Hlavný kontrolór
Mesta Banská Bystrica
____________________

Správa o výsledku kontroly
V súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská
Bystrica na rok 2008 a poverenia č. 2/2008 zo dňa 1.2.2008 vykonali zamestnanci
útvaru hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica v čase od 4.2.2008 do 5.5. 2008
kontrolu postupu obstarávateľa Mesto Banská Bystrica v procesoch verejného
obstarávania s dôrazom na odôvodnenosť použitia metód priamych zadaní v
rokoch 2003 až 2006 vo väzbe na zákon č. 523/2003 Z. z. a zákon č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Cieľom kontroly bolo: či postup obstarávateľa Mesto Banská Bystrica v procesoch
verejného obstarávania bol v súlade s platnou legislatívou a vnútornými predpismi so
zameraním sa na použitie metód priamych zadaní, preveriť súlad aktuálnych
interných predpisov s platnou legislatívou v oblasti verejného obstarávania, preveriť
úroveň uplatňovania zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov
v procesoch obstarávania.
Kontrolou bolo zistené:
Zameranie sa na všeobecný pojem „priame zadania“ sledovalo cieľ preveriť také metódy
a postupy verejného obstarávania v kontrolovanom období, pri ktorých dochádzalo
k priamemu osloveniu potenciálneho dodávateľa, resp. zhotoviteľa kontrolovaným
subjektom (obstarávateľom), a pri ktorých predpokladaná hodnota predmetu obstarávania
dosahovala určitú výšku. Preto boli predmetom kontroly predovšetkým podlimitné zákazky
(od 500 tis. Sk vyššie v závislosti od aktuálne platného zákona a od toho, či sa obstarávali
tovary, služby alebo práce), ktoré boli obstarávané postupom rokovacieho konania bez
zverejnenia, teda priamym oslovením (výzvou na rokovanie) konkrétneho uchádzača.
Z časového hľadiska bola kontrola zameraná na obdobie rokov 2004 až 2006,
nakoľko platnosť zákona č. 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov skončila dňom 31. 12. 2003 a v § 38 Dokumentácia o verejnom
obstarávaní ukladal obstarávateľom povinnosť evidovať všetky doklady z použitej metódy
verejného obstarávania a uchovávať ich štyri roky od uplynutia lehoty viazanosti ponúk. V

čase vykonávania predmetnej následnej finančnej kontroly doklady z použitých metód
verejného obstarávania v roku 2003 už nespadali pod evidenčnú a archivačnú povinnosť.
V uvedenom roku 2003 vykonala na MsÚ Banská Bystrica Správa finančnej kontroly
Zvolen „následnú finančnú kontrolu zameranú na použitie účelových prostriedkov
poskytnutých z rozpočtovej rezervy vlády SR v rokoch 2002 a 2003 a uplatňovanie
príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. V súvislosti s dodržiavaním zákona o verejnom
obstarávaní sa v zázname o výsledku následnej finančnej kontroly konštatovalo, že
kontrolou predloženej dokumentácie o verejnom obstarávaní nebolo zistené porušenie
zákona NR SR číslo 263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
V kontrolovaných rokoch 2004 až 2006 boli rokovacím konaním bez zverejnenia
obstarávané nasledovné zákazky na dodanie tovaru, prác alebo služieb. Pokiaľ bolo
kontrolným orgánom zistené porušenie zákona alebo internej legislatívy, je toto porušenie
uvedené pri konkrétnej zákazke.
Rok 2004
1. Zmluva na poskytnutie služby obstaraná rokovacím konaním bez zverejnenia
Dopracovanie projektovej dokumentácie stavby – projekt pre stavebné konanie v rozsahu
realizačného projektu a autorský dozor pre stavbu „Skládka PDO Horné Pršany, sanácia
a rekultivácia, Banská Bystrica“ - predpokladaná cena 1 940 800,- Sk. Použitie vybranej
metódy verejného obstarávania bolo oprávnené a v súlade s § 66 ods. 1, písm. a zákona
č. 523/2003 Z.z. o VO – obstarávaný tovar, práce alebo služby z technických dôvodov,
umeleckých dôvodov alebo z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len
určitý dodávateľ - s odvolávkou sa na právo obdobné autorskému právu.
2. Zmluva na realizáciu prác obstaraná rokovacím konaním bez zverejnenia
Realizácia stavby „Skládka PDO Horné Pršany, Banská Bystrica, SO 05 Odplynenie“ predpokladaná cena 8 609 878,- Sk. Použitie vybranej metódy verejného obstarávania bolo
oprávnené a v súlade s § 66 ods. 1, písm. a zákona č. 523/2003 Z.z. o VO – obstarávaný
tovar, práce alebo služby z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov
vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ - vzhľadom na fakt,
že realizáciu stavby „Skládka PDO Horné Pršany, Banská Bystrica, SO 05 Odplynenie“
zabezpečovala firma COIMEX a.s. na základe Zmluvy o dielo č. 0297 Š/1 uzatvorenej dňa
24. 4. 1997, pričom bola z titulu nedostatku finančných prostriedkov na strane obstarávateľa
zrealizovaná len časť diela. Keďže došlo k zmene pomerov na skládke, v roku 2004 bola PD
prepracovaná a bolo potrebné zabezpečiť zrealizovanie prác súvisiacich s odplynením
v súlade s aktualizovanou PD.
3. Zmluva na poskytnutie služby obstaraná rokovacím konaním bez zverejnenia
„Kúpa auta na lízing – lízingová zmluva“ - predpokladaná cena 1 511 765,- Sk. Použitie
zvolenej metódy verejného obstarávania bolo v súlade so zákonom v zmysle § 66 ods. 1,
písm. e), podľa ktorého RKbZ možno použiť, ak – v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo
užšej súťaži nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk
nevyhovuje požiadavkám obstarávateľa a za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky

