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N á v r h   n a   u z n e s e n i e 

 

K bodu:    Správa hlavného kontrolóra o výsledku  kontroly č. 6/2020 - kontrolu  - procesu 

verejného obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iliaš a plnenia 

vysúťažených podmienok. 
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I.  b e r i e   n a   v e d o m i e 

     

Správu hlavného kontrolóra o výsledku  kontroly č. 6/2020 - kontrolu  - procesu verejného 

obstarávania zhotoviteľa mostu cez rieku Hron v mestskej časti Iliaš a plnenia vysúťažených 

podmienok. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Hlavný kontrolór 

Mesta Banská Bystrica 

 

 

            

 

 

 

SPRÁVA  

HLAVNÉHO KONTROLÓRA  

O VÝSLEDKU  KONTROLY 

 

č. 6/2020 

 

 

(v zmysle § 18f, ods. 1 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov). 

 

 

Na základe poverenia č. 6/2020 zo dňa 26. 02. 2020 vykonali zamestnanci útvaru hlavného 

kontrolóra Mesta Banská Bystrica kontrolu - procesu verejného obstarávania zhotoviteľa mostu 

cez rieku Hron v mestskej časti Iliaš a plnenia vysúťažených podmienok. 

 

 Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica na 

1. polrok 2020, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 385/2019 - MsZ zo dňa 

10. decembra 2019 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov.  

 

Vzhľadom k tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky, kontrolná skupina z vykonanej 

kontroly vyhotovila v súlade s § 22 ods. 1 zákona o finančnej kontrole a audite dňa 04. 06. 2020 návrh 

správy z kontroly č. 6/2020, ktorý bol zaslaný kontrolovanému subjektu dňa 04. 06. 2020. 

 

Kontrolná skupina určila kontrolovanému subjektu lehotu na: 

- podanie námietok k zisteným nedostatkom a predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení do 

19. 06. 2020 (na základe písomného požiadania kontrolovaného subjektu (list č. 84805/2020/ORA-

IP zo dňa 19. 06. 2020) bol termín predĺžený do 30. 09. 2020). 

 

Kontrolovaný subjekt bol zároveň poučený o možnosti podať písomné námietky k zisteným 

nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých 

opatrení a tiež k lehote na splnenie prijatých opatrení do 19. 06. 2020 s následným predĺžením na 

žiadosť kontrolovaného subjektu do 30. 09. 2020. 

 

 Kontrolovaný subjekt v stanovenej lehote podal Stanovisko k návrhu správy z kontroly 

č. 6/2020, ktoré kontrolná skupina preverila a listom č. 159033/2020 zo dňa 06. 10. 2020 

kontrolovanému subjektu oznámila svoje vyjadrenie k predloženým námietkam. 

 

Následne kontrolná skupina pristúpila k vypracovaniu správy z kontroly č. 6/2020. 

 

Kontrolovaným subjektom bolo Mesto Banská Bystrica, odbor rozvojových aktivít mesta. 



   

Oznámenie o začatí kontroly bolo zaslané kontrolovanému subjektu dňa 26. 02. 2020.  

 

 Cieľom kontroly bolo preveriť proces verejného obstarávania a plnenia zmluvných vzťahov 

vyplývajúcich zo súťažných podmienok. 

 

 Kontrolná skupina v rámci predmetu kontroly preverovala: 

 

- zákonný postup procesu verejného obstarávania, 

- dodržanie dohodnutých zmluvných vzťahov, 

- vykonávanie základnej finančnej kontroly. 

 

 

Proces verejného obstarávania  

 

Proces verejného obstarávania kontrolovaný subjekt realizoval na základe zmluvy 

č. 118/2017/ORA-IP zo dňa 23. 01. 2017, ktorá bola zverejnená na webovom sídle mesta dňa 

24. 01. 2017. Kontrolovaný subjekt splnomocnil dňa 21. 08. 2017 spoločnosť MP profit PB, s. r. o., 

so sídlom v Považskej Bystrici, na zastupovanie Mesta Banská Bystrica, ako verejného obstarávateľa, 

vo všetkých činnostiach v oblasti verejného obstarávania, vrátane zriadenia komisie pre vyhodnotenie 

ponúk, určenia víťaznej ponuky okrem uzavretia zmluvy s dodávateľom predmetu zákazky.  

