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VYSLEDKY KONTROLY

hospodárenia s fĺnančnými prostriedkamia nakladania s majetkom
za roky 2oL6 - 8. 11. 2oL9 v akciovej spoločnosti Regionálne cesty Bratislava -

čiastková správa

Regionálne cesty Bratislava a.s.
čučoriedkova 6

827 L2 Bratislava

lčo: gsg+zrsr

máj2o2L



Podľa ustanovenia $ 19c a5 19d zákona č.302l20olZ. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, ustanovenia 5 18 ods. 1 písm.
b) Všeobecne záväzného nariadenia Bratĺslavského samosprávneho kraja č. Ll2oL6 o kontrole
v Bratislavskom samosprávnom kraji, na základe Uznesenia zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja č'227l2oI9zL3.L2.2079a na základe Poverenia zamestnancov Bratislavského
samosprávneho kraja č. o3/202o zo07.oL.2o2o vznení Dodatku č. 1' z29. 07.2020 vykonali
zamestnanci Bratislavského samosprávneho kraja v rámci kontroly hospodárenia s fĺnančnými
prostriedkami a nakladania s majetkom za roky 2016 _ do 08. 1'1'' 20L9 v akciovej spoločnosti
Regionálne cesty Bratislava, Čučoriedková 6, 827 ].2 Bratislava, lČo: 3594716I kontrolu zadávania
zákaziek na základe Zmluvy o výkone údržby cĺest ll. a lll. triedy č. 58/2006 z 05. 09. 2006.

oprávnená osoba vypracovala čiastkovú správu z kontroly hospodárenia s finančnými
prostriedkamĺ a nakladania s majetkom za roky 2016 _ do08. L1,'2oI9 z dôvodu nutnosti prijatia
neodkladných opatrení na odstránenie nedostatkov v činnosti povinnej osoby.

Kontrolou boli zistené nasledovné nedostatky

Zistenie č. 1:

Spoločnosť RCB, a. s. zadávaním zákaziek v rokoch 2oL7 aŽ 2019 obchodnej spoločnosti
na základe Zmluvy o výkone údržby cĺest ll. a lll. triedy č. 58/2006 z 05. 09. 2006 v celkovej výške
6 953 586,19 EUR bez DPH, t' j. 8 344 3o4,l7 EUR s DPH (z toho 380 552,45 EUR prenesená daňová
povinnosť) porušĺla ustanovenie 5 10 ods. L a 2 zákona č' 343/2oL5 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d'alej len ,,zákon
č.343/2015Z.z."), konkrétne prĺncíp transparentnosti a princíp nediskrimĺnácie hospodárskych
subjektov, ked' nepostupovala podľa ustanovení zákona č. 343/2015 z' z., zadala zákazky na
poskytnutie služieb obchodnej spoločnosti bez použĺtia postupov podľa zákon a č' 343/2015 Z. z. a vyhla
sa povinnostiuzavrĺeťzmluvu podľa zákonač.343/20L5Z.z.,spôsobom alebo postupom ustanoveným
zákonom č'343/2015Z'z',pričom toto porušenie malovplyv na výsledokverejného obstarávania.

Kontrola bola skončená zaslaním správy povinnej osobe dňa 10. 05'2o2I
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