Materiál na 11. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi v roku 2019

SPRÁVA
hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským
zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi
číslo: HK/MFK/ Geotermál/MPBH/Veľký Meder

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
b e r i e n a v e d o m i e správu hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly
uloženej Mestským zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi číslo: HK/MFK/
Geotermál/MPBH/Veľký Meder

Predkladá: Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta
Spracoval: Mgr. Albert Nagy

SPRÁVA
hlavného kontrolóra o výsledku mimoriadnej kontroly uloženej Mestským
zastupiteľstvom vo Veľkom Mederi
číslo: HK/MFK/ Geotermál/MPBH/Veľký Meder

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. h ) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, na základe ktorého hlavný kontrolór mesta predkladá
správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
predkladám túto správu ktorá obsahuje výsledok kontroly vykonanej v MSÚ vo Veľkom Mederi,
pričom
predmetom kontroly
bola:
Kontrola
a/
dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom
mesta pri výbere dodávateľov stavebných prác, služieb a tovaru v súvislosti s realizáciou projektu
„vykurovanie mesta s geotermálnou energiou“ spoločnosťou Mestský podnik bytového hospodárstva
s.r.o. - s dôrazom na postup pri verejných obstarávaniach, obchodných súťažiach, pri predkladaní
cenových ponúk, na objednávky, zmluvy a došlé faktúry
b/
všetkých schválených uznesení MsZ týkajúce sa projektu „vykurovanie mesta s geotermálnou
energiou“
c/
dodržiavanie zákonnosti pri vykonaní búracích prác na parcele č. 51/1 - mestská tržnica
a všetkých schválených súvisiacich uznesení MsZ

Všeobecné náležitosti:
Miesto vykonávania kontroly: MPBH s r.o. Veľký Meder
Kancelária hlavného kontrolóra Veľký Meder
Kontrolovaný subjekt:
MPBH s r.o. Veľký Meder
Kontrolované obdobie: rok 2015-2016 realizácia geotermálneho projektu - vrt
Kontrola bola vykonaná v dňoch: 12.06.2019 – 23.10.2019
Dátum vyhotovenia správy: 23.10.2019
Lehota na podanie námietok Dátum predloženia správy o splnení prijatých opatrení: Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: Cieľ kontroly: Overiť aktuálny, objektívny stav kontrolovaných skutočností a ich súlad s
osobitnými predpismi alebo vnútornými aktmi riadenia s dôrazom na dodržiavanie platných
ustanovení relevantných zákonov v znení neskorších predpisov :

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a to :
v čase od 22. 07. 2016 do 27. 09. 2016 podľa § 109, § 112, § 137 ods. 2 písm. c), § 146
ods. 4 a 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní") a podľa
§ 140, § 147 písm. c) a§ 187 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. kontrolu postupu
verejného obstarávateľa
- zákona č. 513/1991 Obchodný zákonník
-

UZNESENIE č. 5-MsZ/2019 zo dňa 26.4.2019

5. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

b/ ukladá
hlavnému kontrolórovi mesta vykonať kontrolu:
1. dodržiavania zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom mesta
pri výbere dodávateľov stavebných prác, služieb a tovaru v súvislosti s realizáciou projektu
„vykurovanie mesta s geotermálnou energiou“ spoločnosťou Mestský podnik bytového hospodárstva
s.r.o. - s dôrazom na postup pri verejných obstarávaniach, obchodných súťažiach, pri predkladaní
cenových ponúk, na objednávky,
zmluvy a došlé faktúry
2. všetkých schválených uznesení MsZ týkajúce sa projektu „vykurovanie mesta
energiou“

s geotermálnou

3. dodržiavanie zákonnosti pri vykonaní búracích prác na parcele č. 51/1 - mestská tržnica a všetkých
schválených súvisiacich uznesení MsZ

Predmet kontroly. Realizácia projektu „vykurovanie mesta s geotermálnou energiou“ spoločnosťou
Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o.

Kontrolované doklady.

