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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. 2/2022 - kontroly zákonnosti, účinnosti, 

hospodárnosti a efektívnosti prijatých dotácií a grantov súvisiacich s činnosťou mestskej obchodnej 

spoločnosti, MBB, a. s. 2020 - 2021.  



Hlavný kontrolór 

Mesta Banská Bystrica 

 

            

 

 

SPRÁVA  

HLAVNÉHO KONTROLÓRA  

O VÝSLEDKU KONTROLY 

 

č. 2/2022 

 

Na základe poverenia hlavného kontrolóra Mesta Banská Bystrica zo dňa 04. 02. 2022 

(poverenie č. 2/2022) začali dňa 07. 02. 2022 zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra  

 

kontrolu č. 2/2022 - zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti prijatých dotácií a 

grantov súvisiacich s činnosťou mestskej obchodnej spoločnosti, MBB, a. s. 2020 - 2021. 

 

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 2022, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 951/2021 - MsZ zo 

dňa 07. 12. 2021 a  §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Kontrolovaným subjektom bola mestská obchodná spoločnosť MBB, a. s. (ďalej aj 

„kontrolovaný subjekt“), kontrolovaným obdobím boli roky 2020 - 2021. Oznámenie o začatí 

kontroly bolo osobne odovzdané kontrolovanému subjektu dňa 09. 02. 2022. 

 

 Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a 

efektívnosti prijatých dotácií a grantov súvisiacich s činnosťou kontrolovaného subjektu. 

 

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 25. 05. 2022 

návrh správy z kontroly č. 2/2022. Kontrolná skupina určila kontrolovanému subjektu lehotu na 

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

02. 06. 2022. Kontrolovaný subjekt požiadal listom č. 255/2022 zo dňa 02. 06. 2022 a následne 

listom č. 290/2022 zo dňa 23. 06. 2022 o predĺženie lehoty. Kontrolná skupina súhlasila 

s predĺžením lehoty. Kontrolovaný subjekt predložil námietky k Návrhu správy z kontroly 

č. 2/2022, ktoré kontrolná skupina preverila a následne v rozsahu opodstatnených námietok 

zapracovala do správy z kontroly. 

 

Kontrola bola vykonaná na základe vyžiadaných a kontrolovaným subjektom predložených 

dokladov: 

- poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády SR č. 400/2019 – oznámenie 

(č. MF/006668/2020-442 zo dňa 06. 02. 2020); 

- poskytnutie dotácie na základe uznesenia vlády SR č. 400 z 21. augusta 2019 – oznámenie 



(č. MF/006668/2020-442 zo dňa 12. 11. 2020); 

- zmluva č. 39/2020/OPM-SP o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta zo dňa 27. 01. 2020; 

- zmluva č. 19/2021/OPM-SP o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta zo dňa 21. 01. 2021; 

- doklady k dotácii z rozpočtu mesta – krytá plaváreň Štiavničky 2020 – prijatá dotácia 2020, 

bankové výpisy 2020, denník výdavkov 2020, výdavky 2020, mzdy 2020, úver 2020, účtovné 

zápisy od 202001 do 202012 (UCT-ZX-10019315);  

- doklady k dotácii z rozpočtu mesta – krytá plaváreň Štiavničky 2021 – prijatá dotácia 2021, 

bankové výpisy 2021, denník výdavkov 2021, výdavky 2021, mzdy 2021, úver 2021, účtovné 

zápisy od 202101 do 202112 (UCT-ZX-10019314);  

- doklady k štátnej dotácii – Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej 

infraštruktúry a jej príslušenstva – Krytá plaváreň Štiavničky – prijatá dotácia 2020, denník 

účtovania výdavkov – dodávateľské faktúry r. 2020 a 2021, denník účtovania výdavkov – 

bankové výpisy r. 2020 a 2021, účtovné zápisy od 202001 do 202112 (UCT-ZX-10019320, 

UCT-ZX-10019487); 

- doklady k štátnej dotácii – Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej 

infraštruktúry a jej príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica - prijatá dotácia 2020, 

denník účtovania výdavkov – dodávateľské faktúry r. 2020 a 2021, denník účtovania 

výdavkov – bankové výpisy r. 2020 a 2021, účtovné zápisy od 202001 do 202112 (UCT-ZX-

10019320, SAL-ZX-10019444); 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Zásuvkové skrine pre plavecké preteky“; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Revitalizácie a rekonštrukcie KP Štiavničky – 

výmena existujúceho osvetlenia v bazénovej hale za LED osvetlenie“; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže – drobné 

stavebné práce v rámci „Revitalizácie a rekonštrukcie KP Štiavničky“; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie športovej 

infraštruktúry – Krytá plaváreň“ – výmena parných generátorov; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Montáž a dodávka štartových blokov“; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Plavecké dráhy“; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky“; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže – drobné 

stavebné práce v rámci Revitalizácie a rekonštrukcie KP Štiavničky“; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Revitalizácia a rekonštrukcia KP Štiavničky – 

výmena parných generátorov“; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Servis AVP - servis hardvérového, softvérového a 

aplikačného programového vybavenia na KP Štiavničky“; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej 

príslušenstva – krytá plaváreň Štiavničky“ – Elektronický systém obsluhy klienta a kontroly 

vstupu“; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Služby súvisiace so správou informačných 

a komunikačných technológií KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY“; 

- podklady k obstaraniu predmetu zákazky „Opravy a servis elektrických zariadení a revízií 

elektrických inštalácií KRYTÁ PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY“; 

- dohoda č. 99/2013/CEZ-JU o postúpení práv a povinností zo dňa 23. 10. 2013 spolu s 

príslušnými dodatkami č. 1 – 3; 

- mzdové listy zamestnancov pre stredisko 29840 – Krytá plaváreň a stredisko 29800 – Správa 



spoločnosti za rok 2020 (správa 12 ks, krytá plaváreň 16 ks), za rok 2021 (správa 12 ks, krytá 

plaváreň 17 ks), mzdové listy 2021 – dohody krytá plaváreň – 10 ks; 

- náplň práce zamestnanca (zamestnanec os. číslo 160); 

- Interná účtovná smernica č. 1/2020, ktorá stanovuje zásahy pre účtovanie osobných nákladov 

a ich rozúčtovanie pre jednotlivé strediská; 

 

Na základe predložených dokumentov kontrolná skupina konštatuje, že kontrolovanému 

subjektu boli poskytnuté v kontrolovanom období dotácie zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu Mesta 

Banská Bystrica. 

 

1. Dotácie poskytnuté zo štátneho rozpočtu 

Dotácie boli poskytnuté na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 400/2019 zo 

dňa 21. 08. 2019. 

 

1.1.  na revitalizáciu, rekonštrukciu a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej 

príslušenstva – Krytá plaváreň Štiavničky. 

 

Dotácia bola poskytnutá v celkovej výške 800 000 €, z toho 25 000 € na bežné výdavky 

s dobou použitia do konca roka 2020 a 775 000 € na kapitálové výdavky s určeným účelom použitia 

najneskôr do konca roka 2022. 

Kontrolná skupina preverila predložené doklady a konštatuje, že finančné prostriedky boli 

použité na uvedený účel. Na časť dotácie týkajúcej sa dotácie na bežné výdavky  vo výške 25 000 € 

bolo už zaslané vyúčtovanie poskytovateľovi dotácie.  

Kontrolná skupina upozorňuje na skutočnosť, že do vyúčtovania boli použité výdavky 

účtované na účtoch obstarania majetku (účet 042), čo by skôr zodpovedalo ich zaradeniu do 

kapitálovej dotácie. 

