určená; 

- Výzva na predkladanie ponúk vrátane všetkých príloh vrátane dokladov preukazujúcich zaslanie výzvy min.                 

3 vybraným záujemcom  

4.Doklad preukazujúci zaslanie informácie o zverejnení výzvy na predkladanie ponúk na e-mailovú adresu 

zakazkycko@vlada.gov.sk (výpis z e-mailovej komunikácie – ak bol uplatnený postup so zverejnením výzvy);  

 

Smernica č. 2/2020 čl. 3 Postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou  

- 3.1. Výber zmluvného partnera Na základe informácií získaných o PHZ verejný obstarávateľ 

prostredníctvom oprávnenej osoby vyhotoví plán nákupov (vecný rozpočet), alebo plán verejného 

obstarávania - podľa vlastného uváženia - na príslušný kalendárny rok. Ak PHZ bola zistená                           

z účtovníctva, a pri výbere zmluvného partnera sa nebude postupovať priamym zadaním, oprávnená 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=26&p=4437168&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4979554&f=3
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4437856-4437857&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4437856-4437857&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4979555&f=2
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osoba vypracuje výzvu na predloženie ponuky  za účelom výberového konania. Ak sa PHZ zisťovala 

prieskumom trhu a jedná sa o ZNH, výberové konanie sa môže zrealizovať 4/17 spracovaním a 

zverejnením výzvy na predloženie cenových ponúk. Po ukončení výberového konania (vyhodnotení 

cenových ponúk) spracuje zápisnicu z vyhodnotenia. Pre účely výberového konania priamym zadaním 

odborný garant môže viesť internú databázu spoľahlivých dodávateľov, s ktorými má dobré skúsenosti 

alebo na ktorých má k dispozícii dobré referencie.  

- 3.2. Obstarávanie ZNH - tovarov s výnimkou potravín a služieb s výnimkou prílohy č. 1 ≥ 5 000,- Eur a 

< 10 000,- Eur bez DPH a stavebných prác ≥ 5 000,- Eur a < 30 000,- Eur bez DPH oprávnená osoba 

postupuje prieskumom trhu oslovením minimálne 3 záujemcov, z verejne dostupných informácií alebo      

z internetu, alebo výzvou zaslanou vybraným záujemcom, pričom výber vykoná na základe výberových 

kritérií uvedených v článku 4 tejto smernice. 

-  3.3. Obstarávanie tovarov s výnimkou potravín a služieb s výnimkou prílohy č. 1 ≥ 10 000,- Eur a < 50 

000,- Eur bez DPH oprávnená osoba postupuje zverejnením výzvy na web stránke mestskej časti a 

oslovením minimálne 3 záujemcov, z verejne dostupných informácií alebo z internetu, alebo výzvou 

zaslanou vybraným záujemcom, pričom výber vykoná na základe výberových kritérií uvedených v článku 

4 tejto smernice 

 

 

Smernica č. 2/2020 čl. 4 Výberové kritériá pri ZNH  
- 4.1. Kritériami výberu dodávateľa pre obstarávanie tovarov, služieb a potravín sú nasledovné kritériá:  

• Osobné dobré (zlé) skúsenosti s dodávateľom • Dodanie prostredníctvom rodiča (školy)  

• Dodanie prostredníctvom dieťaťa (domovy dôchodcov)  

• Dodanie prostredníctvom chránenej dielne  

• Plnenie nadštandardných požiadaviek verejného obstarávateľa  

• Vzdialenosť sídla prevádzky dodávateľa  

• Miesto prevádzky (podpora regionálnej zamestnanosti)  

• Referencie a ich kvalita (počet reklamácií)  

• Kvalita a čerstvosť potravín  

• Akciové ceny  

• Termín dodávania tovaru  

• Technické zabezpečenie pre kvalitné poskytnutie služby • Najnižšia cena, prípadne iné 

 

 

Smernica č. 2/2020 čl. 6 Dokumentácia 

 

- Doklady a dokumenty sa uchovávajú počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy. 

 

• Predložené ponuky vrátane dokladov potvrdzujúcich ich doručenie verejnému obstarávateľovi (v lehote, resp.           

po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk); 

• Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov; 

• Záznam z prieskumu trhu vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti podľa § 117 ods. 5  

• Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk zaslané uchádzačom vrátane dokladov preukazujúcich ich zaslanie; 

• Výsledná zmluva vrátane všetkých jej príloh a dodatkov;  

• Doklad preukazujúci zverejnenie výsledku VO (zmluvného vzťahu – zmluva, resp. objednávka) podľa zákona            

o slobodnom prístupe k informáciám 

Podľa § 5 ods. 4 zákona civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je 

a. zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na 

uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený 

v odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas 

platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, 

b. zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 

finančný limit podľa odseku 2 a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu 

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

kalendárny rok. 