1/ Všetky uznesenia MsZ týkajúce sa plánovania a výstavby projektu Geotermálneho vrtu
2/ Všetky úverové zmluvy týkajúce sa poskytnutých finančných prostriedkov na realizáciu
projektu
3/ Kompletná dokumentácia týkajúca sa verejného obstarávania / výberového konania/
obchodnej súťaže na základe ktorého bol projekt realizovaný
4/ Kompletná dokumentácia uskutočnených prác v súvislosti s projektom vrátane objednávok aj
faktúr
5/ Kompletná dokumentácia uskutočnených búracích prác na parcele č. 51/1 - mestská tržnica
vrátane stavebných povolení vrátane objednávok aj faktúr

6/ Kompletná dokumentácia z vykonaných kontrol a previerok kontrolných orgánov týkajúcej sa
prípravy, realizácie a dokončenia projektu

Kontrolné zistenia:
V uvedenom prípade bola vykonaná aj kontrola zo strany ÚVO na základe podnetu v roku 2016. Pred
záverom mojej správy z kontroly uvádzam aj stanovisko kontrolného orgánu ÚVO a zároveň aj
doplnené stanoviská hlavného kontrolóra k predmetu kontroly a ku kontrole z ÚVO.

Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o.,
M. Corvína 1232/20, 932 01 Veľký Meder
(ďalej len „kontrolovaný")
pri zadávaní zákaziek, ktorých výsledkom boli nasledovné zmluvy a faktúry:
1.
•
•
•
•

Zmluva o dielo zo dňa 24. 12. 2015
zhotoviteľ: PETROL GEOTERM d.o.o.
predmet zmluvy: vybudovanie geotermálneho vrtu
cena diela: 1 324 900,00 EUR
Zverejnené: http://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh velky meder/137277

2.
•
•
•
•

Zmluva o dielo zo dňa 16.02.2016
zhotoviteľ: OSP Danubius DS s.r.o., IČO: 36 231 738
predmet zmluvy: stavebná príprava
cena diela: 93 568,18 EUR
Zverejnené: http://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh velky meder/141666

3.
•
•
•
•

Zmluva o dielo zo dňa 16.03.2016
zhotoviteľ: OSP Danubius DS s.r.o., IČO: 36 231 738
predmet zmluvy: stavebné práce
cena diela: 2 646 100,18 EUR
Zverejnené: http://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh velky meder/143725

4. Zmluva o dielo - Dodatok č. 1 zo dňa 03.05.2016
• zhotoviteľ: OSP Danubius DS s.r.o., IČO: 36 231 738
• predmet zmluvy: zvýšenie ceny prác
• cena diela: 85 660,16 EUR
• Zverejnené: http://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh velky meder/147751
5. Faktúra č. 10160046 zo dňa 29. 02. 2016
• Dodávateľ: KOVINTRAD E s.r.o., IČO: 31 339 638
• predmet faktúry: materiál
• cena: 150 325,30 EUR
• Zverejnené: http://www.rzof.sk/Faktúry/Detail/mpbh velky meder/143317

6. Faktúra č. SM-2016/21 zo dňa 24. 02. 2016
• Dodávateľ: OLVISZ „98" KFT, IČO: 11559326
• predmet faktúry: umiestnenie trubice
• cena: 28 283,40 EUR
• Zverejnené: http://www.rzof.sk/Faktúry/Detail/mpbh velky meder/143336
Úradu na VO bol dňa 17. 05. 2016 doručený podnet na vykonanie kontroly
dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní.
V predmetnom podnete sa uvádza nasledovné , cit.: ,,Spoločnosť ako verejný
obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní bola povinná podriadiť
uzavretie vyššie identifikovaných zmlúv na obstarávanie ich predmetu postupom podľa
zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko išlo o zákazky na dodanie služieb a stavebných prác
podľa § 3 ods. 3, 4 zákona o verejnom obstarávaní, ktorých zadaniu mal podľa § 9 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní predchádzať postup zadávania zákazky upravený zákonom
o verejnom obstarávaní. Spoločnosť ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d)
zákona o verejnom obstarávaní bola povinná podriadiť uzavretie vyššie identifikovaných
objednávok na obstarávanie ich predmetu postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní,
nakoľko išlo o zákazky na dodanie tovaru podľa § 3 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní,
ktorých zadaniu mal podľa § 9 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní predchádzať postup
zadávania zákazky upravený zákonom o verejnom obstarávaní.
Spoločnosť teda vo všetkých šiestich prípadoch by mala riadne vyhlásiť postup
zadávania zákazky na dodanie tovarov a stavebných prác podľa zákona o verejnom
obstarávaní, napriek tomu však spoločnosť vôbec nepostupovala podľa zákona o verejnom
obstarávaní, verejné obstarávanie vôbec nerealizovala..." (Stanovisko kontrolného orgánu
ÚVO)
Úrad listom č. 9537-7000/2016-OK/1 „Žiadosť o poskytnutie informácií" zo dňa
30.05.2016 požiadal kontrolovaného v zmysle§ 63 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
o poskytnutie nasledovných údajov a informácií o:
•
zvolenom postupe zadávania vyššie uvedených zmlúv a faktúr,
•
uvedenie predpokladanej hodnoty zákaziek podľa § 5 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní k jednotlivým zmluvám a faktúram,
určenie predmetu zákaziek k jednotlivým zmluvám a faktúram,