Kontrolná skupina upozorňuje na skutočnosť, že výdavky účtované na nákladovom účte 

(účet 511) v sume 26 635,08 € bez DPH sú predbežne zaradené do výdavkov kapitálovej dotácie, čo 

by skôr zodpovedalo ich zaradeniu do bežnej dotácie. 

 

1.2.  na revitalizáciu, rekonštrukciu a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej 

príslušenstva – Zimný štadión Banská Bystrica. 

 

Dotácia bola poskytnutá v celkovej výške 3 350 000 € na kapitálové výdavky s určeným 

účelom použitia najneskôr do konca roka 2022. 

Kontrolná skupina preverila predložené doklady a konštatuje, že finančné prostriedky boli  

použité na uvedený účel a v obdržanej výške. Vyúčtovanie poskytovateľovi dotácie zatiaľ nebolo 

ešte zaslané.  

 

2. Dotácie poskytnuté z rozpočtu Mesta Banská Bystrica 

 

2.1.  na zabezpečenie konkrétnych úloh a akcií vo verejnom záujme v prospech rozvoja 

územia obce a to na využitie krytej plavárne na 

a) vytváranie podmienok pre podporu zdravého spôsobu života občanov mesta formou 

poskytnutia zľavneného vstupného pre návštevníkov plavárne, zakomponovaného priamo 

v aktuálnom cenníku, 



b) zabezpečenie Základných plaveckých kurzov žiakov základných škôl zriadených na území 

mesta Banská Bystrica, 

c) zabezpečenie plaveckých podujatí „Banská Bystrica Cup 2020“, „Banskobystrická plavecká 

24-hodinovka“ a „Plavecká štafeta žiakov“. 

 

Dotácia bola poskytnutá na základe Zmluvy č. 39/2020/OPM-SP o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu mesta schválenej Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 366/2019 – MsZ zo dňa 

10. 12. 2019 v celkovej výške 620 000 € s určeným účelom použitia najneskôr do konca roka 2020. 

Kontrolovaný subjekt predložil v zmysle čl. IV zmluvy (Ostatné dojednania ods. 3) 

zúčtovanie dotácie za obdobie od 01. 01. 2020 do 30. 06. 2020 a od 01. 07. 2020 do 31. 12. 2020.  

 

Zúčtovanie dotácie bolo vykonané samostatne za náklady a tržby realizované v roku 2020.  

 

Kontrolná skupina na základe predložených dokladov dospela k nasledovným zisteniam. 

 

Kontrolovaný subjekt si vo vyúčtovaní uplatnil: 

- kompletné náklady vynaložené na prevádzku krytej plavárne spolu aj s DPH, na čo ako platiteľ 

DPH podľa názoru kontrolnej skupiny nemal nárok, vzhľadom na skutočnosť, že si výšku DPH 

zúčtovával so štátnym rozpočtom (odpočet DPH, resp. vratka DPH), 

- neponížil náklady o vykonané prefakturácie nákladov subjektom, ktorým prenajímal priestory 

v objektoch krytej plavárne v celkovej sume 19 276,08 € s DPH za rok 2020 (príloha 1): 

 

 H2O Daily snack Sauna STEFE 

Paušál za spoločné priestory - 432,00 432,00 - 

Za energie 913,86 11 976,12 - 2 299,87 

Za vodu - - 3 222,23 - 

Spolu s DPH 913,86 12 408,12 3 654,23 2 299,87 

 

- pri zúčtovaní osobných nákladov si uplatnil 100 % ceny práce zamestnanca s os. číslom 160 aj 

napriek tomu, že v zmysle pracovnej zmluvy má na starosti dve porovnateľné športové 

zariadenia (zimný štadión a krytá plaváreň). Kontrolná skupina má za to, že kontrolovaný 

subjekt bol oprávnený uplatniť si v predloženom vyúčtovaní nákladov za krytú plaváreň 

maximálne 75 % ceny práce uvedeného zamestnanca, t. j. 17 125,33 € a nie 22 833,77 €, t. j. 

o 5 708,44 € menej ako si uplatnil (príloha 2). 

 

Kontrolná skupina po preverení predložených dokladov konštatuje, že kontrolovaný subjekt 

v predložených vyúčtovaniach za rok 2020 deklaroval celkové výdavky vo výške 979 417,31 € 

s DPH, ktoré v zmysle zistení kontrolnej skupiny mali byť ponížené o nezahrnutú refakturáciu 

výdavkov nájomcom v hodnote 19 276,08 € s DPH a o neoprávnene započítanú cenu práce (25 % 

z ceny práce) v hodnote 5 708,44 €, čo by po úprave predstavovalo výdavky v hodnote 954 432,79 

€ s DPH. Zároveň vzhľadom na neuplatniteľnosť hodnoty DPH z nákladových položiek, ktoré si 

kontrolovaný subjekt v zúčtovaní uplatnil vo výške 99 121,64 €, je potrebné túto sumu odpočítať 

z preukázaných výdavkov, z čoho vyplýva hodnota uplatniteľnej výšky nákladov 855 311,15 € bez 

DPH. 



 

Preukázateľné výdavky (vrátane DPH) 979 417,31 

Prefakturácia nákladov pre nájomcov vrátane DPH - 19 276,08 

Neoprávnene započítaná cena práce (25 %) - 5 708,44 

Upravené preukázateľné výdavky vrátane DPH 954 432,79 

Neuplatniteľná hodnota DPH z nákladových položiek - 99 121,64 

Upravené preukázateľné výdavky bez neuplatniteľnej hodnoty DPH 

z nákladových položiek 855 311,15 

Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta - 620 000,00 

Vypočítaná potreba tržieb pre pokrytie preukázateľných výdavkov 

bez neuplatniteľnej hodnoty DPH z nákladových položiek 235 311,15 

Skutočne dosiahnuté ročné tržby z dotovanej činnosti bez DPH - 376 369,87 

 

Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného má za to, že dosiahnuté skutočné ročné 

tržby súvisiace s predmetom dotácie boli o 141 058,72 € vyššie ako vypočítaná minimálna potreba 

tržieb pre plné vykrytie preukázateľných s nimi súvisiacich výdavkov, resp. nákladov bez DPH.  

 

2.2.  na zabezpečenie konkrétnych úloh a akcií vo verejnom záujme v prospech rozvoja 

územia obce a to na využitie krytej plavárne na 

a) vytváranie podmienok pre podporu zdravého spôsobu života občanov mesta formou 

poskytnutia zľavneného neekonomického vstupného pre návštevníkov plavárne 

zakomponovaného priamo v aktuálnom cenníku, súčasťou ktorých sú preukázateľné 

prevádzkové výdavky vrátane energetických nákladov, nevyhnutne spojených so zabezpečením 

uvedených úloh a akcií, 

b) zabezpečenie Základných plaveckých kurzov žiakov základných škôl zriadených na území 

mesta Banská Bystrica, 

c) zabezpečenie plaveckých podujatí „Banskobystrická plavecká 24-hodinovka“ a „Plavecká 

štafeta žiakov“ a testovacích plaveckých pretekov pre EYOF 2022.  

 

Dotácia bola poskytnutá na základe Zmluvy č. 19/2021/OPM-SP o poskytnutí dotácie 

z rozpočtu mesta schválenej Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 645/2020 – MsZ zo dňa 

08. 12. 2020 v celkovej výške 589 000 € s určeným účelom použitia najneskôr do konca roka 2021. 

 

Kontrolovaný subjekt predložil v zmysle čl. IV zmluvy (Ostatné dojednania ods. 3) 

zúčtovanie dotácie za obdobie od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021 a od 01. 07. 2021 do 31. 12. 2021.  

 

Zúčtovanie dotácie bolo vykonané samostatne za náklady a tržby realizované v roku 2021. 

 

Kontrolná skupina na základe predložených dokladov dospela k nasledovným zisteniam. 

