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Na základe Poverenia hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja 
č. 06/2020 z 20. 07. 2020, podľa ustanovenia § 19c a § 19d zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. b) Všeobecne záväzného 
nariadenia Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2016 o kontrole v Bratislavskom 
samosprávnom kraji a na základe Uznesenia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho 
kraja č. 275/2020 z 26. 06. 2020 vykonali zamestnanci Bratislavského samosprávneho kraja 
kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri zadávaní zákaziek 
s nízkou hodnotou v Domove sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ, Hlavná 
13, 900 31 Stupava, IČO: 00364193  (ďalej len „povinná osoba“).  

 
Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

a postupu verejného obstarávateľa pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na predmet 
zákazky „Nákup a dodávka základných potravín (mlieko a mliečne výrobky, mäso a mäsové 
výrobky, ovocie a zelenina, ryby, mrazený tovar, polotovary, chlieb a pekárenské výrobky)“ 
v roku 2019. 
 

Kontrolou realizácie zákazky „Nákup a dodávka základných potravín (mlieko a mliečne 
výrobky, mäso a mäsové výrobky, ovocie a zelenina, ryby, mrazený tovar, polotovary, chlieb 
a pekárenské výrobky)“ bolo zistené nasledovné: 
 
Zistenie č. 1: 
 

Vyhodnotením ponúk jednotlivých uchádzačov, ktoré pri komodite „Parížsky šalát 
140 g“ nevyhovovali požiadavkám verejného obstarávateľa, pričom tieto ponuky významne 
prevyšovali predpokladanú hodnotu zákazky, došlo k porušeniu ustanovenia § 53 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní 
 
Zistenie č. 2: 
 

Podpisom Zmluvy na dodanie tovaru z 31. 12. 2019, s komoditou „Parížsky šalát 
140 g“ vo výške 8 173,20 EUR bez DPH namiesto 1 313,20 EUR bez DPH, došlo 
k porušeniu ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 
Kontrola bola skončená zaslaním správy povinnej osobe dňa 08. 03. 2021. 