•

informácie o vyhlásení postupov predmetných verejných obstarávaní k
jednotlivým zmluvám a faktúram s uvedením Vestníka , miesta a dátumu
zverejnenia ,

•

ďalších relevantných skutočnostiach týkajúcich sa predmetných
zákaziek, resp. o
skutočnostiach, ktoré považoval kontrolovaný za potrebné uviesť vo vzťahu k uvedeným
predmetom zákaziek.
Kontrolovaný následne doručil úradu list „Žiadosť o poskytnutie informácií - odpoveď
zo dňa 08. 06. 2016, v ktorom uviedol nasledovné, cit.: ,,Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o
verejnom obstarávaní je právnická osoba verejným obstarávateľom v prípade, ak spĺňa podmienky
uvedené v§ 6 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní t. j.:

•

je založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú
priemyselný alebo obchodný charakter,
spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v§ 6 odseku 2 písm. a) až c).

•

Mestský podnik bytového hospodárstva na to reagoval nasledujúcim vyjadrením:
Mestský podnik bytového hospodárstva, s. r. o. so sídlom M. Corvina 1232/20, 932
01 Veľký Meder je podnikateľským subjektom podnikajúcim formou spoločnosti s ručením
obmedzeným, založenou zakladateľom/mestom Veľký Meder, ktoré je jediným spoločníkom
spoločnosti so 100 % majetkovou účasťou (ďalej len ako „spoločnosť“).

Spoločnosť bola zakladateľom založená zakladateľskou listinou zo dňa 06. 12. 1994 a to
výhradne za účelom vykonávania hospodárskych aktivít zameraných na zisk. Zámerom zakladateľa
nebolo založenie spoločnosti za účelom plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú
priemyselný a obchodný charakter. Uvedená skutočnosť je zrejmá aj z predmetov činností
spoločnosti vymedzených v zakladateľskej listine, resp. z predmetov činností uvedených v priloženom
výpise z obchodného registra. Podotýkame, že aj reálne aktivity spoločnosti majú od počiatku jej
založenia výhradne obchodný charakter s cieľom tvorby zisku a nie plnenie potrieb všeobecného
záujmu. Spoločnosť teda nespĺňa podmienku podľa § 6 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
týkajúcu sa účelu jej založenia a funkcionality, teda plnenia potrieb vo všeobecnom záujme, ktoré
nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a tým spoločnosť nenapĺňa znaky, ktorými je v zákone
o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ definovaný, t. j. Mestský podnik bytového
hospodárstva, s.r.o., so sídlom M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder nie je verejným obstarávateľom
podľa §6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.
Spoločnosť je podnikateľským subjektom v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka (ďalej len ako „obchodný zákonník ) a pri zadávaní zákaziek postupuje. podľa
príslušných ustanovení obchodného zákonníka, najmä § 281 a násl. vzťahujúcimi sa na obchodnú
verejnú súťaž. Aj pri zákazkách uvedených v žiadosti o poskytnutie informácií spoločnosť
postupovala v súlade s vyššie citovaným ustanovením obchodného zákonníka. Zákazky sú v plnom
rozsahu financované z úverových finančných prostriedkov poskytnutých spoločnosti Všeobecnou
úverovou bankou a.s. Bratislava a spoločnosť bude úver splácať z príjmov vytvorených zo svojich
podnikateľských aktivít.
Úrad listom č. 9537-7000/2016-OK/2 „Žiadosť o poskytnutie informácií" zo dňa 14.06.2016
požiadal kontrolovaného v zmysle § 63 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o poskytnutie zakladateľskej
listiny vyhotovenej formou notárskej zápisnice zo dňa 06. 12. 1994 č. N 109/94, Nz 105/94.
Kontrolovaný dňa 23. 06. 2016 následne doručil úradu list „Žiadosť o poskytnutie informácií odpoveď"' zo dňa 20. 06. 2016, ktorého prílohou bola predmetná zakladateľská listina.