 

Kontrolovaný subjekt si vo vyúčtovaní uplatnil: 

- kompletné náklady vynaložené na prevádzku krytej plavárne spolu aj s DPH, na čo ako platiteľ 

DPH podľa názoru kontrolnej skupiny nemal nárok, vzhľadom na skutočnosť, že si výšku DPH 

zúčtovával so štátnym rozpočtom (odpočet DPH, resp. vratka DPH), 

- neponížil náklady o vykonané prefakturácie nákladov subjektom, ktorým prenajímal priestory 

v objektoch krytej plavárne v celkovej sume 17 929,76 € s DPH za rok 2021 (príloha 3): 

 



 H2O Daily snack Sauna STEFE 

Paušál za spoločné priestory - 432,00 432,00 - 

Za energie 1 127,71 12 269,74 - 1 241,95 

Za vodu - - 2 426,36 - 

Spolu s DPH 1 127,71 12 701,74 2 858,36 1 241,95 

 

- pri zúčtovaní osobných nákladov si uplatnil 100 % ceny práce zamestnanca s os. číslom 160 aj 

napriek tomu, že v zmysle pracovnej zmluvy má na starosti dve porovnateľné športové 

zariadenia (zimný štadión a krytá plaváreň). Kontrolná skupina má za to, že kontrolovaný 

subjekt bol oprávnený uplatniť si v predloženom vyúčtovaní nákladov za krytú plaváreň 

maximálne 75 % ceny práce uvedeného zamestnanca, t. j. 20 130,14 € a nie 26 840,19 €, t. j. 

o 6 710,05 € menej ako si uplatnil (príloha 4). 

 

Kontrolná skupina po preverení predložených dokladov konštatuje, že kontrolovaný subjekt 

v predložených vyúčtovaniach za rok 2021 deklaroval celkové výdavky vo výške 890 827,80 € 

s DPH, ktoré v zmysle zistení kontrolnej skupiny mali byť ponížené o nezahrnutú refakturáciu 

výdavkov nájomcom v hodnote 17 929,76 € s DPH a o neoprávnene započítanú cenu práce (25 % 

z ceny práce) v hodnote 6 710,05 €, čo by po úprave predstavovalo výdavky v hodnote 866 187,99 

€ s DPH. Zároveň vzhľadom na neuplatniteľnosť hodnoty DPH z nákladových položiek, ktoré si 

kontrolovaný subjekt v zúčtovaní uplatnil vo výške 86 265,09 €, je potrebné túto sumu odpočítať 

z preukázaných výdavkov, z čoho vyplýva hodnota uplatniteľnej výšky nákladov 779 922,90 € bez 

DPH. 

 

Preukázateľné výdavky (vrátane DPH) 890 827,80 

Prefakturácia nákladov pre nájomcov vrátane DPH - 17 929,76 

Neoprávnene započítaná cena práce (25 %) - 6 710,05 

Upravené preukázateľné výdavky vrátane DPH 866 187,99 

Neuplatniteľná hodnota DPH z nákladových položiek - 86 265,09 

Upravené preukázateľné výdavky bez neuplatniteľnej hodnoty DPH 

z nákladových položiek 779 922,90 

Poskytnutá dotácia z rozpočtu mesta - 589 000,00 

Vypočítaná potreba tržieb pre pokrytie preukázateľných výdavkov 

bez neuplatniteľnej hodnoty DPH z nákladových položiek 190 922,90 

Skutočne dosiahnuté ročné tržby z dotovanej činnosti bez DPH - 253 820,03 

 

Kontrolná skupina na základe vyššie uvedeného má za to, že dosiahnuté skutočné ročné 

tržby súvisiace s predmetom dotácie boli o 62 897,13 € vyššie ako vypočítaná minimálna potreba 

tržieb pre plné vykrytie preukázateľných s nimi súvisiacich výdavkov, resp. nákladov bez DPH.  

 

 Kontrolná skupina poukazuje na skutočnosť, že kontrolovaný subjekt pri nájomných 

vzťahoch a z nich vyplývajúcich fakturácií za úhradu spoločných prevádzkových nákladov 

v kontrolovanom období nezohľadnil vývoj inflácie v národnom hospodárstve. 

 

3. Proces verejného obstarávania  

 

 Kontrolná skupina preverila proces verejného obstarávania súvisiaci s predmetom kontroly, 

t. j. či kontrolovaný subjekt, ako verejný obstarávateľ, pri použití verejných prostriedkov 



postupoval v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Samotné verejné obstarávanie bolo zo 

strany kontrolovaného subjektu realizované vlastnými kapacitami, v rámci vlastnej organizácie, 

resp. bolo zabezpečené externe. 

Externé zabezpečenie procesu verejného obstarávania, v nadväznosti na predmet kontroly, 

kontrolovaný subjekt realizoval prostredníctvom poverenej osoby – Ing. Ján Halgaš – Inžinierska 

kancelária, Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 40055469 (ďalej len 

poverená osoba). Obstaranie tejto služby vyplynulo z uskutočnenej súťaže na zabezpečenie 

procesov verejného obstarávania projektov „Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie športovej 

infraštruktúry – Zimný štadión a Krytá plaváreň“ v Banskej Bystrici, realizovanej v roku 2019. 

Samotná realizácia procesu verejného obstarávania bola uskutočnená na základe objednávky 

č. 263/2019 zo dňa 28. 11. 2019 (v zmysle podmienok uverejnených vo výzve na predloženie 

cenovej ponuky na poskytnutie služieb), ktorá bola zverejnená na webovom sídle spoločnosti dňa 

28. 11. 2019.  

 

Pri uskutočnení verejných súťaží, kontrolovaný subjekt postupoval v zmysle § 1 ods. 14, 

§§ 66, 109 a 117 zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolná skupina nepreverovala verejné súťaže, 

ktoré boli preverované kontrolou č. 1/2021, ktorá bola ukončená dňa 19. 05. 2021. 

 

3.1. Nákupy realizované bez uskutočnenia verejného obstarávania 

 

V zmysle § 1 ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, zákon sa nevzťahuje na zákazku, 

ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 5 000 € v priebehu kalendárneho roka alebo počas 

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

Na základe vyššie uvedeného kontrolná skupina preverila objem finančných prostriedkov 

zaplatených z prijatej dotácie dodávateľom, spoločnosti SPORT-THIEME, GmbH. (Nemecko – 

dodávka skriniek na skladovanie plaveckých pomôcok na krytej plavárni),  v rámci kalendárneho 

roka 2020 a 2021 a nezistila prekročenie stanoveného limitu. 

 

3.2. Verejné súťaže realizované ako podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska  

3.2.1. Revitalizácia areálu Plaváreň Štiavničky 

 

 Súťaž, pozostávajúcu z vytvorenia nových parkovacích miest, s tým súvisiacim dopravným 

a kanalizačným riešením vrátane vybudovania verejného osvetlenia a úpravy plôch do parkovej 

podoby s využitím outdoorových prvkov, kontrolovaný subjekt realizoval externe, na základe 

poverenia zo dňa 09. 12. 2020. 

 Predpokladaná hodnota zákazky bola určená vo výške 429 453,12 € na základe 

vypracovaného rozpočtu zo dňa 25. 11. 2020 a bola overená dňa 27. 12. 2020, porovnaním s cenami 

CÚ 2020, stavebným cenárom, ev. č. 312/2003. Testom bežnej dostupnosti bolo konštatované, že 

nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky, s odôvodnením, že požadované práce sú 

poskytované na základe špecifických a jedinečných požiadaviek, ktoré vychádzajú z konkrétnych 

požiadaviek objednávateľa, na základe vypracovanej jedinečnej projektovej dokumentácie. 

Na základe vyššie uvedeného, poverená osoba odôvodnila zvolený postup verejného 

obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 113 až 116 zákona o verejnom obstarávaní, t. j. ako 

podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska.  

