Kontrola verejného obstarávania, ktoré sa týkalo projektu „Revitalizácia
krajiny“ – zmluva o dielo č. 140/2012 uzavretá s firmou Stentor s.r.o.
Bratislava a súvisiace faktúry a objednávky.
Projekt bol realizovaný na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu
prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného
manažmentu povodní Slovenskej republiky 2011, ktorá bola uzatvorená medzi mestom
Rožňava a Úradom vlády SR dňa 2. 12. 2011, následne dodatok č. 1/2012 zo dňa 23. 3. 2012.
Predmetom zmluvy bolo poskytnutie finančných prostriedkov v sume 20 000 € na bežné
výdavky s účelovým určením na realizáciu projektu. Finančné prostriedky sa mali použiť
podľa schválených položiek štruktúrovaného rozpočtu. Zmena štruktúry výdavkov bola
možná maximálne do výšky 10% v rámci jednotlivých položiek. Poskytnuté finančné
prostriedky sme boli povinní použiť v termíne do 31. 3. 2012 a vyúčtovať v termíne do 15. 4.
2012.
Podľa tabuľky priloženej ku zmluve sa finančné prostriedky mohli použiť na:
1. Osobné výdavky, mzdové náklady 514,00 €
2. Výdavky na materiál, práce a služby súvisiace s realizáciou projektu – zrubové prehrádzky
a vodozádržné odrážky na lesných cestách 9 112,00 €
3. Výdavky n a služby : odborný garant 1500 €, vodný majster 4 000 €, projektová
dokumentácia 1 500€, GPS zameranie 300 €, školenie vodného majstra 100 €.
4. Iné oprávnené výdavky: vstupná zdravotná prehliadka 70 e, ochranné pracovné prostriedky
1 171,50 €, strava – občerstvenie pre zamestnancov 1 732,50 €.
5. Spolu: 20 000 €.
Mesto Rožňava vypracovalo Výzvu na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie prác
Revitalizácia krajiny v k.ú. Rožňava. Kritériom bola najnižšia cena. Rozpis požadovaných
prác: zrubové prehrádzky 14 ks, vodozádržné odrážky na lesných cestách 78 ks.
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola zaslaná nasledovným subjektom:
1. Venetia s.r.o. Štítnická 46 Rožňava
2. Jumol s. r. o. Ul. SNP 539 Dobšiná
3.Stentor s.r.o. Madáchová 28 Bratislava
Cenovú ponuku predložili :
1. Venetia s.r.o. Štítnická 46 Rožňava – ponúknutá cena 9 645,60 € s DPH
2. Jumol s. r. o. Ul. SNP 539 Dobšiná - ponúknutá cena 10 488 € s DPH
3.Stentor s.r.o. Madáchová 28 Bratislava – ponúknutá cena 8 952,- € s DPH
Víťazom sa stala firma Stentor s.r.o. Bratislava. Zmluva o dielo bola podpísaná dňa 23. 2.
2012. Interná smernica VO na zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami bola dodržaná.
Ďalšie práce vyplývajúce z projektu: preškolenie vodného majstra pre tento projekt bolo
objednané u firmy Stentor s.r.o. Bratislava objednávkou č. 20120154 zo dňa 14. 2. 2012
a následne na základe faktúry č. 152012 zo dňa 28. 3. 2012 v sume 100 € aj uhradené.
Práca vodného majstra bola objednaná objednávkou č. 20120151 zo dňa 14. 2. 2012 u firmy
Stentor s.r.o. Bratislava a následne fakturovaná faktúrou č. 142012 zo dňa 28. 3. 2012 v sume
4 000 €. V zmysle Internej smernice na verejné obstarávanie na zadávanie zákaziek s nízkou
hodnotou čl. III. ods. 3.4. sa realizuje priame zadanie bez prieskumu trhu pri zadávaní
zákaziek s predpokladanou hodnotou do 5 000 € vrátane pri stavebných prácach. V zmysle

spoločného slovníka verejného obstarávania do kategórie 45246 400-7 patria protipovodňové
práce. V tomto prípade sa tiež postupovalo v zmysle platnej Smernice.