Cieľom kontroly úradu bolo:
-

zistiť, ako kontrolovaný postupoval pri obstarávaní vyššie uvedených predmetov zákaziek,
zistiť súlad postupu kontrolovaného s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Výsledok kontroly kontrolnej skupiny ÚVO:
Vzhľadom na doručené informácie v predmetnom podnete, poskytnuté informácia a doklady
kontrolovaným, kontrolná skupina ÚVO preverila dané tvrdenia či kontrolovaný napĺňa znaky
verejného obstarávateľa podľa §6 ods.1, písm. d) v nadväznosti na §6 ods.2, zákona o verejnom
obstarávaní.
Podľa § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je:

-

Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
obec, vyšší územný celok,
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
združenie právnických osôb ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov
uvedených v písmenách a) až d)
právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) až d) vykonáva priamu
alebo nepriamu výlučnú kontrolu.

Podľa §6 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní právnická osoba podľa odseku 1
písm. d je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného
záujmu ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a
a)
je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa
odseku 1 písm. a) až d)
b

je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo

c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako
polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
Právnická osoba sa považuje za verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm.
d) nadväznosti na §6 ods . 2 zákona o verejnom obstarávaní in concreto:
- je založená ale bo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu,
- tieto potreby všeobecného záujmu nemajú priemyselný charakter alebo obchodný
charakter, a
- je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1
písm. a) až d - iným subjektom , ktorý je definitívne verejným obstarávateľom
- je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa §6 ods. l písm. a) až d), alebo
- verejný obstarávateľ podľa §6 ods. 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako
polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
Logickým a gramatickým výkladom uvedenej definície, korešpondujúcej so znením §6
ods.2 zákona o verejnom obstarávaní a čl.2 ods.1 bodu 4 smernice 2014/24/EÚ
z 26.02.2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len smernice
2014/24/EÚ) vyplýva, že pre naplnenie podmienky uvedenej pod bodmi 3 až 5 postačuje
ak je splnená aspoň jedna z podmienok, ktoré v súlade s rozhodnutím vo veci C-44/96
Mannesman Anlagenbau Austria, bod 20, sú tie, ktoré vyjadrujú úzku závislosť na štátnom,
lokálnom alebo miestnom orgáne, resp. osobe, ktorú je možné identifikovať ako verejného
obstarávateľa.
Za účelom posúdenia, či kontrolovaný je verejný obstarávateľom podľa
zákona o verejnom obstarávaní je potrebné vziať do úvahy účel jeho založenia,
financovanie a výkon kontroly. Smerodajným faktorom je pritom práve účel sledovaný jeho
založením alebo 1.riadením, a posudzuje sa v čase jeho založenia alebo zriadenia, čo
znamená, že nie je prekážkou kvalifikácie subjektu ako verejného obstarávateľa
(verejnoprávnej inštitúcie) dôvod, že aktuálne činnosti vo všeobecnom záujme nevykonáva,
resp. nie je podstatné, že okrem špecifických úloh na uspokojovanie potrieb verejného záujmu
príslušný subjekt vykonáva aj ďalšie činnosti.
Z bodu 25 a 26 v právnej veci Mannesmann Anlagenbau Austria C-44/96
vyplýva, že okolnosť plnenia potrieb vo verejnom záujem tvorí len relatívne malú časť aktivít,
ktoré verejnoprávna inštitúcia vykonáva, je tiež irelevantná za predpokladu, že pokračuje v
plnení potrieb, ktoré sú výslovne požadované. To znamená, že organizácia musí

byť zriadená na osobitný účel plnenia potrieb vo verejnom záujme, ktoré nemajú
obchodný alebo priemyselný charakter, avšak to neznamená, že by mala byť poverená iba
týmto plnením potrieb.

-

Kontrolovaný bol založený zakladateľom Veľký Meder, Komárňanská 207/9, (ďalej len
zakladateľ), ktorý je jediným spoločníkom spoločnosti so 100 % majetkovou , účasťou.
Spoločnosť bola zakladateľom založená zakladateľskou listinou vyhotovenej formou
notárskej zápisnice zo dňa 06. 12. 1994 č. N 109/94, Nz 105/94.
V predmetnej zakladateľskej listine na str. 2 je uvedené, že zakladateľ vykonáva pôsobnosť
valného zhromaždenia , dozorná rada nie je zriadená, prokúra nie je ustanovená. Z výpisu
obchodného registra Okresného súdu Trnava vyplýva, že kontrolovaný mal v čase založenia
v predmete podnikania nasledovné:
údržba a oprava bytového fondu,
vodoinštalatérske práce,
kúrenárske práce,
elektroinštalačné práce,
maliarske a natieračské práce,
sprostredkovanie obchodu a služieb,
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi,
kúpa a predaj tovaru iným prevádzkovateľom živnosti, veľkoobchod v rozsahu voľnej
živnosti,
reklamná a propagačná činnosť,
nákup, predaj a sprostredkovanie nehnuteľností
zemné práce,
prenájom strojov a zariadení,
prenájom nehnuteľností vrátane služieb bytového hospodárstva.