Výzva na predkladanie ponúk bola vypracovaná dňa 27. 12. 2020. Oznámenie o vyhlásení 



verejného obstarávania bolo zverejnené vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie č. 271/2020 

pod č. 45738-WYP dňa 29. 12. 2020, následne vo vestníku č. 10/21 pod č. 2159-IOX zo dňa 18. 01. 

2021; č. 40/2021 pod č. 11378-IOX zo dňa 08. 02. 2021; č. 49/2021 pod č. 13461-IOX zo dňa 17. 

02. 2021; č. 52/2021 pod č. 13783-IOX zo dňa 22. 02. 2021; č. 53/2021 pod č. 13963-IOX zo dňa 

23. 02. 2021 – oznámenie o oprave, ktorou bola aktualizovaná lehota na predkladanie ponúk a 

predpokladaná hodnota zákazky. Súťažné dokumenty boli dostupné aj elektronicky prostredníctvom 

systému JOSEPHINE (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10256/summary), prostredníctvom 

ktorého mali byť predložené aj jednotlivé ponuky. 

Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená na 03. 03. 2021 o 10:00 hod.. Otváranie 

obálok bolo stanovené na deň 03. 03. 2021 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti MBB, a. s.. 

Jednou z podmienok účasti na verejnom obstarávaní bolo zloženie zábezpeky vo výške 

10 000 € buď: 

- zložením finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa alebo 

- poskytnutím bankovej záruky alebo 

- poskytnutím poistenia záruky.  

Na základe predložených dokladov je možné konštatovať, že všetky spoločnosti zložili zábezpeku 

vo výške 10 000 € určeným spôsobom. 

Otváranie ponúk prebehlo dňa 03. 03. 2021 o 11:00 hod. v sídle spoločnosti MBB, a. s. 

v režime on-line. Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku, bolo umožnená on-line možnosť 

účasti na otváraní ponúk (prostredníctvom systému Josephine). 

 

Ponuku v stanovenej lehote predložilo 17 záujemcov zoradených podľa času predloženia: 

Por. 

č. 
Uchádzač 

Cena 

ponuky 

v € bez 

DPH 

1. SVOMA, s. r. o., Maloveská 4010, Lučenec 984 01, IČO: 36622796 399 102,17 

2. 
PRIMA INVEST, spol. s r. o., Bakossova 60, Banská Bystrica 974 01, 

IČO: 31644791 385 592,91 

3. 
BIELOSTAV, s. r. o., Podlavická cesta 93, Banská Bystrica 974 01, 

IČO: 36745936 357 468,00 

4. 

KAPA Stavebná spoločnosť, s. r. o., Mičinská cesta 19, Banská Bystrica 

974 01 

IČO: 36645052 415 160,76 

5. USD Lučenec, s. r. o., Skladištná 4980, Lučenec 984 01, IČO: 47575832 368 774,69 

6. 
RANDA + R, s. r. o., Senická cesta 5, Banská Bystrica 974 01, 

IČO: 36058262 480 826,96 

7. BEGBIE, s. r. o., Nám. SNP 27, Zvolen 960 01, IČO: 36638676 350 105,00 

8. Adifex, a. s., Družstevná 26/2, Bziny 026 01, IČO: 46715894 389 956,70 

9. 
Metrostav Slovakia, a. s., Mlynské Nivy 68, Bratislava 824 77, 

IČO: 47144190 404 870,68 

10. 
IDEA INVEST, spol. s r. o., E. P. Voljanského 9950/1, Zvolen 960 01, 

IČO: 36657930 379 261,77 

11. VERÓNY OaS, s. r. o., Priemyselná 936/3, Krupina 963 01, IČO: 47210621 428 717,78 



12. 
PEMAX PLUS, spol. s r. o., Medený Hámor 4949/14, Banská Bystrica 974 

11, IČO: 31627421 349 691,73 

13. KATMONT, s. r. o., Klin 029 41, IČO: 44085621 406 651,34 

14. 
Swietelsky-Slovakia, spol. s r. o., Mokráň záhon 4, Bratislava 821 04, 

IČO: 00896225 366 336,60 

15. 
ViaStav BB,  s. r. o., Zvolenská cesta 2322/39, Banská Bystrica 974 05, 

IČO: 47575077 333 333,33 

16. STRABAG, s. r. o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava 825 18, IČO: 17317282 387 082,34 

17. 
I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a. s., Kláry Jarunkovej 2 

Banská Bystrica 974 01, IČO: 36018741 337 971,19 

 

Zápisnica z vyhodnocovania ponúk bola vypracovaná podľa § 53 ods. 9 zákona o verejnom 

obstarávaní dňa 26. 03. 2021. Komisia požiadala o vysvetlenie ponuky nasledovných uchádzačov: 

RANDA + R, s. r. o.; BEGBIE, s. r. o.; Metrostav Slovakia, a. s.; IDEA INVEST, spol. s r. o.; 

PEMAX PLUS, spol. s r. o.; KATMONT, s. r. o.; ViaStav BB,  s. r. o. a I.K.M. REALITY - 

STAVING Banská Bystrica, a. s..  

V určenej lehote požadované vysvetlenie nepredložili spoločnosti: 

RANDA + R, s. r. o.; BEGBIE, s. r. o.; Metrostav Slovakia, a. s.; IDEA INVEST, spol. s r. o.; 

KATMONT, s. r. o..   

Komisia uviedla, uchádzačov, ktorých ponuky nesplnili požiadavky na predmet zákazky, 

išlo o spoločnosti: RANDA + R, s. r. o.; Metrostav Slovakia, a. s.; IDEA INVEST, spol. s r. o.; 

KATMONT, s. r. o. a následne boli ich ponuky vylúčené, o čom boli jednotliví uchádzači 

informovaní spolu s odôvodnením dňa 30. 03. 2021, prostredníctvom systému Josephine.   

Na základe kritéria na hodnotenie ponúk – cena bez DPH v € komisia zostavila poradie 

úspešnosti ponúk a konštatovala, že uchádzač ViaStav BB,  s. r. o., Zvolenská cesta 2322/39, 

Banská Bystrica 974 05, IČO: 47575077 sa stal úspešným uchádzačom. 

Informácia o výsledku z vyhodnotenia ponúk bola zaslaná jednotlivým uchádzačom 

prostredníctvom systému Josephine. 

 Dňa 23. 04. 2021 bola prostredníctvom systému Josephine podaná námietka zo strany 

spoločnosti PEMAX PLUS, spol. s r. o., Medený Hámor 4949/14, Banská Bystrica 974 11, 

IČO: 31627421 proti vyhodnoteniu ponúk. Zo strany Úradu pre verejné obstarávanie nezačalo 

konanie o preskúmanie úkonov z dôvodu nedoručenia námietok zo strany navrhovateľa. 

 Dňa 08. 06. 2021 bola s úspešným uchádzačom podpísaná zmluva o dielo č. 275/2021, ktorá 

bola zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 08. 06. 2021 pod. ev. č. 275/2021. 

 Informácia o výsledku verejného obstarávania bola uverejnená oznámením č. 0035 – IPP vo 

vestníku č. 145/2021 zo dňa 22. 06. 2021. 

 

3.3. Verejné súťaže realizované v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní 

3.3.1. Servis AVP - servis hardvérového, softvérového a aplikačného programového vybavenia 

na KP Štiavničky 

 

Kontrolovaný subjekt realizoval prieskum trhu, na základe ktorého bola určená 

predpokladaná hodnota zákazky, v hodnote 13 400 € bez DPH. Testom bežnej dostupnosti bolo 

konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky, s odôvodnením, že ide o servisné 

služby na existujúcom systéme. Kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri 



zadávaní zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní výzvou na predkladanie cenových 

ponúk, ktorú zároveň zverejnil aj na svojom webovom sídle spolu s podrobným opisom predmetu 

zákazky a podmienkami účasti. 