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená dňa 25. 08. 2017 vo výške 1 303 500 € bez DPH 

v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní, spoločnosťami Static Studio, s. r. o. a Ingres, s. r. o. pod 

zák. č. 16-06-116 na základe štúdie (DSP) - predpokladané náklady stavby Mosta nad riekou Hron. 

Testom bežnej dostupnosti zo dňa 25. 08. 2017 bolo vyhodnotené, že predmetom zákazky sú stavebné 

práce, ktoré nespĺňajú kritériá bežnej dostupnosti na trhu, nakoľko šlo o odborne náročnejšie stavebné 

práce, pozostávajúce z viacerých profesií. V zmysle výkladového stanoviska Úradu pre verejné 

obstarávanie „verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných 

prác, ktorých predmetom je najmä uskutočňovanie stavby, vypracovanie projektovej dokumentácie 

a uskutočnenie stavby alebo uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie, 

postupuje podľa § 113 až 116 zákona o verejnom obstarávaní (podlimitné zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska). 

Výzva na predkladanie ponúk bola uverejnená vo Vestníku č. 170/2017 zo dňa 29. 08. 2017 

pod číslom 12395 - WYP, so stanovením termínu predkladania ponúk do 25. 09. 2017 do 10:00 hod.. 

Spolu bolo doručených osem žiadostí o poskytnutie súťažných podkladov. 

 

V stanovenom termíne ponuky osobne predložili dňa 25. 09. 2017: 

- SMS, a. s., Banská Bystrica o 8:00 hod., 

- ESIN construction, a. s., Považská Bystrica o 9:27 hod., 

- Doprastav, a. s., Bratislava o 9:38 hod.. 

 

Dňa 27. 09. 2017 bola zriadená komisia na otváranie, posudzovanie splnenia podmienok 

účasti a vyhodnocovanie ponúk pre podlimitnú zákazku podľa § 113 zákona o verejnom obstarávaní. 

Menovaná komisia bola trojčlenná, bez zástupcu Mesta Banská Bystrica. 

K otvoreniu ponúk pristúpila komisia dňa 27. 09. 2017 o 13:00 hod., po overení neporušenosti 

ponúk, postupne otvorila ponuky. Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a zápisnica 

z vyhodnotenia splnenia požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponúk v zmysle zákona 



   

o verejnom obstarávaní bola vyhotovená dňa 01. 12. 2017. Komisia v zmysle § 53 ods. 5 písm. b) 

zákona o verejnom obstarávaní vylúčila uchádzača SMS, a. s., Banská Bystrica a informovala 

uchádzačov o vyhodnotení ponúk. 

Spoločnosť SMS, a. s., Banská Bystrica podala dňa 15. 12. 2017 proti vylúčeniu námietku 

podľa § 170 ods. 3 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní. 

Dňa 05. 01. 2018 bola, listom č. 17925-6000/2017-ODI-V, Úradom pre verejné obstarávanie 

doručená Mestu Banská Bystrica Výzva na doručenie písomného vyjadrenia k podaným námietkam 

a kompletnej dokumentácie v origináli. Na túto výzvu reagovalo Mesto Banská Bystrica 

prostredníctvom splnomocneného subjektu, t. j. spoločnosti MP Profit PB, s. r. o., listom zo dňa 

09. 01. 2018, ktorým podalo písomné vyjadrenie k podaným námietkam. 

Úrad pre verejné obstarávanie, listom č. 17925-6000/2017-ODI zo dňa 12. 02. 2018, doručil 

Mestu Banská Bystrica rozhodnutie, ktorým nariadil odstrániť protiprávny stav vo verejnom 

obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia mosta Iliaš“, a to zrušiť rozhodnutie o vylúčení 

uchádzača SMS, a. s., do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. 

Na základe rozhodnutia úradu pre verejné obstarávanie (č. 17925-6000/2017-ODI) verejný 

obstarávateľ zrušil rozhodnutie o vylúčení spoločnosti SMS, a. s.. Dňa 05. 04. 2018 požiadal túto 

spoločnosť o vysvetlenie, resp. o doplnenie ponuky v časti „Ostatné“ v bližšie špecifikovaných 

bodoch, na ktorú vyššie uvedená spoločnosť reagovala doplnením požadovaných podkladov dňa 

13. 04. 2018. 