Z vyššie uvedených predmetov činnosti ako je údržba a oprava bytového fondu (t.j.
bytový fond mesta Veľký Meder, ktorý je vlastník a má rozhodujúcu zodpovednosť za
dodržiavanie bezpečnosti užívania tohoto bytového fondu) vodoinštalačné, kúrenárske,
elektroinštalačné, maliarske a natieračské práce, je zrejmé, že ide o plnenie potrieb všeobecného
záujmu ktoré boli delegované na kontrolovaného.

Z dokumentu územnoplánovacia dokumentácia „ Územný plán mesta Veľký Meder“ z februára 2008
zverejneného na stránke zakladateľa pod bodom 2.4.2. Bytový fond vyplýva, že v roku 2001 bolo
v meste Veľký Meder 2006 domov z toho 1904 rodinných domov, 88 bytových domov a 14 ostatných
objektov, z toho počtu 1813 trvalo obývaných objektov, z toho 1716 rodinných domov, 88
bytových domov a 9 ostatných objektov, 193 neobývaných objektov, z toho 188 rodinných
domov, O bytových domov, 5 ostatných objektov.
K dnešnému dňu 26.8.2016 z evidencie nájomných bytov vyplýva, že zakladateľ disponuje počtom
148 bytov.
Ďalej z predmetného dokumentu vyplýva, že zakladateľ plánuje bytový fond Mesta Veľký Meder
modernizovať nasledovne:
postupne modernizovať staršie panelové bytové domy a objekty rodinných domov pôvodnej najstaršej
zástavbe - zatepľovanie, opravy fasád, výmena okien a pod.,

zhodnotiť potenciál existujúceho bytového fondu nadstavbami, prístavbami, dostavbami, atď.
Pod bodom 2.7.2 . „Verejná administratívna správa“ územného plánu mesta Veľký
Meder je uvedené, že verejná administratíva a správa je na území mesta zastúpená orgánmi
štátnej správy, špeciálnej štátnej správy, zariadeniami polície a hasičov. Na území mesta sa
nachádzajú aj administratívne zariadenia komerčného charakteru - bankovníctvo o advokátske
a iné súkromné kancelárie. Medzi administratívne zariadenia - nekomerčné patria:
-

Mestský úrad Veľký Meder, Radnica, Komárňanská ulica č. 9, počet zamestnancov 175,
Pošta, Komárňanská ulica, počet zamestnancov cca 20,
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Jahodová ulica,
Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jahodová ul.,
Daňový úrad, nám. Mládeže,
Obvodný úrad práce, Železničná ulica, počet zamestnancov cca 36,
Mestská polícia, Železničná ul. 60/4, počet zamestnancov 6,
Polícia - obvodné oddelenie VB, Stará ul. č. 15, počet zamestnancov cca 12,
Mestský podnik bytového hospodárstva -Stavbyt, Kvetná ul.
Mestský bytový podnik – údržbárske stredisko, Cintorínska 18

V tejto súvislosti je potrebné poukázať na význam slova „komerčný“ z knihy Veľký
Slovník cudzích slov vydaný vydavateľstvom SAMO Bratislava - Veľký Šariš v roku 2000,
autormi Ing. Samo Šaling, PhDr. Mária Ivanová Šalingová, CSc. a Ing. arch. Zuzana
Maníkova, ktorý na strane 640 definuje pojem komerčný ako vypočítaný na zisk; obchodný,
resp. zameraný na zisk. Z daného možno usudzovať že kontrolovaný aj podľa zakladateľa nebol
a nie je založený za účelom zisku ale za účelom plnenia potrieb všeobecného záujmu. ( HK - podľa
môjho názoru v tomto prípade bola spoločnosť založená výhradne za účelom dosahovania zisku
na základe Obchodného zákonníka, kde je jasne vymedzené, že spoločnosti s ručením
obmedzeným sa zakladajú výhradne za účelom dosahovania zisku – v tomto prípade túto
skutočnosť kontrolná skupina ÚVO opomenula alebo nebrala do úvahy)