Kontrolovaný subjekt dňa 30. 11. 2018 zaslal trom potenciálnym uchádzačom výzvu na 

predloženie ponuky na predmet zákazky. Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená 

na 18. 12. 2018 do 15:00 hod.. 

 

V stanovenej lehote boli predložené ponuky: 

Por. 

č. 
Uchádzač 

Cena ponuky 

v € bez DPH 

1. 

IT Life, s. r. o., Kynceľová 431610, 974 01 Kynceľová, IČO: 

505277576. 

Ponuka bola doručená osobne 05. 11. 2020. 15 600,00 

2. 
Surf Point, a. s., Hronské predmestie 12, 974 01 Banská Bystrica, 

IČO: 36017191. Ponuka bola doručená osobne 05. 11. 2020. 11 400,00 

3. 
DITIS, a. s., Bancíkovej 1/A, 921 03 Bratislava, IČO: 50232886. 

Ponuka bola doručená osobne 05. 11. 2020. 13 200,00 

 

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 18. 12. 2018, verejný obstarávateľ 

konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena, bola vyhodnotená ako úspešný 

uchádzač spoločnosť Surf Point, a. s., Hronské predmestie 12, 974 01 Banská Bystrica, 

IČO: 36017191, s ktorou bola dňa 21. 12. 2018 uzatvorená Zmluva o servise č. 765/2018,  

zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 21. 12. 2018 pod. ev. č. 765-2018. 

Súhrnná správa bola zverejnená v oznámení č. 26215 - INS, vo vestníku č. 112/2022 zo dňa 

11. 05. 2022, čo nekorešpondovalo s lehotou stanovenou § 117 ods. 6 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

3.3.2. Opravy a servis elektrických zariadení a revízií elektrických inštalácií KRYTÁ PLAVÁREŇ 

ŠTIAVNIČKY 

 

Kontrolovaný subjekt realizoval prieskum trhu s účelom určenia predpokladanej hodnoty 

zákazky, ktorá bola určená v hodnote 33 000 € bez DPH. Testom bežnej dostupnosti bolo 

konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky, s odôvodnením, že ide 

o jedinečné dielo, ktorým sú revízne a servisné práce pre objekt krytej plavárne Štiavničky. 

Kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 

zákona o verejnom obstarávaní výzvou na predkladanie cenových ponúk, ktorú zároveň zverejnil aj 

na svojom webovom sídle spolu s podrobným opisom predmetu zákazky a podmienkami účasti. 

Kontrolovaný subjekt dňa 23. 09. 2019 zverejnil výzvu na predloženie ponuky na predmet 

zákazky s určenou predpokladanou hodnotou zákazky 33 000 €. Lehota na predkladanie cenových 

ponúk bola stanovená na 07. 10. 2019 do 15:00 hod.. 

 

V stanovenej lehote boli predložené ponuky: 

Por. 

č. 
Uchádzač 

Cena ponuky 

v € bez DPH 

1. 
Jozef Vrbický, Partizánska cesta 161, 976 11 Selce, 

IČO: 43384340. Ponuka bola doručená osobne  03. 10. 2019. 36 000,00 

2. 
BM Elektro, s. r. o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, 

IČO: 36632619. Ponuka bola doručená osobne  04. 10. 2019. 30 000,00 



3. 
MGE GROUP, s. r .o., Moskovská 13, 974 04 Banská Bystrica, 

IČO: 36625574. Ponuka bola doručená osobne  04. 10. 2019. 38 000,00 

 

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 08. 10. 2020, verejný obstarávateľ 

konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena, bola vyhodnotená ako úspešný 

uchádzač spoločnosť BM Elektro, s. r. o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, 

IČO: 36632619.  

Na základe uskutočnenej verejnej súťaže bola dňa 14. 10. 2019 uzatvorená Servisná zmluva 

č. 535/2019 na predmet zákazky, zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 

14. 10. 2019 pod. ev. č. 535-2019. 

Súhrnná správa bola zverejnená v oznámení č. 26228 - INX, vo vestníku č. 112/2022 zo dňa 

11. 05. 2022, čo nekorešpondovalo s lehotou stanovenou § 117 ods. 6 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

3.3.3. Služby súvisiace so správou informačných a komunikačných technológií KRYTÁ 

PLAVÁREŇ ŠTIAVNIČKY 

 

Kontrolovaný subjekt dňa realizoval prieskum trhu, na základe ktorého bola určená 

predpokladaná hodnota zákazky, v hodnote 30 000 € bez DPH. Testom bežnej dostupnosti bolo 

konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky, s odôvodnením, že ide 

o jedinečné dielo – o vykonávanie správcovskej činnosti technickými prostriedkami vzdialeného 

prístupu k počítačovej sieti, v súvislosti s činnosťami za účelom vyriešenia a odstránenia porúch na 

počítačovej infraštruktúre. Kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní 

zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní výzvou na predkladanie cenových ponúk, 

ktorú zverejnil 31. 10. 2019 na svojom webovom sídle spolu s podrobným opisom predmetu 

zákazky a podmienkami účasti. 

Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 18. 11. 2019 do 15:00 hod.. 

 

V stanovenej lehote boli predložené ponuky: 

Por. 

č. 
Uchádzač 

Cena ponuky 

v € bez DPH 

1. 

IT Life, s. r. o., Kynceľová 431610, 974 01 Kynceľová, IČO: 

505277576. 

Ponuka bola doručená e-mailom 15. 11. 2019, 14:45 hod. 14 400,00 

2. 

Cinema+ spol. s r. o., Partizánska cesta 5564/77, 974 01 Banská 

Bystrica, IČO 31586457. Ponuka doručená e-mailom 18. 11. 2019, 

13:16 hod. 18 000,00 

3. 
DITIS, a. s., Bancíkovej 1/A, 921 03 Bratislava, IČO: 50232886. 

Ponuka bola doručená e-mailom 18. 11. 2019, 14:22 hod. 28 800,00 

 

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 18. 11. 2019, verejný obstarávateľ 

konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena, bola ako úspešný uchádzač 

vyhodnotená spoločnosť IT Life, s. r. o., Kynceľová 431610, 974 01 Kynceľová, IČO: 505277576, 

s ktorou bola dňa 20. 11. 2019 uzatvorená Servisná zmluva č. 645/2019, zverejnená na webovom 

sídle kontrolovaného subjektu dňa 20. 11. 2019 pod. ev. č. 645-2019. 

Súhrnná správa bola zverejnená v oznámení č. 26228 – INX, vo vestníku č. 112/2022 zo dňa 11. 05. 

2022, čo nekorešpondovalo s lehotou stanovenou § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 



 

3.3.4. Montáž a dodávka štartových blokov 

 

Súťaž, kontrolovaný subjekt realizoval externe, na základe poverenia zo dňa 10. 12. 2019. 

Poverená osoba, realizovala dňa 17. 12. 2019 prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej 

zákazky, pričom bola zadaná lehota na predloženie ponúk do 20. 12. 2019 do 14:00 hod.. 

 

V stanovej lehote boli zaslané celkovo tri ponuky, z ktorých bola následne určená priemerná 

hodnota zákazky ako priemerná hodnota zaslaných cenových ponúk. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola určená dňa 20. 12. 2019 vo výške 53 260 € bez DPH, 

testom bežnej dostupnosti bolo konštatované, že ide na trhu o bežne dostupný predmet zákazky, 

s odôvodnením, že požadované služby sú určené na uspokojovanie bežných prevádzkových potrieb 

a sú spotrebného charakteru. Na základe vyššie uvedeného poverená osoba odôvodnila postup 

verejného obstarávania pri zadávaní zákazky a zvolila postup podľa § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní výzvou na predkladanie cenových ponúk, ktorú zverejnil aj na svojom webovom sídle. 

