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Návrh uznesenia: 
 

 

Miestne zastupiteľstvo  Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 
 

s c h v a ľ u j e    

 
 

- súťažné podklady k vyhláseniu verejného obstarávania na podlimitnú zákazku bežným 

spôsobom pre stavebné práce s názvom „REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA 

RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ a nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby 

pre zákazku „SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA 

RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“ v rámci projektu „Revitalizácia Račianske 

mýto“ realizovaného v rámci 62. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine Kód výzvy: OPKZP-PO2-

SC211-2020-62“; 

 

 

a) bez pripomienok 

 

b) s pripomienkami 

 

 

 



Dôvodová správa 

 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto dňa 25.05.2021 schválilo 

predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prípravku (ďalej len „NFP“) pre 

projekt s názvom „Revitalizácia Račianske mýto“ v rámci eurofondovej výzvy č. 62. výzvy na 

predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na vodozádržné opatrenia v 

urbanizovanej krajine Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2020-62“ vrátane spolufinancovania 

realizovaného projektu vo výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 

a poskytnutého NFP, t.j. COV 1 266 521,19 Eur s DPH z čoho NFP tvorí 1 203 195,13 Eur 

a spolufinancovanie 64 603,36 EUR v súlade s podmienkami pomoci. 

 

Na základe rozhodnutia o schválení NFP na predmetný projekt, ktoré je vo výške 850 519,59 

Eur s DPH a aktualizácie rozpočtu stavby resp. predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 

1 598 920,03 Eur s DPH nastala potreba dofinancovania projektu z vlastných zdrojov 

prijímateľa mestskej časti Bratislava-Nové Mesto v predpokladanej výške 748 400,44 Eur 

s DPH.  

 

Vzhľadom k tomu, že vyhlásenie verejného obstarávania ako postupu, ktorým sa zadáva 

zákazka ako odplatná zmluva, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných 

prác alebo poskytnutie služby, predstavuje záväzný prejav vôle zadávateľa uzatvoriť zmluvu 

za podmienok vymedzených v oznámení a v súťažných podkladoch, predkladáme miestnemu 

zastupiteľstvu na schválenie podklady, vrátane zmluvných podmienok na vyhlásenie verejného 

obstarávania – podlimitnú zákazku bežným spôsobom na stavebné práce „REVITALIZÁCIA 

ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE „ a nadlimitnú zákazku na 

poskytnutie služieb „SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA 

RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“. Zmluvy uzavreté s úspešnými uchádzačmi budú 

vychádzať z takto vopred nastavených a miestnym zastupiteľstvom schválených parametrov 

zadávania zákazky. 

 

Aby sa zabránilo konfliktu záujmov, je potrebné dodržať ustanovenie § 23 zákona o verejnom 

obstarávaní: 

 

(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní 

nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž 

alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. 

 

(2) Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť 

výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, 

ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej 

nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním. 

 

(3) Zainteresovanou osobou je najmä 

a) zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave 

alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému 



obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa 

podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo 

b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá 

môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho 

príprave alebo realizácii. 

 

(4) Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi akýkoľvek 

konflikt záujmov vo vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných 

trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po 

tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie. 

 

(5) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní prijať primerané opatrenia a vykonať 

nápravu, ak zistia konflikt záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie 

zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo 

úprava jej povinností a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. 

 

 

 


