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NÁVRH UZNESENIA

Kód uznes. 1.5.6.
5.1.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

 b e r i e   n a   v e d o m i e

Správu o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom mestského kontrolóra hlavného mesta 

SR Bratislavy.



Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava

Na základe požiadavky Úradu pre verejné obstarávanie, Dunajská č. 68, 820 04 Bratislava a 

následne poverenia č. 3/2012 zo dňa 16.2.2012 vykonali dvaja zamestnanci útvaru mestského kontrolóra

v čase od 16.2.2012  do  28.2.2012

kontrolu verejného obstarávania na predmet zákazky „Kosenie lesoparkových lúk s odvozom  trávy na 

určené miesto“

v mestskej príspevkovej organizácii – Mestské lesy v Bratislave, Cesta mládeže 4, 831 01 Bratislava. 

Na základe predloženej dokumentácie z verejného obstarávania bolo vykonanou kontrolou zistené :

1. Kosenie lesoparkových lúk s odvozom trávy na určené miesto – podprahová zákazka

Predmetom  zákazky  bolo  kosenie  lúk  Mestských  lesov  v Bratislave  s  rozlohou  asi  40 ha, 

vrátane pohrabania a zvozu sena na stanovené miesto vo vzdialenosti do 5 km. Predpokladaná  hodnota 

zákazky je 39 000,-€ bez DPH.

Mestské  lesy v Bratislave   (ďalej  len „verejný  obstarávateľ“) zaslali  dňa 23.11.2011 výzvu o 

vyhlásení verejného obstarávania  Úradu pre verejné obstarávanie  na zverejnenie do Vestníka VO. 

Oznámenie bolo zverejnené vo Vestníku VO č. 229/2011 zo dňa 25. 11. 2011 pod značkou 10130 – WYS.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena. V lehote stanovej obstarávateľom t.j. 

do 15.12.2011 do 9.00 hod.  predložili  ponuku 10-ti uchádzači. V súlade s  § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 

o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon“) komisia v stanovenom čase uvedenom v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania otvorila predložené ponuky za účasti zástupcov  5-tich uchádzačov. Zo zasadnutia 

komisie – otvárania obálok  bola dňa 15.12.2011 vyhotovená zápisnica. 

Listom č.j. 1244/2011 zo dňa 22.12.2011 verejný obstarávateľ oznámil všetkým uchádzačom 

zrušenie verejného obstarávania v súlade s ustanovením  § 46 ods. 2 s nasledovným odôvodnením: 

v priebehu verejného obstarávania sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Túto 

zmenu nebolo možné pri vyhlasovaní verejného obstarávania predvídať.  Administratívnym nedopatrením 

došlo k pochybeniu zo strany obstarávateľa tým, že v liste adresovanom uchádzačom neuviedol skutočnosti 

obsiahnuté v Rozhodnutí riaditeľa Mestských lesov zo dňa 15.12.2011. Po predložení ponúk bolo zistené, že 
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predmetom zákazky musí byť aj likvidácia pokosenej trávy.  Nakoľko Mestské lesy v Bratislave nemajú 

registráciu v zmysle § 15 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, čo spracovateľ súťažných podkladov 

neuviedol v týchto súťažných podkladoch. Na základe uvedených skutočností bola rozhodnutím štatutárneho 

zástupcu súťaž zrušená v zmysle § 46 ods. 2 zákona.

Kontrolovaný subjekt porušil § 46 ods. 3 zákona tým, že v liste adresovanom uchádzačom neuviedol 

konkrétny dôvod (ako sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo VO a konkrétne o akú zmenu išlo pri 

vyhlasovaní VO), a taktiež neoznámil postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet 

obstarávania.

Verejné obstarávanie bolo opakovane vyhlásené v januári  2012 po odstránení skutočností, ktoré 

viedli k zrušeniu VO. Oznámenie bolo zverejnené vo Vestníku VO č. 19/2012 z 28.1.2012, pod značkou 

01032-WYS.

Prílohy:

1. List ÚVO číslo: 137-7000/2012-OK/1 z 1.2.2012  v počte strán 2

2. Súťažné podklady z novembra 2011 v počte strán 18

3. Vyhlásenie VO -Vestník VO č. 229/2011 z 25.11.2011, zn.10130-WYS v počte strán 2

4. Zápisnica z otvárania obálok z 15.12.2011 v počte strán 4

5. List značka :1244/2011 zo dňa 22.12.2011 v počte strán 1

6. Rozhodnutie riaditeľa Mestských lesov v Bratislave z 15.12.2011

Správa z kontroly bola vypracovaná dňa 29.2.2012 a je podpísaná dvomi členmi kontrolnej skupiny.

S obsahom správy bol kontrolovaný subjekt oboznámený dňa 1.3.2012 a voči kontrolným zisteniam 

neboli podané námietky.

V zápisnici o prerokovaní správy z kontroly zo dňa 1.3.2012, podpísanej dvomi členmi 

kontrolného orgánu  a jedným členom kontrolovaného subjektu, bolo riaditeľovi Mestských lesov 

v Bratislave uložené:

1. Prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov  a na  odstránení príčin ich vzniku a  predložiť ich 

mestskému kontrolórovi v termíne do 2.3.2012. 

2. Správu o plnení prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich 

vzniku predložiť mestskému kontrolórovi v termíne do 7.3.2012.
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3. V súlade s § 8 písm. d/ a § 14 ods. 2 písm. h/ určiť zamestnancov zodpovedných za nedostatky zistené 

kontrolou a uplatniť voči nim opatrenia podľa osobitného predpisu (napr. Zákonník práce) a uvedené 

oznámiť kontrolnému orgánu v termíne do 31.3.2012.

Po oboznámení so správou dňa 1.3.2012 boli kontrolovanému subjektu vrátené doklady a písomnosti 

poskytnuté na vykonanie kontroly.

Riaditeľ Mestských lesov v Bratislave prijal v stanovenom termíne nasledovné opatrenia:

• Mestské lesy v Bratislave v prípade ďalšej zrušenej súťaže budú v zmysle § 46 ods. 3 zákona č. 25/2006 

Z.z. o verejnom obstarávaní podrobne špecifikovať dôvod zrušenia.

Termín: trvalý Zodpovedný: riaditeľ

• Sťažovateľovi bude zároveň zaslaný ospravedlňujúci list s podrobným vysvetlením dôvodu zrušenia 

súťaže.

Termín: do 7.3.2012 Zodpovedný: riaditeľ
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