sa podstatne nezmenia – s tým, že v predchádzajúcej verejnej súťaži (ďalej len VS)
vyhlásenej vo VVO č. 165/2003 dňa 29. 12. 2003 pod č. 15744 – MSS bola predložená iba
jedna ponuka, v ktorej uchádzač nesplnil podmienky účasti vo VO a obstarávateľ VS
v zmysle zákona zrušil.
Pri vlastnej realizácii rokovacieho konania bez zverejnenia však došlo zo strany
kontrolovaného subjektu k podstatnej zmene pôvodných zmluvných podmienok v časti
predmet obstarania a tým k nedodržaniu ustanovení § 66 ods. 1 písm. e) zákona č. 523/2003
Z.z. o VO, teda k neoprávnenému použitiu podlimitnej metódy VO – rokovacie konanie bez
zverejnenia.
Ďalej kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s podmienkami stanovenými vo
výzve na RKbZ, keď akceptoval prekročenie maximálneho limitu lízingovej ceny. Zároveň
touto akceptáciou došlo k ďalšej podstatnej zmene zmluvných podmienok pôvodnej VS.
Taktiež kontrolovaný subjekt na predmet obstarávania (kúpa troch nových áut
formou lízingových zmlúv) vyhlásil pôvodne VS, ktorá bola zrušená v zmysle § 37 ods. 1
písm. c) zákona č. 523/2003 Z.z. o VO, a následne s odvolávkou na § 66 ods. 1, písm e)
zákona postupoval RKbZ k uzavretiu troch lízingových zmlúv. Uvedeným postupom boli
uzatvorené dve lízingové zmluvy s jednou spoločnosťou a tretia lízingová zmluva s druhou
spoločnosťou bola uzatvorená nezávisle od pôvodnej VS samostatným RKbZ s využitím §
66 ods. 2, písm. c) zákona. Obstarávateľ tak v rozpore so zákonom spojil v jednom
oznámení o výsledku VO výsledok dvoch nezávislých obstarávaní.
4. Zmluva na dodanie služby obstaraná rokovacím konaním bez zverejnenia
„Zhotovenie vybraných tlačovín pre Mestský úrad, Banská Bystrica.“ - predpokladaná
cena 798 118,- Sk. Obstarávateľ použil zvolenú metódu v súlade so zákonom s odvolávkou
na § 66 ods. 1, písm. b) zákona č. 523/2003 Z.z. o VO vzhľadom na to, že schválením
zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady dňa 23. 9. 2004 a následne vydaním opatrenia Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. MF/012116/2004-72 dňa 16. 12. 2004, ktorým boli stanovené vzory
tlačív pre daňové priznania k dani z nehnuteľnosti, dostal sa obstarávateľ bez vlastného
zavinenia do časovej tiesne so zabezpe-čením týchto tlačív.
Rok 2005
5. Zmluva na dodanie tovaru obstaraná rokovacím konaním bez zverejnenia
„Kúpna zmluva – kúpa štyroch automobilov“ - predpokladaná cena 1 949 580,- Sk.
Obstarávateľ na obstaranie predmetu obstarávania vyhlásil verejnú súťaž. O súťažné
podklady požiadalo 17 uchádzačov, ponuku nepredložil ani jeden. Menovaná komisia pre
vyhodnotenie VS doporučila obstarávateľovi zrušiť VS v zmysle § 48 ods. 1, písm. a)
zákona č. 523/2003 Z.z. o VO – Obstarávateľ zruší vyhlásenú metódu verejného
obstarávania, ak nedostal ani jednu ponuku – a ďalej doporučila obstarávateľovi na
uzatvorenie kúpnych zmlúv použiť metódu rokovacie konanie bez zverejnenia v zmysle §
66 ods. 1, písm. e) zákona – Rokovacie konanie bez zverejnenia je metóda verejného
obstarávania, ktorú obstarávateľ môže použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto
podmienok: e) v predchádzajúcej verejnej súťaži alebo užšej súťaži nebola predložená ani
jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám obstarávateľa
a za predpokladu, že pôvodné zmluvné podmienky sa podstatne nezmenia.
Kontrolovaný subjekt použil vybratú metódu v súlade so zákonom pri jej realizácii
však pochybil. Oslovený uchádzač na rokovacie konanie dňa 30. 5. 2005 nepredložil
požadovaný výpis z registra trestov, len dodatočne dňa 6. 6. 2005 oň požiadal a predložil ho