Následne dňa 23. 12. 2019 poverená osoba zaslala trom subjektom výzvu na predloženie 

ponuky na predmet zákazky a súčasne bola táto výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky  

„Montáž a dodávka štartových blokov“ spolu s podrobným opisom predmetu zákazky 

a podmienkami účasti, uvedením návrhu kúpnej zmluvy zverejnená na webovom sídle 

kontrolovaného subjektu. Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 10. 01. 2020 

do 10:00 hod.. 

 

V stanovenej lehote bola predložená ponuka: 

Por. 

č. 
Uchádzač 

Cena ponuky 

v € bez DPH 

1. 

Berndorf Bazény, s. r. o., Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica, IČO: 

48340201. Ponuka doručená e-mailom dňa 10. 01. 2020 

o 08:00 hod. 34 000,00 

 

Zápis z prieskumu trhu bol vyhotovený dňa 10. 01. 2020, kde verejný obstarávateľ 

konštatoval, že predložená ponuka splnila požiadavky verejného obstarávateľa.  

 

Úspešným uchádzačom bola vyhodnotená na základe kritéria cena bez DPH spoločnosť 

Berndorf Bazény, s. r. o., Bystrická 1571, 966 81 Žarnovica, IČO: 48340201. 

Oznámenie o výsledku zadávania zákazky bolo uchádzačovi zaslané emailom dňa 

10. 01. 2020. 

Kúpna zmluva č. 409/2020 s víťazným uchádzačom bola uzatvorená dňa 14. 01. 2020, 

zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 12. 02. 2020 pod. ev. č. 089/2020. 

Súhrnná správa bola zverejnená v oznámení č. 26224 – INT, vo vestníku č. 112/2022 zo dňa  11. 05. 

2022, čo nekorešpondovalo s lehotou stanovenou § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

3.3.5. Zásuvkové skrine pre plavecké preteky 

 

Dňa 29. 05. 2020 realizoval kontrolovaný subjekt prieskum trhu na základe výzvy na 

predloženie ponuky na predmet zákazky, pričom bola zadaná lehota na predloženie ponúk do 

09. 06. 2020 do 10:00 hod.. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na základe trhových cien 



vo výške 7 500 € bez DPH, testom bežnej dostupnosti bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne 

dostupný predmet zákazky, s odôvodnením, že ide o jedinečné dielo pozostávajúce z osadenia 

zásuvkových skríň na zabezpečenie bezpečného prevádzkovania plaveckých pretekov v objekte 

krytej plavárne. Kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 

podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní výzvou na predkladanie cenových ponúk, ktorú 

zároveň zverejnil aj na svojom webovom sídle spolu s podrobným opisom predmetu zákazky 

a podmienkami účasti. 

Kontrolovaný subjekt dňa 29. 05. 2020 zaslal výzvu na predloženie ponuky trom subjektom. 

Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 09. 06. 2020 do 10:00 hod.. 

 

V stanovenej lehote boli predložené ponuky: 

Por. 

č. 
Uchádzač 

Cena ponuky 

v € bez DPH 

1. 
K4FIN, s. r. o., Zhorínska 33, 841 03 Bratislava, IČO: 45427232. 

Ponuka predložená e-mailom dňa 03. 06. 2020 v čase 18:49 hod.. 7 373,73 

2. 

BM ELEKTRO, s. r. o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská 

Bystrica, IČO: 36632619. Ponuka predložená e-mailom dňa 08. 

06. 2020 v čase 09:13 hod.. 6 992,58 

3. 

Matej Hlinka – eMHa, Mlynská 31, 976 11 Selce, IČO: 45499586. 

Ponuka predložená osobne dňa 09. 06. 2020 bez uvedenia času 

doručenia. 9 136,00 

4. 

Jozef Vrbický, Partizánska 161, 976 11 Selce, IČO: 43384340. 

Ponuka predložená osobne dňa 09. 06. 2020 bez uvedenia času 

doručenia. 8 680,00 

 

Zápis z prieskumu trhu bol vyhotovený dňa 10. 06. 2020, kde verejný obstarávateľ 

konštatoval, že predložené ponuky splnili požiadavky verejného obstarávateľa a na základe 

stanoveného kritéria najnižšej ceny bez DPH bola úspešným uchádzačom vyhodnotená spoločnosť 

BM ELEKTRO, s. r. o., Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 36632619. 

Na základe uskutočnenej verejnej súťaže bola dňa 11. 06. 2020 zo strany kontrolovaného 

subjektu vystavená objednávka č. 096/2020/KP na predmet zákazky, ktorá bola zverejnená na 

webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 11. 06. 2020 pod. ev. č. 168/2020. 

Súhrnná správa bola zverejnená v súlade s § 117 ods. 6 v oznámení č. 26938 – INX, vo 

vestníku č. 154/2020 zo dňa 23. 07. 2020. 

 

3.3.6. Rekonštrukcia vyrovnávacej nádrže – drobné stavebné práce v rámci „Revitalizácie 

a rekonštrukcie KP Štiavničky 

 

Dňa 26. 10. 2020 zverejnil kontrolovaný subjekt výzvu na predloženie ponuky na predmet 

zákazky s určenou predpokladanou hodnotou zákazky v hodnote 7 184,62 € bez DPH. Testom 

bežnej dostupnosti bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky, 

s odôvodnením, že ide o jedinečné dielo rekonštrukcie vyrovnávacej nádrže rekreačného bazéna. 

Kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 

zákona o verejnom obstarávaní výzvou na predkladanie cenových ponúk, ktorú zároveň zverejnil aj 

na svojom webovom sídle spolu s podrobným opisom predmetu zákazky a podmienkami účasti. 

Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 06. 11. 2021 do 10:00 hod.. 

 



V stanovenej lehote boli predložené ponuky: 

Por. 

č. 
Uchádzač 

Cena ponuky 

v € bez DPH 

1. 

B.S.O, s. r .o., Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 

51469189. Ponuka doručená e-mailom dňa 20. 10. 2020 v čase 

14:46 6 879,60 

2. 

IM Staving, s. r. o., Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica, 

IČO: 47560053. Ponuka doručená e-mailom dňa 04. 11. 2020 

v čase 10:24 7 289,55 

3. 
VodEO, s. r .o., Zástranie 257, 010 03 Žilina, IČO: 52184081. 

Ponuka bola doručená osobne 05. 11. 2020. 7 690,00 

 

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 06. 11. 2020, verejný obstarávateľ 

konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena bola úspešným uchádzačom 

vyhodnotená spoločnosť B.S.O, s. r .o., Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 

51469189. 

Na základe uskutočnenej verejnej súťaže bola dňa 06. 11. 2020 zo strany kontrolovaného 

subjektu vystavená objednávka č. 185/2020/KP na predmet zákazky, ktorá bola zverejnená na 

webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 06. 11. 2020 pod. ev. č. 340/2021. 

Súhrnná správa bola zverejnená v súlade s § 117 ods. 6 v oznámení č. 7496 – INP, vo 

vestníku č. 27/2021 zo dňa 29. 01. 2021. 

 

3.3.7. Plavecké dráhy 

 

Súťaž, kontrolovaný subjekt realizoval externe, na základe poverenia zo dňa 20. 10. 2020. 

Poverená osoba, realizovala dňa 27. 10. 2020 prieskum trhu za účelom určenia predpokladanej 

zákazky, pričom bola zadaná lehota na predloženie ponúk do 30. 10. 2020 do 12:00 hod.. 

