
ZÁZNAM O KONTROLE 
 

v súlade s oprávnením a uznesením obecného zastupiteľstva obce Bacúch, číslo 7/2018, zo dňa 22.2.2018. 

. 

 

Kontrolovaný subjekt: Obec Bacúch, Hlavná 279, Bacúch 

Čas vykonania kontroly:  05.11.2018 

Kontrolované obdobie:  2017 

Kontrolu vykonala:  Ing. Soňa Bridišová – hlavný kontrolór obce 

Prílohy k protokolu:    

 

 

Predmet kontroly: 

Kontrola zákonnosti verejného obstarávania na rekonštrukciu verejného osvetlenia, ktorá 

prebehla v roku 2017 a cenových ponúk v priebehu roka. 

 

Rozsah kontroly: 

Kontrola bola zameraná na dodržanie platného zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní.  

Kontaktované osoby pri kontrole: Romana Molentová, Ing. Jana Jančová.  

Predložené doklady: 

 Dokumentácia k verejnému obstarávaniu na rekonštrukciu verejného osvetlenia: 

o  splnomocnenie na vykonávanie funkcie splnomocniteľa 

o  vyhlásenie splnomocniteľa 

o  určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

o  prieskum trhu 

o  výzvy na predloženie zákazky 

o  výzvy na súťaž 

o  čestné vyhlásenie splnomocniteľa 

o  cenové ponuky 

o  zápisnica zo zákazky s nízkou hodnotou 

o  informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 

o  správa o zákazke 

o  zaslanie kompletnej dokumentácie z verejného obstarávania zákazky 

 Cenové ponuky: 

o  cenové ponuky na zatrávňovače 

o  cenové ponuky na zastávky verejnej dopravy 

o  cenové ponuky na ozvučenie kinosály 

 

 

 

Zistenia kontroly: 

1) Verejné obstarávanie na rekonštrukciu verejného osvetlenia. 

  

Cieľom kontroly bolo zistiť správnosť postupu verejného obstarávateľa pri realizácii procesu 

verejného obstarávania, overiť, či bola zabezpečená prehľadnosť procesu verejného 

obstarávania, uplatnené princípy rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov 

verejného obstarávania, dodržanie zásad hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri nakladaní 



s verejnými prostriedkami. 

 

Kontrola bola vykonaná z dokladov predložených obecným úradom v Bacúchu. 

Obec podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) je verejný 

obstarávateľ, ktorý je podľa § 10 ods. 1 cit. zákona povinný pri zadávaní zákaziek postupovať 

podľa tohto zákona, pričom podľa § 10 ods. 2 pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp 

rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp 

transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 

 

Obec Bacúch pri postupe verejného obstarávania sa riadila usmernením JUDr. Hlinku 

o zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou podľa vtedy platného – novelizovaného zákona o VO. 

 

Obec Bacúch dňom 16.8.2017 splnomocnila podľa zákona č. 343/2015 o VO PhDr. Petru 

Baričovú realizáciou zákazky Rekonštrukcie verejného osvetlenia, ktorú vykonáva pre 

splnomocniteľa spoločnosť Verobs, s.r.o. z Banskej Bystrice, IČO: 46959998. PhDr. Baričová 

podala vyhlásenie v súlade s § 23 zákona č. 343/2015 o VO. 

 

Obec Bacúch  v súlade so zákonom o VO predložila výzvy na predloženie cenovej ponuky a na 

základe prihlásených firiem potom verený splnomocniteľ vykonal prieskum trhu a určil 

predpokladanú hodnotu zákazky.  

 Prihlásené firmy: 

  1) Thome Lighting Slovakia s.r.o. IČO: 46331352, suma 76 455, 37 € 

  2) Asperia Tech s.r.o., IČO: 02024136, suma 66 564,12 € 

  3) LUX – EL mont, s.r.o., IČO: 43972667, suma 68 300,54 € 

 Určenie predpokladanej sumy hodnoty zákazky: 70 440,01 €. 

 

Ďalej PhDr. Baričová bola podľa § 117 zákona VO predložená Výzva na súťaž vrátane 

zverejnenia Technickej správy a Výkazu výmeru – súhrnného rozpočtu stavby.  

PhDr. Baričová ďalej predložila čestné vyhlásenie v súlade s § 51 ods. 3 zákona o VO, že bude 

postupovať  podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia pri hodnotení ponuky uchádzačov. 

 

Súčasťou dokumentácie sú aj jednotlivé podrobné cenové ponuky firiem Asperia Tech s.r.o., 

Lux – el mont s.r.o a Thome Lighting Slovakia s.r.o. 

 

PhDr. Baričová následne predložila zápisnicu zo zákazky s nízkou hodnotou v ktorej 

identifikovala úspešného uchádzača firmu Asperia Tech s.r.o. Cena víťaznej ponuky bola 

82 962,02 €. Následne informovala všetkých zúčastnených o výsledku vyhodnotenia ponúk 

a predložila správu o zákazke v súlade s § 117 zákona o VO. nakoniec zaslala kompletnú 

dokumentáciu v verejného obstarávania na obecný úrad v Bacúchu. 

 

 

Záver 

Kontrolou bolo zistené, že verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa u vybraných stavebných 

zákaziek postupoval v súlade so zákonom č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení nesk. 

predpisov.  

 

2) Cenové ponuky: 

 

 zatrávňovače: 



predložené doklady - krycie listy rozpočtu jednotlivých ponúk: 

o Firma Stavebné práce Takáč Roman, suma 5881,13 € 

o Firma Martin Homola, suma 6129,26 € 

Vzhľadom na to, že ponuka trhu v tom čase bola obmedzená, sú len dve ponuky, 

z ktorých bola víťazná ta s nižšou hodnotou – Stavebné práce Takáč Roman. 

 zastávky verejnej dopravy: 

predložené doklady - nebolo vypracované viac cenových ponúk – len jedna: 

o  Firma Mestský mobiliár spol. s r.o., predložila tri rôzne typy zastávok, 

z ktorých bola jedna vybraná. 

 ozvučenie kinosály: 

predložené doklady - krycie listy rozpočtu jednotlivých ponúk: 

o  Firma Ľubomír Dedeček – DEDO, suma 6750,- € 

o  Firma Total music s.r.o., suma 9070,80 € 

o  Michal Truschan, suma 10412,- € 

Vybraná bola najlacnejšia ponuka firmy DEDO. 

Záver 

V súčasnosti v obci nie je smernica, ktorý by presne určila postup zadávanie cenových ponúk 

a systém hodnotenia. Preto navrhujem dopracovanie takejto smernice, aby bolo jasné, 

jednoznačné a zrozumiteľné, ako postupovať pri objednávaní zákaziek s vyššou hodnotou. 

 

Návrh opatrení k náprave nedostatkov: 

Neboli zistené žiadne nedostatky. 

Záznam o kontrole bude založený v spise Kontroly hlavného kontrolóra a bude predložený na 

najbližšom obecnom zastupiteľstve. 

 

 

        ........................................................ 

         Ing. Soňa Bridišová 

                  hlavná kontrolórka obce 

 

 

 

 

 


