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Podľa ustanovenia § 19c a § 19d zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, 
ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného nariadenia Bratislavského 
samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom samosprávnom kraji, na základe 
Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja č. 227/2019 z 13. 12. 2019 
a na základe Poverenia zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja č. 03/2020 
zo 07. 01. 2020 v znení Dodatku č. 1 z 29. 07. 2020 vykonali zamestnanci Bratislavského 
samosprávneho kraja v rámci kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania 
s majetkom za roky 2016 – do 08. 11. 2019 v akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, 
Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava, IČO: 35947161 (ďalej len „povinná osoba“) kontrolu 
financovania a realizácie rekonštrukcie a modernizácie stavby „Revitalizácia cesty II/503 
Senec – Viničné – Pezinok“.  
 
Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky: 

  
Zistenie č. 1: 

 
Realizáciou diela „Revitalizácia cesty II/503 Senec – Viničné – Pezinok“ v celkovej 

výške 6 000 000 € bez DPH, na základe Zmluvy o dielo č. 2/2018 z 05. 03. 2018 a Zmluvy 
o dielo č. 32/2018 z 11. 09. 2018, ktoré boli výsledkom podlimitných zákaziek došlo 
k porušeniu ustanovenia § 6 ods. 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“), podľa ktorého „Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno 
rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú 
hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona.“. Súčasne došlo k porušeniu ustanovenia 
§ 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „Verejný obstarávateľ 
a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať 
podľa tohto zákona“ a ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého 
„Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania jednej 
zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota 
zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky“. 

 
Zistenie č. 2: 

 
Použitím vyšších sadzieb v rámci súbežného čerpania Zmluvy o dielo č. 2/2018 

z 05  03. 2018 a Zmluvy o dielo č. 32/2018 z 11. 09. 2018 bol porušený princíp hospodárnosti 
a efektívnosti, čím bolo spôsobené predmetné predraženie o sumu 664 079,99 € bez DPH. 

 
Zistenie č. 3: 
 

Prijatím ekonomicky nevýhodnejšej ponuky vo vzťahu k predmetu zákazky vyššej 
o 839 227,46 € bez DPH došlo k porušeniu ustanovenia § 44 ods. 1 zákona o verejnom 
obstarávaní, podľa ktorého „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vyhodnocujú ponuky 
na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, 
s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom 
a obstarávateľom určené kritériá musia byť nediskriminačné a musia podporovať hospodársku 
súťaž“ a súčasne došlo k porušeniu ustanovenia § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 
podľa ktorého „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého 
zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, 
princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti“. 

 
 
Kontrola bola skončená zaslaním správy povinnej osobe dňa 07. 10. 2020. 