V stanovej lehote boli zaslané celkovo tri ponuky, z ktorých bola následne určená priemerná 

hodnota zákazky ako priemerná hodnota zaslaných cenových ponúk. 

Dňa 02. 11. 2020 bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky vo výške 23 074,33 € bez 

DPH, testom bežnej dostupnosti bolo konštatované, že ide na trhu o bežne dostupný predmet 

zákazky, s odôvodnením, že požadované služby sú určené na uspokojovanie bežných 

prevádzkových potrieb a sú spotrebného charakteru. Postup verejného obstarávania pri zadávaní 

zákazky bol stanovený podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní výzvou na predkladanie 

cenových ponúk, ktorú zároveň zverejnil aj na svojom webovom sídle. 

Poverená osoba zaslala dňa 02. 11. 2020 výzvu na predloženie ponuky na predmet zákazky 

a súčasne bola táto výzva zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu. Lehota na 

predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 10. 11. 2020 do 10:00 hod.. 

 

V stanovenej lehote boli predložené ponuky: 

Por. 

č. 
Uchádzač 

Cena ponuky 

v € bez DPH 

1. 

TopSwim, s. r. o., Svitákova 2775/1, 15 500 Praha 13 – Stodulky, 

IČO: 29354455. Ponuka zaslaná e-mailom dňa 02. 11. 2020 

o 19:29 hod.. 21 860,00 

2. 
BDM group s. r. o., Kuzmányho 7, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 

47383232. Ponuka doručená osobne dňa 10. 11. 2020 o 09:00 hod.. 22 950,00 



3. 

Sport Performance s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 

Bratislava, IČO: 52621901. Ponuka zaslaná e-mailom dňa 10. 11. 

2020 o 09:32 hod.. 19 923,00 

 

Zápis z prieskumu trhu bol vyhotovený dňa 18. 11. 2020, kde verejný obstarávateľ 

konštatoval, že predložené ponuky splnili požiadavky verejného obstarávateľa.  

Úspešným uchádzačom bola vyhodnotená na základe kritéria cena bez DPH spoločnosť 

Sport Performance s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava, IČO: 52621901. 

Oznámenie o výsledku zadávania zákazky bolo uchádzačom zaslané emailom dňa 

19. 11. 2020. 

Kúpna zmluva č. 202001101 s víťazným uchádzačom bola uzatvorená dňa 25. 11. 2020, 

zverejnená na webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 25. 11. 2020 pod ev. č. 645/2020. 

Súhrnná správa bola zverejnená v súlade s § 117 ods. 6 v oznámení č. 9148 – INT, vestník 

č. 33/2021 zo dňa 02. 02. 2021, čo nekorešpondovalo s lehotou stanovenou § 117 ods. 6 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

3.3.8. Vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva – krytá plaváreň 

Štiavničky“ – Elektronický systém obsluhy klienta a kontroly vstupu 

 

Dňa 09. 11. 2020 kontrolovaný subjekt realizoval prieskum trhu, na základe ktorého bola 

určená predpokladaná hodnota zákazky, v hodnote 69 986 € bez DPH. Testom bežnej dostupnosti 

bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky, s odôvodnením, že ide 

o jedinečné dielo – elektronický systém obsluhy klienta a kontroly vstupu, ktorý pozostáva 

z technických a programových prostriedkov zabezpečujúcich prevádzku krytej plavárne Štiavničky. 

Kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 

zákona o verejnom obstarávaní výzvou na predkladanie cenových ponúk, ktorú zároveň zverejnil aj 

na svojom webovom sídle spolu s podrobným opisom predmetu zákazky a podmienkami účasti. 

Dňa 18. 11. 2020 kontrolovaný subjekt zverejnil výzvu na predloženie ponuky na predmet 

zákazky, ktorú zároveň zaslal trom potenciálnym uchádzačom. Lehota na predkladanie cenových 

ponúk bola stanovená na 26. 11. 2020 do 10:00 hod.. 

 

V stanovenej lehote boli predložené ponuky: 

Por. 

č. 
Uchádzač 

Cena ponuky 

v € bez DPH 

1. 

KasComp, spol. s r. o., Na vrátkach 18, 841 01 Bratislava, IČO: 

17336708. 

Ponuka bola doručená e-mailom 19. 11. 2020, 11:13 hod. 68 558,00 

2. 
PLOSKON AT, s. r. o., Jesenná 1, 080 01 Prešov, IČO: 36483354. 

Ponuka bola doručená e-mailom 19. 11. 2020, 13:34 hod. 69 900,00 

3. 
DITIS, a. s., Bancíkovej 1/A, 921 03 Bratislava, IČO: 50232886. 

Ponuka bola doručená e-mailom 23. 11. 2020, 11:48 hod. 68 700,00 

 

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 26. 11. 2020. Verejný obstarávateľ 

konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena, bola ako úspešný uchádzač 

vyhodnotená spoločnosť KasComp, spol. s r. o., Na vrátkach 18, 841 01 Bratislava, IČO: 17336708, 

s ktorou bola dňa 02. 12. 2020 uzatvorená Zmluva o dielo č. 674/2020, zverejnená na webovom 

sídle kontrolovaného subjektu dňa  02. 12. 2020 pod ev. č. 674-2020. 



Súhrnná správa bola zverejnená v súlade s § 117 ods. 6 v oznámení č. 9615 – INS, vo vestníku č. 

34/2021 zo dňa 03. 02. 2021, čo nekorešpondovalo s lehotou stanovenou § 117 ods. 6 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

Následne oznámením č. 31468 – IOS, vo vestníku č. 155/2021 zo dňa 07. 07. 2021 bola 

zverejnená redakčná oprava, ktorá poukazovala na nesprávne zverejnené údaje. 

 

3.3.9. Revitalizácia a rekonštrukcia KP Štiavničky – výmena existujúceho osvetlenia v bazénovej 

hale za LED osvetlenie 

 

Dňa 23. 04. 2021 realizoval kontrolovaný subjekt prieskum trhu s účelom určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bola určená v hodnote 16 578,33 € bez DPH. Testom bežnej 

dostupnosti bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky, s odôvodnením, 

že ide o jedinečné dielo pozostávajúce z osadenia LED svietidiel do existujúcich otvorov osvetlenia 

v objekte krytej plavárne. Kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní 

zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní výzvou na predkladanie cenových ponúk, 

ktorú zároveň zverejnil aj na svojom webovom sídle spolu s podrobným opisom predmetu zákazky 

a podmienkami účasti. 

Dňa 26. 05. 2021 bolo zaslané jednotlivým záujemcom oznámenie o zrušení verejného 

obstarávania – „Revitalizácie a rekonštrukcie KP Štiavničky – výmena existujúceho osvetlenia 

v bazénovej hale za LED osvetlenie“ a to z dôvodu zmeny podmienky zadávania zákazky. 

Dňa 26. 05. 2021 opätovne zverejnil výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet 

zákazky so zmenenými podmienkami (napr. krytie IP 65, farebná teplota svetla, CRI, stmievateľný 

predradník a pod.). Lehota na predkladanie cenových ponúk bola stanovená na 08. 06. 2021 do 

10:00 hod.. 

 

V stanovenej lehote boli predložené ponuky: 

Por. 