Verejný obstarávateľ vyhotovil dňa 16. 04. 2018 Zápisnicu z vyhodnotenia splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky - po doručení vysvetlenia v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní, kde uviedol, že spoločnosť SMS, a. s. Banská Bystrica splnila požiadavky 

na predmet zákazky uvedené v súťažných podkladoch, resp. vo výzve na predkladanie ponúk. 

Dňa 17. 04. 2018 boli uchádzači elektronickou poštou informovaní o mieste a čase otvárania 

ponúk (Mestský úrad, Československej armády 26, Banská Bystrica, 25. 04. 2018. o 13:00 hod.) 

v časti „Kritériá“ pre zákazku „Rekonštrukcia mosta Iliaš“ 12395 - WYP, Vestník č. 170/2017 - 

29. 08. 2017, pričom bola uvedená skutočnosť, že vzhľadom na použitie elektronickej aukcie 

otváranie ponúk bude neverejné.  

Kontrolou predložených dokladov bolo zistené, že k otváraniu ponúk došlo v sídle 

splnomocnenej spoločnosti dňa 25. 04. 2018 (Považská Bystrica) a nie v mieste otvárania ponúk 

oznámenom v informácii o otváraní ponúk časť „Kritériá“ zo dňa 17. 04. 2018. Zápisnica z otvárania 

ponúk časť kritéria podľa § 52 zákona o verejnom obstarávaní bola vyhotovená dňa 25. 04. 2018 

v Považskej Bystrici.  

Komisia otvorila jednotlivé časti ponuky označené ako „kritériá“, pričom ich označila 

poradovým číslom v poradí, v akom boli predložené. 

P. č. 
Obchodné meno 

uchádzača 

Návrh kritéria na vyhodnotenie 

ponúk predložené uchádzačom: 

celková cena s DPH v € 

Návrh kritéria na vyhodnotenie 

ponúk predložené uchádzačom: 

lehota realizácie 

1 SMS, a. s. 1 548 000 € 185 dní 

2 ESIN 

CONSTRUCTION, 

a. s. 

1 407 780 € 90 dní 

3 Doprastav, a. s. 1 564 200 € 495 dní 

 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou podľa zákona o verejnom 



   

obstarávaní bola vyhotovená dňa 30. 04. 2018, na jej základe boli jednotliví uchádzači vyzvaní na 

podanie nasledovného vysvetlenia pre: 

- spoločnosť SMS, a. s., Banská Bystrica - v zmysle § 53 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní  

cit.: „Verejný obstarávateľ v zmysle súťažných podkladov v časti ponuky „Kritériá“ 

požadoval predloženie predbežného harmonogramu prác, ktorý okrem iného má obsahovať: 

„V rámci HMG predloží sieťový diagram s jasne definovanou kritickou cestou (vo forme 

Ganttovho diagramu alebo v ekvivalentne deskriptívnej forme), ktorý predstavuje 

harmonogram zhotovenia diela, vrátane príslušných hlavných činností potrebných na 

zhotovenie diela spolu s príslušnými termínmi, nasadenia pracovníkov, strojného nasadenia, 

zariadení a pod.; Povolená pracovná doba v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00.“ 

V predloženej ponuke časť „Kritériá“ sa nachádza harmonogram avšak bez definovania 

kritickej cesty. Žiadame preto o predloženie harmonogramu s definovaním kritickej cesty.“ 

 

- spoločnosť ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská Bystrica - v zmysle § 53 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní 

cit: „Na základe vyhodnotenia ponúk má komisia pochybnosti o reálnosti návrhu druhého 

kritéria, ktorým je „Lehota realizácie stavby (v kalendárnych dňoch)“. Uchádzač navrhuje 

lehotu realizácie 90 dní. Navrhovaná lehota realizácie je o 15 % nižšia, ako priemer lehôt 

realizácie podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou cenou a taktiež je 10 % nižšia, 

ako je lehota realizácie podľa ponuky s druhou najnižšou lehotou realizácie. 