obstarávateľovi až po 17. 6. 2005 (s týmto dátumom overenia je v archivovanej
dokumentácii z predmetného VO výpis z registra trestov uchádzača založený).
Podľa ustanovenia § 31 ods. 1 zákona č. 523/2003 Z.z. o VO: „Obstarávateľ vylúči
z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak nesplnil podmienky účasti podľa §
29 ods. 1, alebo zistil, že predložené doklady sú neplatné.“
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s ustanovením § 29 ods. 2, písm. d)
zákona č. 523/2003 Z.z. o VO ani v súlade s bodom 1.6 výzvy na rokovacie konanie a podľa
§ 31 ods. 1 zákona mal uchádzača vylúčiť z verejného obstarávania z dôvodu nesplnenia
podmienok účasti vo VO.
6. Zmluva na dodanie tovaru obstaraná rokovacím konaním bez zverejnenia
„Kúpna zmluva – pohonné hmoty pre osobné motorové vozidlá“ - predpokladaná cena
predmetu obstarávania 1 489 076,- Sk. Použitú metódu obstarávateľ použil oprávnene
s odvolaním sa na § 66 ods. 1, písm. e) zákona, keď v pôvodnej verejnej súťaži súťažné
podklady prevzali traja uchádzači, v požadovanom termíne však ponuku nepredložil ani
jeden.
7. Zmluva o dielo obstaraná rokovacím konaním bez zverejnenia na predmet
obstarávania :„Tlač knihy - monografia - dejiny Banskej Bystrice“ - predpokladaná cena
obstarávanej služby 840 336,- Sk. Kontrolovaný subjekt zdôvodnil použitie metódy
verejného obstarávania s odvolaním sa na ust. § 66 ods. l písm. b) zákona č. 523/2003 Z. z.,
podľa ktorého tovar, práce alebo služby sa obstarávajú z dôvodu mimoriadnej udalosti
nespôsobenej obstarávateľom a vzhľadom na časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú
súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so zverejnením.
Spôsob a postup kontrolovaného subjektu pri zabezpečovaní daného predmetu
verejného obstarávania použitou metódou verejného obstarávania rokovacie konanie bez
zverejnenia bol v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Kontrolný orgán vyslovuje
názor, že použitie podmienky obstarania danej služby z dôvodu mimoriadnej udalosti, ktorú
obstarávateľ nespôsobil, čím sa tak dostal do časovej tiesne, bolo viazané predovšetkým na
situáciu, ktorá mu neumožňovala konať vopred, ale až na základe iného podnetu
(spracovanie slovenského prekladu knihy, zabezpečenie fotografického materiálu). Z tohto
dôvodu preto nemal vytvorený dostatočný časový priestor na aplikáciu iných metód
verejného obstarávania pri výbere zmluvného partnera.
Rok 2006
8. Zmluva na poskytnutie služby obstaraná rokovacím konaním bez zverejnenia
„Zmluva o dodávke tepla a teplej úžitkovej vody na jednotlivé odberné miesta (materské
školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica v počte 13)“ –
predpokladaná cena predmetu obstarania 8 244 432,- Sk
Kontrolovaný subjekt použil pri tejto podlimitnej metóde zákonný postup verejného
obstarávania - rokovacie konanie bez zverejnenia v zmysle ust. § 66 ods. 1, písm. a) zákona
č. 523/2003 Z.z. o VO, podľa ktorého obstarávaný tovar, práce alebo služby z technických
dôvodov, umeleckých dôvodov alebo
z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže
poskytnúť len určitý dodávateľ.
Oslovený prevádzkovateľ bol jediným vlastníkom všetkých tepelných zdrojov
dodávajúcich teplo do jednotlivých objektov materských škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej
pôsobnosti Mesta Banská Bystrica, a teda z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv

mohol predmetnú službu zabezpečovať len on.
Pri vlastnom rokovacom konaní komisia obstarávateľa nedostatočne vyhodnotila
splnenie požiadavky obstarávateľa, keď uchádzač na splnenie podmienok účasti vo
verejnom obstarávaní podľa ust. § 29 ods. l písm. d) zákona o verejnom obstarávaní
nepredložil doklad o tom, že on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol
odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním. V dokumentácii
predložených dokladov dotknutou spoločnosťou chýbal výpis z registra trestov konateľov
spoločnosti. Uvedeným postupom tak došlo k nedodržaniu ust. § 29 ods. 2 písm. d) zákona
č. 523/2003 Z.z. o VO a ods. 2 výzvy obstarávateľa zo dňa 12.1.2006.
9. Zákazka na uskutočnenie stavebných prác zadaná rokovacím konaním bez
zverejnenia
„Zmluva o dielo - Rekonštrukcia zimného štadióna - chladiace plochy“ - predpokladaná
cena diela 26 až 30 mil. Sk.
Obstarávateľ zdôvodnil požitie vybranej metódy VO odvolaním sa na ust. § 91 a na
ust. § 58 ods. 1, písm. c) zákona č. 25/2006 Z.z. o VO - zákazka na uskutočnenie
stavebných prác, vrátane dodania tovaru sa zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti
nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať, a vzhľadom na vzniknutú
časovú tieseň nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie konanie so
zverejnením; za mimoriadnu udalosť sa považuje najmä živelná pohroma, havária alebo
situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí alebo životné prostredia.
Kontrolovaný subjekt postup rokovacie konanie bez zverejnenia uplatnil v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní a interným predpisom - Smernicou č. 30/2006, čo
kontrolnej skupine preukázal príslušnými dokladmi. Chladiace zariadenie bolo odstavené z
prevádzky, pretože už nespĺňalo požiadavky bezpečnosti technických zariadení, hrozilo
nebezpečenstvo úniku čpavku mimo objekt zimného štadióna. Vzhľadom na zahájenie
celorepublikových súťaží IIHF dňom 1.9.2006 prevádzka zimného štadióna musela byť
do uvedeného termínu obnovená. V opačnom prípade by neplnením dohodnutých
podmienok vyplývajúcich z nájomnej zmluvy uzatvorenej s HC ´O5 Banská Bystrica správa
mestského majetku znášala všetky náklady súvisiace s prenájmom ľadovej plochy u iného
prevádzkovateľa vyčíslené na čiastku 4 020 480,- Sk.
Ciele, pravidlá a spôsob vykonávania finančnej kontroly upravuje zákon č. 502/2001
Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení. Pri vykonávaní následnej finančnej kontroly je dôležité preveriť aj to, do
akej miery kontrolovaný subjekt dodržuje ustanovenia tohto zákona z pohľadu výkonu
predbežnej finančnej kontroly.
Predbežnou finančnou kontrolou orgán verejnej správy, teda aj samosprávy overuje
každú svoju finančnú operáciu, či je v súlade s rozpočtom, so zmluvami či inými
rozhodnutiami o hospodárení s verejnými prostriedkami a so všeobecne záväznými
predpismi. Predbežná finančná kontrola musí byť vykonaná pred uskutočnením každej
finančnej operácie povereným vedúcim pracovníkom a zamestnancami zodpovednými za
rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa
charakteru vlastnej finančnej operácie.
Finančnou operáciou sa rozumie príjem alebo použitie verejných prostriedkov
v hotovosti alebo bezhotovostne, právny úkon alebo iný úkon majetkovej povahy. Právny

úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo
povinností, ktoré právne predpisy s takýmto úkonom spájajú. Právnym úkonom je napr. aj
uzatvorenie zmluvy alebo oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania.
Čiže aj v procesoch verejného obstarávania je výkon predbežnej finančnej kontroly
dôležitý a nutný. Predbežnou finančnou kontrolou by mali byť overené minimálne
oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania a uzatvorenie zmluvy.
V predložených podkladoch k jednotlivým metódam a postupom verejného obstarávania
neboli ako súčasť archivácie doložené doklady potvrdzujúce výkon predbežnej finančnej
kontroly pre uvedené právne úkony, čo nebolo v súlade so zákonom č. 502/2001 Z.z.
o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení.

* * *
Správa o výsledku kontroly bola prerokovaná so štatutárnym orgánom a vedúcimi
zamestnancami kontrolovaného subjektu. Ku kontrolným zisteniam neboli
uplatnené námietky k ich pravdivosti a úplnosti. Na odstránenie zistených
nedostatkov kontrolovaný subjekt v stanovenom termíne prijal opatrenia, plnenie
ktorých hlavný kontrolór mesta následne skontroluje v rámci samostatnej kontroly.
Materiál o výsledku kontroly bol
zastupiteľstva v Banskej Bystrici.
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