č. 
Uchádzač 

Cena ponuky 

v € bez DPH 

1. 
ERMAKO, s. r. o., Horná 12, 976 11 Selce, IČO: 36050067. 

Ponuka predložená 07. 06. 2021 v čase 21:58 hod. 15 422,00 

2. 
CEVO, s. r. o., Ambrova 35, 831 01 Bratislava, IČO: 44155590. 

Ponuka predložená 08. 06. 2021 v čase 08:43 hod. 16 434,20 

3. 
ECHO security, s. r. o., Horná 20, 976 11 Selce, IČO 46395504. 

Ponuka predložená 08. 06 2021 v čase 06:47 hod. 16 047,00 

4. 
Ľubomír Petrík – LUPE, Garbanka 10, 974 11 Banská Bystrica, 

IČO: 33898502. Ponuka predložená 08. 06. 2021 v čase 09:18 hod. 18 266,00 

 

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 11. 06. 2021. Verejný obstarávateľ 

konštatoval, že na základe stanovených kritérií (70 % cena bez DPH a 30 % kvalitatívne a technické 

parametre LED svietidiel – úspora v € za 5 rokov) bola ako úspešný uchádzač vyhodnotená 

spoločnosť ERMAKO, s. r. o., Horná 12, 976 11 Selce, IČO: 36050067. 

Oznámenie o výsledku zadávania zákazky „Revitalizácia a rekonštrukcia KP Štiavničky – 

výmena existujúceho osvetlenia v bazénovej hale za LED osvetlenie“ bolo jednotlivým 

uchádzačom zaslané dňa 15. 06. 2021 prostredníctvom e-mailu. 

Na základe uskutočnenej verejnej súťaže bola dňa 14. 06. 2021 zo strany kontrolovaného 

subjektu vystavená objednávka č. 092/2021/KP na predmet zákazky, ktorá bola zverejnená na 

webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 14. 06. 2021 pod ev. č. 169/2021. 



Súhrnná správa bola zverejnená v súlade s § 117 ods. 6 v oznámení č. 37818 – INX, 

vestníku č. 176/2021 zo dňa 30. 07. 2021. 

 

3.3.10. Revitalizácia a rekonštrukcia KP Štiavničky – výmena parných generátorov 

 

Dňa 09. 08. 2021 realizoval kontrolovaný subjekt prieskum trhu s účelom určenia 

predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bola určená v hodnote 13 243,93 € bez DPH. Testom bežnej 

dostupnosti bolo konštatované, že nejde na trhu o bežne dostupný predmet zákazky, s odôvodnením, 

že ide o jedinečné dielo pozostávajúce z výmeny nefunkčných zariadení v objekte krytej plavárne. 

Kontrolovaný subjekt zvolil postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa § 117 

zákona o verejnom obstarávaní výzvou na predkladanie cenových ponúk, ktorú dňa 17. 08. 2021 

zverejnil aj na svojom webovom sídle spolu s podrobným opisom predmetu zákazky 

a podmienkami účasti a zároveň zaslal trom potenciálnym uchádzačom. Lehota na predkladanie 

cenových ponúk bola stanovená na 26. 08. 2021 do 10:00 hod.. 

 

V stanovenej lehote boli predložené ponuky: 

Por. 

č. 
Uchádzač 

Cena ponuky 

v € bez DPH 

1. 

B.P.A. spol. s r. o., Rádiová 49 , 821 04 Bratislava, IČO: 

31359183. Ponuka zaslaná e-mailom dňa 25. 08. 2021 v čase 09:17 

hod. 12 466,56 

2. 

WELLNESS SYSTEMY, s. r. o., Duklianska 38, 052 01 Spišská 

Noví Ves, IČO: 46612998. Ponuka zaslaná e-mailom dňa 19. 08. 

2021 v čase 11:40 hod. 13 552,00 

 

Vyhodnotenie kritérií Výzvy bolo spracované dňa 27. 08. 2021. Verejný obstarávateľ 

konštatoval, že na základe stanoveného kritéria, najnižšia cena, bola ako úspešný uchádzač 

vyhodnotená spoločnosť B.P.A., spol. s r. o., Rádiová 49 , 821 04 Bratislava, IČO: 31359183. 

Oznámenie o výsledku zadávania zákazky „Revitalizácia a rekonštrukcia KP Štiavničky – 

výmena parných generátorov“ bolo jednotlivým uchádzačom zaslané dňa 03. 09. 2021 

prostredníctvom e-mailu. 

Na základe uskutočnenej verejnej súťaže bola dňa 27. 08. 2021 zo strany kontrolovaného 

subjektu vystavená objednávka č. 138/2021/KP na predmet zákazky, ktorá bola zverejnená na 

webovom sídle kontrolovaného subjektu dňa 27. 08. 2021 pod ev. č. 277/2021. 

Súhrnná správa bola zverejnená v súlade s § 117 ods. 6 v oznámení č. 53160 – INX, vo vestníku č. 

253/2021 zo dňa 03. 11. 2021, čo nekorešpondovalo s lehotou stanovenou § 117 ods. 6 zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

 

Kontrolná skupina konštatuje, že s predmetom kontroly a  kontrolovaným obdobím časovo 

súvisí aj plnenie realizované podľa Dohody č. 99/2013/CEZ-JU o postúpení práv a povinností zo 

dňa 23. 10. 2013 spolu s príslušnými dodatkami č. 1 – 3, ktorej predmetom bolo postúpenie práv 

a prechod povinností zo Zmluvy o energetických službách zo dňa 14. 10. 2010. 

Kontrolovaný subjekt nepreukázal proces verejného obstarania predmetnej zmluvy. 

Kontrolná skupina má zo to, že právny predchodca kontrolovaného subjektu, t. j. spoločnosť BMP, 

s. r. o., Timravy 12, 974 64 Banská Bystrica, IČO: 31598056, bola obchodnou spoločnosťou podľa 

Obchodného zákonníka založenou za účelom podnikania a v zmysle § 6 zákona č. 25/2006 



o verejnom obstarávaní aj verejným obstarávateľom, ktorý bol povinný postupovať v zmysle 

uvedeného zákona vzhľadom na skutočnosť, že išlo o právnickú osobu založenú alebo zriadenú na 

osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré nemali výlučne priemyselný charakter 

ani komerčný charakter, a bola kontrolovaná verejným obstarávateľom a viac ako polovicu členov 

jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu bolo vymenovaných alebo volených zo strany 

Mesta Banská Bystrica. 

 

 Kontrolná skupina poukazuje na skutočnosť, že predmetná Zmluva o energetických službách 

zo dňa 14. 10. 2010 (ďalej len „zmluva“) bola uzatvorená v zmysle článku 8.1 na dobu určitú 15 

rokov, pričom Objednávateľ (BPM, s. r. o.) sa zaväzuje, že ak poskytovateľ počas doby platnosti 

tejto zmluvy neporuší svoje povinnosti vyplývajúce pre neho zo zmluvy, uzavrie s Poskytovateľom 

novú zmluvu o energetických službách na ďalších 5 rokov, ak o to Poskytovateľ požiada. 

Poskytovateľ je povinný o uzavretie novej zmluvy Objednávateľa požiadať písomne tak, aby 

písomná žiadosť o novú zmluvu bola Objednávateľovi doručená najneskôr 90-ty deň pre ukončením 

platnosti tejto zmluvy (článok 8.2 Zmluvy). 

 Kontrolná skupina poukazuje aj na článok 8.4 uvedenej zmluvy, ktorý uvádza: „Po uplynutí 

lehoty podľa bodu 8.2 má každá zo zmluvných strán právo zmluvu vypovedať. Výpovedná doba je 

tri roky a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho roku po doručení výpovede. 

 

 Na základe uvedeného kontrolná skupina poukazuje na neštandardné ustanovenia 

predmetnej zmluvy. 

 

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 25. 05. 2022 

návrh správy z kontroly č. 2/2022. 

Správa z kontroly č. 2/2022 bola vypracovaná dňa 28. 09. 2022 jej odovzdaním 

kontrolovanému subjektu dňa 29. 09. 2022 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. 2/2022. 

 

 

 

Banská Bystrica 30. 09. 2022 

 

  

 

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

PhDr. Ivan Holík 

hlavný kontrolór 

Mesta Banská Bystrica 

  