Žiadame preto o predloženie dodatočných informácií resp. vysvetlenia v zmysle § 53 ods. 2 

zákona o verejnom obstarávaní v nasledujúcich bodoch: 

1. V predloženom technickom riešení v časti ponuky „Ostatné“ navrhuje uchádzač 

zhotovenie nosnej konštrukcie z oceľových priehradových väzníkov tzn., že konštrukcia 

mosta bude oceľová. Žiadame preto o preukázanie akým spôsobom má uchádzač 

zabezpečenú dodávku oceľovej konštrukcie na predmetnú stavbu (napr. potvrdenie 

zhotoviteľa konštrukcie do akej lehoty od objednávky dokáže konštrukciu dodať na miesto 

stavby)?“. 

 

V súťažných podkladoch v bode 26.2.1. je uvedené „Ak boli predložené najmenej tri ponuky 

od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného obstarávateľa na 

predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá obsahuje cenu plnenia, ktorá 

je najmenej o: 

 

26.2.1.1 - 15 % nižšia, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky 

s najnižšou cenou, alebo 

26.2.1.2 - 10 % nižšia, ako je cena plnenia podľa ponuky s druhou najnižšou cenou plnenia. 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že súťažné podklady nekorešpondujú s postupom realizovaným 

pri vyhodnotení ponúk pred elektronickou aukciou uvedeným v zápisnici zo dňa 30. 04. 2018. 

 

Vyžiadané vysvetlenia boli doručené vyzvanými spoločnosťami dňa 10. 05. 2018. Následne 

bola dňa 15. 05. 2018 spracovaná Zápisnica z vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou po 

doručení vysvetlenia podľa zákona o verejnom obstarávaní s uvedením vyhodnotenia splnenia 

požiadaviek na predmet zákazky a náležitosti ponuky uvedených v súťažných podkladoch, resp. vo 

výzve na predkladanie ponúk, s tým, že všetci uchádzači splnili požiadavky, o čom boli jednotliví 



   

uchádzači informovaní listom. 

Mesto Banská Bystrica spracovalo výzvu na účasť na elektronickej aukcii (certifikovaná 

aukcia 343/2015 - 12395-WYP), ktorú jednotlivým uchádzačom zaslalo dňa 16. 05. 2018. 

Elektronická aukcia sa uskutočnila dňa 21. 05. 2018 od 10:00 do 10:30 hod., pričom posledná ponuka 

bola zaregistrovaná v 10:29:17 hod., spoločnosťou ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská 

Bystrica. 

Komisia vyhotovila dňa 07. 06. 2018 Zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti po 

doručení dokladov, ktoré boli nahradené jednotným európskym dokumentom podľa § 40 ods. 12 

zákona o verejnom obstarávaní. Na základe tejto zápisnice Mesto Banská Bystrica požiadalo 

spoločnosť ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská Bystrica o vysvetlenie, resp.  doplnenie 

dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti v zmysle § 39 zákona o verejnom obstarávaní, 

čo uvedená spoločnosť splnila v stanovenom termíne.  

Dňa 13. 06. 2018 komisia vypracovala záverečnú Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk podľa 

zákona o verejnom obstarávaní, v ktorej uviedla návrh kritérií od jednotlivých uchádzačov po 

elektronickej akcii a určila ich poradie, na základe ktorého zaslala uchádzačom výsledok 

z vyhodnotenia ponúk podlimitnej zákazky „Rekonštrukcia mosta Iliaš, referenčné číslo: 

BB_FD_MI_2017 (12395 - WYP, Vestník č. 170/2017 - 29. 08. 2017) spolu s protokolom uchádzača. 

Úspešný uchádzač, ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská Bystrica, bol listom zo dňa 

13. 06. 2018 vyzvaný na podpis zmluvy a doručenie šiestich podpísaných vyhotovení do 

10 pracovných dní od doručenia výzvy. Nakoľko požadované zmluvy v stanovenom termíne 

nedoručil, bol dňa 29. 06. 2018 opätovne vyzvaný na predloženie podpísanej zmluvy. Zmluva o dielo 

bola predložená spoločnosťou ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská Bystrica dňa 06. 07. 2018, 

pričom podpisy zhotoviteľov (v prvom až treťom rade) boli datované dňom až 18. 07. 2018. 