(platné v kontrolovanom období) 

https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4437350&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4437343&f=2
https://www.vssr.sk/main/goto.ashx?t=27&p=4437342&f=2
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KONTROLNÉ ZISTENIA  

 

Kontrolovaná osoba bola v čase zadávania predmetnej zákazky verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. 

b) zákona o verejnom obstarávaní.  

Odborný garant – Oddelenie životného prostredia a dopravy – určil zodpovednú osobu a predložil požiadavku       

na zadanie ZNH. 

 

Prehľad dodržiavania pravidiel a postupov zamestnancami, ktorí boli prípravou a/alebo realizáciou 

verejného obstarávania poverení, je spracovaný do tabuľky (príloha č. 1), v ktorej je prehľadnou formou 

zaznamenané: 

 

- KO – verejný obstarávateľ 

 

- názov zákazky, dátum Výzvy a CPV kód 

Zodpovedný zamestnanec vypracoval Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 

zákona (ďalej len „výzva na predkladanie ponúk“), ktorú bol zverejnená na webovom sídle verejného 

obstarávateľa a zaslaná elektronicky alebo doporučenou poštou osloveným (minimálne trom) dodávateľom, ktorí 

sú oprávnení dodávať, poskytovať alebo uskutočňovať predmet zákazky. 

Vo výzve na predkladanie ponúk boli definované podmienky účasti uchádzačov –doklad o oprávnení dodávať 

tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné práce, predložiť súťažné ponuky v lehote na predkladanie 

ponúk v zalepenej obálke, osobne alebo doručené poštou do podateľne verejného obstarávateľa k zaevidovaniu. 

Zodpovedný zamestnanec vypracoval Výzvu na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 

zákona o verejnom obstarávaní, v ktorej definoval * predpokladanú hodnotu zákazky * podmienky financovania 

* opis predmetu zákazky * obhliadku priestorov zákazky * miesto dodania predmetu zákazky * lehotu                        

na predkladanie ponúk * lehotu realizácie zákazky * kritéria vyhodnotenia ponúk * spôsob určenia ceny * 

podmienky účasti * obsah ponuky * typ zmluvy * vylúčenie uchádzača * oznámenie o výsledku vyhodnotenia 

ponúk. 

 

- predpokladaná hodnota zákazky 

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky upravuje § 6 zákona o verejnom obstarávaní - cena bez dane             

z pridanej hodnoty. Verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií               

o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase 

odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž                      

na uverejnenie. Dokument so stanovenou PHZ je povinnou súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania, 

zamestnanci, ktorí boli prípravou a/alebo realizáciou verejného obstarávania poverení, určia predpokladanú 

hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, 

alebo na základe prieskumu trhu s požadovaným plnením, alebo iným vhodným spôsobom. Zároveň uchovávajú 

informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú hodnotu zákazky. 

Technické požiadavky sa neodvolávali na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 

oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, dochádzalo by tým k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých 

záujemcov alebo tovarov. Podľa § 42 ods. 11 zákona: Súťažné podklady obsahovali dokumentáciu, modely, 

fotografie, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia a pokyny na vypracovanie a predkladanie 

ponúk. Súťažné podklady obsahovali aj návrh zmluvy.  

Základnou a povinnou obsahovou náležitosťou súťažných podkladov je opis predmetu zákazky, ktorý bol opísaný 

jednoznačne, úplne na základe technických požiadaviek. Nedostatočne, neúplne a nepresne opísaný predmet 

zákazky má vplyv na kvalitu predkladaných ponúk, spôsob tvorby ceny a v neposlednom rade aj na samotné 

plnenie na základe zmluvy uzavretej v rámci procesu verejného obstarávania. Zodpovední zamestnanci, poverení 

prípravou a/ alebo realizáciou verejného obstarávania vypracovali opis predmetu zákazky, t. j. technickú, funkčnú 

a úžitkovú špecifikáciu predmetu zákazky. Predmet zákazky bol opísaný tak, aby bolo možné na základe neho 

predložiť cenové ponuky a aby cenové ponuky rôznych uchádzačov boli objektívne porovnateľné. Okrem funkčnej 

a technickej špecifikácie súčasťou opisu predmetu zákazky bol aj ilustračný obrázok, ktorý sa neodvolával ani      

na konkrétneho výrobcu ani na konkrétny typ tovaru. 

