
Správa o výsledku kontroly procesu realizácie kosenia trávnatých plôch mesta Nová 
Baňa ul. Školská , ul. Nábrežná v roku 2021 

 
Oprávnená osoba: Hlavná kontrolórka mesta Nová Baňa 
 
Povinná osoba: Technické služby, Dlhá lúka č. 18, 968 01  Nová Baňa 
 
Predmet kontroly: Kontrola zameraná na kontrolu procesu realizácie kosenia trávnatých plôch 
mesta Nová Baňa ul. Školská , ul. Nábrežná v roku 2021 v kompetencii príspevkovej 
organizácií Technické služby. 
 
Cieľ kontroly: Cieľom kontroly je v kontrolovanom subjekte komplexne skontrolovať obe 
verejné obstarávania, ktoré realizovala príspevková organizácia Technické služby, od 
vyhlásenia výzvy s nízkou hodnotou až po ukončenie realizácie kosenia trávnatých plôch 
mesta Nová Baňa realizovaného na ul. Školská a ul. Nábrežná. 
 
Kontrolované obdobie: 27. 04. 2021 – 17. 11. 2021   
 
Miesto a čas vykonania kontroly: TS od  16. 05. 2022  do 20. 05. 2022  
 
Kontrola bola vykonaná  nad rámec plánu kontrol hlavnej kontrolórky na žiadosť poslancov 
mestského zastupiteľstva, v zmysle §18f ods. 1 písm.h zákona č. 369/1990 ZB. o obecnom zriadení 
v platnom znení. 
 
Kontrola bola zameraná na overenie objektívneho stavu kontrolovaných skutočností  a ich súlad so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
Použitá legislatíva ku kontrole: 
 
1. Všeobecne záväzné právne predpisy 
- Zákon 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
- Zákon 357/2015 Z.z  o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 
2. Vnútorné predpisy kontrolovaného subjektu 
- Smernica č. 1/2019 upravujúca záväzné postupy Technických služieb mesta Nová Baňa ako 

verejného obstarávateľa pri uplatňovaní zákona číslo 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Kontrolné zistenia  

Realizácie kosenia predchádzali dve verejné obstarávania.  
Prvé bolo vyhlásené 27. 4. 2021, kedy sa zároveň posielala výzva na zákazku s nízkou 

hodnotou trom záujemcom. Všetci traja uchádzači následne svoje ponuky predložili a po 
zasadnutí komisie dňa 7.5.2021 bol za úspešného uchádzača určený p. Kováč, ktorý predložil 
najnižšiu ponuku a to s výslednou sumou 0,068 eur/m2 –– kde jedno kosenie predstavuje sumu 
1634,96 Eur.  

Pochybenie verejného obstarávateľa nastalo ešte pred podpisom zmluvy a to pri 
zaslaní výzvy s nízkou hodnotou hospodárskemu subjektu, ktorý v tom čase nemal oprávnenie 
na poskytovanie danej služby. Podľa v tom čase platnej smernice zodpovedný zamestnanec 



zašle výzvu minimálne trom hospodárskym subjektom, ktorí sú oprávnení poskytovať 
predmet zákazky. Následne sa pochybenie zopakovalo už pri samotnom podpise zmluvy 13. 
05. 2021 ,  kedy si pred uzatvorením zmluvy nepreveril odbornú spôsobilosť na výkon služby, 
ktorá bola predmetom obstarávania. Na základe tohto zistenia bola bezodkladne podpísaná    
2. 6. 2021 Dohoda o ukončení zmluvy.  

8.6.2021  bolo vyhlásené nové VO na kosenie trávnatých plôch mesta Nová Baňa. 
Výzva na zákazku s nízkou hodnotou bola zaslaná prostredníctvom mailovej komunikácie 
8.6.2021 trom uchádzačom. Z oslovených subjektov predložil cenovú ponuku len jeden, 
ktorého komisia 15. 6. 2021 určila za víťaza. Stal sa ním opäť pán Kováč, víťaz prvého VO 
s cenou 0,075 eur/m2 – kde jedno kosenie predstavuje sumu 1803,27 Eur. Zmluva bola 
podpísaná dňa 23. 6. 2021. 

V zápisnici sa uvádza, že súťažné podklady boli zasielané 4 uchádzačom, no 
z predloženej dokumentácie vyplýva, že zaslané boli 8.6.2021 trom uchádzačom. V tomto 
prípade konštatujem len administratívnu chybu, nakoľko počet uchádzačov potrebných pre 
dodržanie smernice, určujúcej postupy pri realizácii VO bol dodržaný v počte troch.  

Ostatné procesné úkony realizácie verejného obstarávania ako aj samotného procesu 
kosenia sú z predložených materiálov ku kontrole bez pochybení.  

 
Záver 
 
V prípade realizácie kosenia trávnatých plôch mesta Nová Baňa ul. Školská , ul. 

Nábrežná v roku 2021 konštatujem pochybenie riaditeľa TS v prípade, kedy si pred zaslaním 
výzvy na zákazku s nízkou hodnotou a následne uzatvorením zmluvy nepreveril odbornú 
spôsobilosť na výkon služby, ktorá bola predmetom obstarávania.  

V ostatných procesných úkonoch môžem konštatovať len nepozornosť v 
procese prípravy dokumentácie pripadajúcej k verejným obstarávaniam.  

Nakoľko kosenie už bolo predmetom predchádzajúcej kontroly a opatrenia na 
pochybenie v súvislosti s kosením trávnatých plôch boli realizované v čase ich zistenia, 
vypracovala hlavná kontrolórka len správu o výsledku kontroly, ktorej nepredchádzal návrh 
správy o výsledku kontroly.  
 
 
 
za kontrolu:     PhDr. Katarína Segetová 
        Hlavná kontrolórka  

        mesta Nová Baňa    ................................. 

 
 
za kontrolovaný subjekt:   Ľuboš Palaj 
       riaditeľ  

                                       Technické služby mesta Nová Baňa     ................................      
 
Dňa 20.05. 2022 