 

Dňa 23. 07. 2018 preberacím protokolom, MP Profit PB, s. r. o., Považská Bystrica odovzdal 

Mestu Banská Bystrica, dokumentáciu z vykonaného Verejného obstarávania postupom podlimitnej 

zákazky bez využitia elektronického trhoviska uverejnenej vo vestníku č. 170/2017 - 29. 08. 2017 - 

12395 - WYP „Rekonštrukcia mosta Iliaš“. 

 

 

 

Zmluva a jej plnenie 

 

Spoločnosť ESIN CONSTRUCTION, a. s., Považská Bystrica obdržala Oznámenie o prijatí 

ponuky dňa 14. 06. 2018. Na základe ustanovenia bodu 8. 1 Prílohy k ponuke pre zmluvu o dielo 

na uskutočnenie stavebných prác bola povinná začať práce do 42 dní od prijatia tohto oznámenia, t. 

j. do 26. 07. 2018. Vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Banská Bystrica podpísalo zmluvu až dňa 

06. 08. 2018 (zverejnilo ju na webovom sídle mesta dňa 07. 08. 2018), kontrolná skupina považuje 

za termín začatia prác (základný míľnik) najneskôr do 18. 09. 2018. 

 

Kontrolou zmluvy a osobitných zmluvných podmienok kontrolná skupina zistila: 

 

1) V zmysle podčlánku 4.2 Osobitných zmluvných podmienok - Zábezpeka na vykonanie prác, bola 

uvedená povinnosť „odovzdať Objednávateľovi zábezpeku na vykonanie prác v zmysle Zmluvy 

o dielo najneskôr v deň odovzdania staveniska, pričom jeho kópiu zašle Stavebnému dozoru. 

V zmysle Prílohy k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác bola zábezpeka 



   

dohodnutá vo výške 10 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH. 

 

Kontrolou bolo zistené, že odovzdanie predmetnej zábezpeky nebolo preukázané, z čoho 

vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

 

2) V zmysle podčlánku 4.21 Osobitných zmluvných podmienok - Správy o postupe prác bol 

zhotoviteľ povinný každý mesiac pripraviť Správu o postupe prác do 10 dňa nasledujúceho 

kalendárneho mesiaca, o plnení Harmonogramu prác, vrátane plnenia míľnika a predložiť ju 

Stavebnému dozoru a Objednávateľovi podľa ods. a) – diagramy a podrobné popisy postupu prác, 

vrátane popisu projektových prác, Dokumentácie Zhotoviteľa, vydania povolení/rozhodnutí a pod. 

 

Kontrole neboli predložené predmetné správy (porušenie podčlánku 4.21) o postupe prác a ani 

agenda vyplývajúca z podčlánku 3.6 Osobitných zmluvných podmienok - Pravidelné pracovné 

rokovania. 

 

3) V zmysle podčlánku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok - Harmonogram prác bol zhotoviteľ 

povinný vypracovať harmonogram prác podľa ods. a) „postupnosť, podľa ktorej Zhotoviteľ 

zamýšľa realizovať Dielo, vrátane predpokladaného časového plánu každej etapy projektových 

prác Dokumentácie Zhotoviteľa, inžinierskej činnosti, vrátane zabezpečenia potrebných súhlasov, 

vyjadrení a odsúhlasenia Dokumentácie Zhotoviteľa, obstarávania, výroby Technologického 

zariadenia, dodávky na Stavenisko, výstavby, montáže, skúšok, uvádzania do prevádzky v súlade 

s požiadavkami Zmluvy.“ 

 

 Kontrolná skupina poukazuje na skutočnosť, že Žltý FIDIC uvádza v bode 8.3 „Zhotoviteľ je 

povinný odovzdať Stavebnému dozoru podrobný harmonogram prác do 28 dní po obdržaní 

oznámenia podľa podčlánku 8.1) (Začatie prác). Samotná zmluva tento termín neurčuje.  