Verejný obstarávateľ vymedzil predmet zákazky na základe jeho podrobného opisu s uvedením minimálnych 

technických špecifikácií a tak, aby spĺňal ním určený účel. Zodpovední zamestnanci pri vypracovaní opisu 

predmetu zákazky postupovali v súlade pravidlami a postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní a v tom čase 

platnom Smernicou. 

- názvy oslovených subjektov  

so žiadosťou o vypracovanie cenovej ponuky na predmet zákazky podľa opisu predmetu zákazky, v zmysle 

priloženej prílohy k určeniu predpokladanej hodnoty zákazky, s funkčnou, technickou špecifikáciou a ilustračným 

obrázkom.  
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- víťazný subjekt - farebne označený, vzišiel z vyhodnotenia ponúk komisiami na otváranie a vyhodnotenie ponúk 

k zákazkám na VO zadávaných postupom podľa § 117 a vymenovaných v zmysle § 51 ZVO 

 

- vyhodnotenie ponúk je upravené v § 44 zákona o verejnom obstarávaní.  

Vyhodnocovanie ponúk upravuje § 53 ZVO. Stanovenie kritérií na vyhodnotenie ponúk je vecou verejného 

obstarávateľa. Kritériá musia byť nediskriminačné, musia podporovať hospodársku súťaž, pričom hlavným cieľom 

stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk bol výber ekonomicky najvýhodnejšej ponuky. Zodpovedný 

zamestnanec odboru určil ako kritérium na vyhodnotenie ponúk najnižšiu celkovú cenu za celý predmet zákazky 

s /bez DPH. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk sú upravené v § 55 zákona o verejnom obstarávaní. V 

zmysle § 55 ods. 2 verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk písomne oznámil všetkým uchádzačom, ktorých 

ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne uverejniť 

informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile. Úspešnému uchádzačovi oznámil, že 

jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámil, že neuspel.  

 

- Zmluva o dielo/ cena diela bez DPH 

Uzatváranie zmlúv je upravené v § 56 ZVO. Uzavreté zmluvy neboli v rozpore so súťažnými podkladmi a s 

ponukou predloženou úspešným uchádzačom. 

 

- dátum zverejnenia 

- plnenie predmetu VO  

 

ZÁVER: 

 

Kontrole podliehal proces verejného obstarávania rekonštrukcií detských ihrísk rokoch 2019 a 2020 v  

mestskej časti Bratislava-Rača pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní na predmet zákazky: „Oprava herných prvkov na detských ihriskách“ a „Nové herné prvky na detské 

ihriská“ v kontrolovanom období. 

Mestská časť Bratislava-Rača je v zmysle ust. §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní povinná                   

pri zadávaní zákaziek postupovať v zmysle tohto zákona ako tzv. "verejný obstarávateľ". Zákon ustanovuje            

pre obce povinnosť uplatňovať postupy pre jednotlivé typy zákaziek v zmysle zákona, pričom tieto zákazky 

špecifikuje v ust. § 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní ako zákazky nadlimitné, podlimitné a s nízkou 

hodnotou. Nakoľko zákon všetky zákazky s nízkou hodnotou iným spôsobom bližšie nešpecifikuje, bolo potrebné 

v podmienkach mestskej časti upraviť postup zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami interným predpisom. 

V kontrolovanom období platil vnútorný predpis Smernica starostu mestskej časti Bratislava–Rača č. 2/2020            

a Smernica č. 17/2020, ktorou sa menila a dopĺňala Smernica č. 2/2020 upravujúca záväzné postupy pri zadávaní 

zákaziek malého rozsahu, zákaziek s nízkou hodnotou a podlimitných zákaziek zákona č. 343/2015 Z. z.                      

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou 01.03.2020, ktorou bola zrušená 

Smernica starostu mestskej časti Bratislava – Rača č. 5/2016 v znení smernice č. 5/2017 platná pre ZNH pre rok 

2019 (čl.II. bod 28, 29; čl. XII - ZNH).  

 

Pozn.: v súčasnosti platí Smernica starostu mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2022 upravujúca záväzné postupy        

pri zadávaní zákaziek malého rozsahu a zákaziek s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, zo dňa 30. marca 2022 

Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa na predmet zákazky postupoval v súlade               

s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní a vydanej smernice, platnej v čase výberu dodávateľa.      

Po vykonaní kontroly bola dokumentácia z daného postupu obstarávania vrátená na príslušný odbor Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Rača. 

 

DOPORUČENIA: 

Do budúcnosti odporúčam neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uviesť 

identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.  

 

 

 

Bratislava, 25. augusta 2022     Ing. Ingrid Vanerková  

      miestna kontrolórka mestskej časti Bratislava – Rača 

 

 

 

Príloha: Tabuľka -ZNH DI 2019, 2020 