Ako je vyššie uvedené, kontrolovaný bol založený zakladateľom zakladateľskou
listinou vyhotovenou formou notárskej zápisnice zo dňa 06. 12. 1994 č. N 109/94, Nz 105/94,
pričom aj v čase založenia spoločnosti neexistovala hospodárska súťaž, nakoľko predmet
činnosti - údržba a oprava bytového fondu (jednotlivých bytových domov) bola riešená
pravidelnými príjmami cez preddavkové platby podľa zmluvy o výkone správy s vlastníkmi
bytov a nebytových priestorov. Predmetný zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a
nebytových priestorov z 08. 07. 1993 nadobudol účinnosť dňa 01. 09. 1993. Kontrolná skupina
má za to, že zakladateľ založil kontrolovaného za účelom plnenia potrieb všeobecného záujmu,
nakoľko v danom čase a mieste iný subjekt na trhu podobnú činnosť nevykonával. (HK - Tu
sa stretávame opäť iba s domnienkou kontrolnej skupiny ÚVO na aký účel bola spoločnosť
MPBH s r.o. založená).
Z výpisu obchodného registra Okresného súdu Trnava vyplývajú aj iné predmetné
činnosti, avšak je irelevantné, či kontrolovaný vykonáva okrem svojej úlohy vo všeobecnom
záujme (HK – nie je nikde jasne definované, že vôbec spoločnosť vykonáva akúkoľvek úlohu vo
všeobecnom záujme a už vôbec nie vo výpisoch z ORSR) najmä iné činnosti, ktorých cieľom je
dosiahnutie zisku, ak aj naďalej plní potreby všeobecného záujmu, ku ktorých uspokojeniu
sa osobitne zaviazal. (Rozsudok vo veci -373/00, Adolf Truley, bod 56 a rozsudok vo veci
C-18/01, Korhonen, bod 57 a 58).

Z charakteru postavenia, povahy činnosti a z predloženej notárskej zápisnice je
nepochybné, že kontrolovaný je právnická osoba, ktorá bola zriadená na osobitný účel plnenia
potrieb všeobecného záujmu a nemala priemyselný alebo obchodný charakter. (ÚVO). (HK – opäť
sa opakuje tvrdenie kontrolnej skupiny odvolávajúc sa na pôvodnú notársku zápisnicu ale
v ktorej je jasne a zrozumiteľne stanovený predmet podnikania spoločnosti na základe
Obchodného zákonníka a nie je tam žiadna zmienka o akejkoľvek činnosti alebo potrieb
všeobecného záujmu).
Tu ešte prikladám poznámku : (Činnosti alebo potreby všeobecného záujmu). Ide
napríklad o organizácie zriadené zákonom alebo na základe zákona, akými sú príspevkové
organizácie, verejnoprávne organizácie, zdravotné poisťovne, Fond národného majetku Slovenskej
republiky, Slovenský pozemkový fond, Národná banka Slovenska, a to bez ohľadu na to, či boli
zriadené štátom alebo obcou, či vyšším územným celkom. Do tejto kategórie verejných
obstarávateľov spadajú aj organizácie, ktoré boli zriadené alebo založené vyššie uvedenými
verejnými obstarávateľmi
Posúdenie skutočnosti, či dochádza k vykonávaniu kontroly zo strany verejného
obstarávateľa/zriaďovateľa je možné vyvodiť zo zakladateľskej listiny č. N 109/94, Nz 105/94
nakoľko zakladateľ vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia kontrolovaného. Podľa § 125
ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník valné zhromaždenie spoločníkov je
najvyšším orgánom spoločnosti. Do jeho pôsobnosti patrí:
schválenie konaní urobených osobami konajúcimi v mene spoločnosti pred jej vznikom,
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

schvaľovanie riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej
účtovnej závierky a rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
schvaľovanie stanov a ich zmien ak zákon neustanovuje inak
rozhodovanie o zmene spoločenskej zmluvy (§ 141) ak je zákonom alebo spoločenskou
zmluvou zverené do pôsobnosti valného zhromaždenia
rozhodovanie
o zvýšení alebo znížení základného imania a
rozhodovanie o nepeňažnom vklade,
vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady,
vylúčenie spoločníka podľa § 113 a 121 a rozhodovanie o podaní návrhu podľa § 149,
rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej
formy, ak to
spoločenská zmluva pripúšťa,
rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti
podniku,
ďalšie otázky, ktoré do pôsobnosti valného zhromaždenia zveruje zákon,
spoločenská zmluva alebo stanovy spoločnosti.