 Nedodaním harmonogramu prác v zmysle podčlánku 8.3 Osobitných zmluvných podmienok 

došlo k porušeniu zmluvy. 

 

4) V zmysle Prílohy k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác bola pri lehotách 

na predloženie poistenia uvedená odvolávka na bod 18.1, 18.2 a 18.3 žltého FIDIC. Kontrolovaný 

subjekt v čase výkonu kontroly nepreukázal dôkaz o platnosti poistných zmlúv v kontrolovanom 

období a na výzvu zo strany kontrolnej skupiny predložil len list č. 42201/2020/ORA-IP zo dňa 

30. 04. 2020, ktorým vyzval zhotoviteľa diela na predloženie platnej poistnej zmluvy.  

 

Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného konštatuje, že došlo k porušeniu zmluvných 

podmienok. 

 

5) V zmysle Prílohy k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác je pri lehote 

výstavby uvedená odvolávka na bod 1.1.3.3 Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie 

a projektovanie-realizáciu (žltý FIDIC) s trvaním: „90 kalendárnych dní - od Dátumu začatia prác 

(podčlánok 8.1) až po vydanie preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)“.  

 

6) V zmysle podčlánku 1.13 písm. b) Osobitných zmluvných podmienok - Súlad s Právnymi 

predpismi Zmluvy hovorí: „Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v Zmluve, 

zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, 



   

ktoré neboli súčasťou stavebného povolenia ale sú potrebné k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas 

k prácam v ochranných pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných komunikácií, súhlas 

ku križovaniu inžinierskych sietí a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov a poplatkov 

s tým súvisiacich. 

V prípade zmien územných rozhodnutí, zmien stavby pred dokončením a činností z toho 

vyplývajúcich, vrátane inžinierskej činnosti, je Zhotoviteľ zodpovedný aj za zabezpečenie týchto 

nových rozhodnutí/povolení a súhlasov a iných potrebných dokumentov, ako aj za 

vyprojektovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, vrátane všetkých nákladov a poplatkov 

s tým súvisiacich tak, aby Dielo bolo dokončené pre účely a v kvalite, ako je to definované 

v Zmluve“. 

 

Kontrolou predložených dokumentov bolo zistené, že Mesto Banská Bystrica v zastúpení 

p. E. A. podalo na príslušný stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení 

stavby „Most nad riekou Hron, riečny kilometer 172,00 ILIAŠ, Banská Bystrica“ dňa 03. 02. 2020. 

 

Mesto Brezno ako určený stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 

o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa 

§ 36 stavebného zákona oznámilo začatie územného konania vo veci umiestnenia stavby „Most nad 

riekou Hron, riečny kilometer 172,00 ILIAŠ, Banská Bystrica“ dňa 03. 02. 2020, ktoré nadobudlo 

právoplatnosť dňa 04. 06. 2020. 

 

Vzhľadom k tomu, že v Prílohe k ponuke pre zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác 

bolo stanovené odškodnenie za oneskorenie za každý míľnik v zmysle bodu 8.7 Osobitných 

zmluvných podmienok podľa žltého FIDIC, Mesto Banská Bystrica malo uplatniť zmluvnú pokutu v 

zmysle Prílohy k ponuke za každý nesplnený míľnik. 

 

Kontrolná skupina poukazuje na skutočnosť, že ku dňu spracovania správy z kontroly 

č. 6/2020 bolo voči dodávateľovi diela, spoločnosť ESIN Construction, a. s., IČO 44318596 na 

základe rozhodnutia Okresného súdu v Trenčíne začaté reštrukturalizačné konanie, zverejnené 

v obchodnom vestníku č. 165/2020 dňa 26. 08. 2020. 



   

Hlavný kontrolór postúpil dňa 27. 10. 2020 správu z kontroly č. 6/2020 primátorovi Mesta 

Banská Bystrica na ďalšie konanie v nadväznosti na porušenie zmluvných ustanovení. Zaslaním 

správy bola kontrola ukončená. 

 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov predkladám mestskému zastupiteľstvu túto správu o výsledku z kontroly 

č. 6/2020. 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Ján Šabo 

hlavný kontrolór 

Mesta Banská Bystrica 

 

 

Banská Bystrica 27. 10. 2020 

 

 