Kontrolovaný dňa 17. 08. 2016 doručil úradu odpis notárskej zápisnice zo dňa
18.12.2002 č. 253/02, č. Nz 235/02, ktorou došlo k úprave zakladateľskej listiny. V
predmetnom odpise notárskej zápisnice sa uvádza, že spoločnosť vytvára orgány :
1. konateľ a 2. valné zhromaždenie. Ďalej sa uvádza, cit. Konateľ je štatutárnym a
výkonným orgánom spoločnosti. Vymenúva ho valné zhromaždenie. Konateľ môže spoločnosť
zastupovať vo všetkých úkonoch samostatne pričom k obchodnému názvu spoločnosti vždy
pripojí aj svoj podpis. Konateľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa spoločnosti okrem
prípadov keď je pôsobnosť vyhradená valnému zhromaždeniu. Pôsobnosť
valného
zhromaždenia vykonáva zakladateľ, jediný spoločník (pozn. zakladateľ) v zmysle § 132
Obchodného zákonníka. Pôsobnosť valného zhromaždenia je upravená v § 125 zákona č. 513/91
Zb. v znení zmien a doplnkov. Právne pomery spoločnosti sa budú upravovať podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka s tým, že spoločník je oprávnený previesť svoj obchodný podiel

na inú osobu v zmysle § 115 ods. 2 zákona č. 513/91 Zb. v znení zmien a doplnkov. Spoločník
je nositeľom všetkých práv a povinností týkajúcich sa činnosti spoločnosti. Má právo riadiť
a kontrolovať činnosť spoločnosti a podieľať sa na zisku a likvidačnom zostatku pri
zániku spoločnosti. Spoločník má predovšetkým povinnosť
zložiť svoj vklad a
príspevok na vytvorenie rezervného fondu uvedených v tejto zakladateľskej listine. Spoločnosť
zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia alebo súdnym rozhodnutím alebo uvalením
konkurzu na spoločnosť.

Z výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava vyplýva, že kontrolovaný
zriadil aj dozornú radu, do ktorej menoval dňa 23. 06. 2008 Ing. Gejzu Kórósi , dňa 12. 2015
menoval Jozefa Sziszáka a dňa 01.03.2016 menoval Mgr. Gabrielu Fabulovú.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že zakladateľ vymenúva a odvoláva členov riadiaceho
orgánu a dozorného orgánu u kontrolovaného, pričom daným konaním je splnená
podmienka podľa§ 6 ods. 2 písm. b) a c) zákona o verejnom obstarávaní.

Na záver kontrolná skupina uvádza, že kontrolovaný sám na svojom webovom sídle
www.mpbhvm.sk/sprava-bytovych-domov/verejne-obstaravanie uvádza, cit. ,,Mestský podnik
bytového hospodárstva, s. r. o. Veľký Meder je, podľa §6 ods. 1 písm. d) zákona 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v Znení n. p., verejným
obstarávateľom Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie
stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom
obstarávaní. Verejné obstarávanie podľa schváleného harmonogramu verejného obstarávania na
príslušný kalendárny rok, prípadne podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú pracovníci
podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na
dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.“ ????? (HK – na stránke MPBH
sa toto oznámenie nenachádza).
V súvislosti s výkladom pojmu verejný obstarávateľ kontrolná skupina ÚVO poukazuje
na predchádzajúcu rozhodovaciu prax Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, t. j. rozsudok
6Sžť/7/2011 zo dňa 20. 07. 2011, rozsudok 4Sžf/24/2011 zo dňa 20. 12. 2011, rozsudok
ISžť/24/2011 zo dňa 07.02.2012.
Úrad sa danej problematike venoval napr. v metodických usmerneniach č
8051-5000/2014 zo dňa 01. 08. 2014, č. 5371-5000/2016 zo dňa 01. 04. 2016 a č.
5111-5000/2016 zo dňa 01.04.2016.
Kontrolná skupina ÚVO má na základe všetkých vyššie uvedených skutočností za to, že
kontrolovaný je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom
obstarávaní a teda bol pri uzatváraní predmetných zmlúv a faktúr povinný postupovať podľa zákona o
verejnom obstarávaní. (K tomuto bodu prikladám poznámku hlavného kontrolóra.)
(Precizovanie pojmu verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) ZVO. Pre priznanie takéhoto
postavenia je potrebné „kumulatívne“ splnenie týchto podmienok:

- musí ísť o právnickú osobu financovanú verejným obstarávateľom, t.j. takú, ktorá získava na svoju
činnosť viac ako polovicu finančných prostriedkov od verejného obstarávateľa, teda napríklad 50,1%
svojho rozpočtu. Nepostačuje však, aby išlo o poskytovanie platieb v rámci zmluvy za protihodnotu, ale

pre naplnenie pojmových znakov označenia "financovaný" je potrebné, aby išlo kumulatívne o:

- opakované platby bez konkrétnej protihodnoty,

- platby, ktoré musia byť určené na fungovanie a činnosť takejto osoby v súlade s účelom jej založenia
alebo zriadenia, pričom sa posudzujú na ročnej báze a za relevantný základ prepočtu sa považujú údaje,
ktoré sú k dispozícii začiatkom rozpočtového roka (aj priebežné);

- dôvodom jej založenia alebo zriadenia je osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré
nesmú mať priemyselný alebo obchodný charakter, pričom nie je rozhodujúce pre splnenie tejto
podmienky, či existuje silná konkurencia alebo neexistuje žiadna konkurencia v danom odbore
podnikania;

- subjekt musí spĺňať aspoň jednu z podmienok uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) až c), týkajúcu sa jej
financovania, kontroly alebo spôsobu menovania riadiacich (napr. predstavenstvo akciovej spoločnosti)
alebo kontrolných orgánov (napr. dozorná rada akciovej spoločnosti).
(Verejný obstarávateľ - právnická osoba podľa § 6 ods. 1 písm. d) je definovaná rovnako ako v práve
EÚ na základe vyššie uvedených kritérií. Účelom tejto definície je pritom jednoznačne snaha o pokrytie
všetkých relevantných možností bez toho, aby bolo zasahované do práv súkromných osôb, ktoré ani pri
využití funkčného ponímania štátu nebudú spĺňať predpoklady na uplatnenie povinností verejných
obstarávateľov. S ohľadom na definíciu takejto osoby je zrejmé, že táto osoba nie je vytvorená za účelom
tvorby zisku a nachádza sa mimo riadnych trhových pravidiel, predovšetkým konkurenčných, keďže
uspokojuje potreby vo verejnom záujme, ktoré nie vždy sú rentabilné, no existuje reálny verejný záujem
na ich uspokojovaní. Iným dôvodom môže byť takisto záujem štátu, ktorý je v súlade s pravidlami
ochrany a podporovania čestnej hospodárskej súťaže na úrovni EÚ, na tom, aby štát mal rozhodujúci
vplyv na uspokojovaní verejných potrieb. Ďalšou osobitosťou takejto osoby je to, že nie je nevyhnutne
viazaná imperatívom dosahovania zisku, ktorý je charakteristický pre pojem podnikanie. Na druhej
strane však je možné, aby táto osoba bežne vykonávala aj iné úlohy ako verejné (komerčné podnikanie).
Rozhodujúci význam má zhodnotenie prvotného cieľa stanoveného pri jej založení. Uvedené platí
rovnako aj v prípade, ak jej činnosť vo verejnom záujme bežne predstavuje len neveľkú časť v porovnaní
s rozsahom jej obchodnej činnosti. Pojem "potreby vo všeobecnom záujme, ktoré nemajú priemyselný
ani komerčný charakter" jasne nedefinoval ani Súdny dvor EÚ (porovnaj vec C- 360/96, "Arnhem"),
ani Úrad pre verejné obstarávanie, keďže, ako je známe, neexistuje legálna definícia pojmu verejný
záujem, ktorý je z pohľadu poznania obsahu tohto pojmu smerodajný. Všeobecne ho možno chápať len
ad hoc, na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase vzhľadom na hierarchiu záujmov spoločnosti a
jednotlivca. Pojem verejný záujem je pritom potrebné posudzovať vo vzťahu ku konkrétnemu právu,
ktoré je obmedzené vyšším cieľom verejného záujmu.
Kontrolovaný pri zadávaní nižšie uvedených zmlúv a faktúr postupoval podľa § 281 a násl.
Obchodného zákonníka vzťahujúcich sa na obchodnú verejnú súťaž.
Spoločnosť Slovgeoterm a.s., Palisády 39, 811 06 Bratislava v novembri 2013 vypracovala pre
kontrolovaného technický projekt geotermálneho technického vrtu VM-1 Následne boli oslovené vrtné
spoločnosti na predloženie ponuky dňa 15.1.2014., o čom kontrolovaný vyhotovil dokument „Výzva na
predloženie ponuky – Realizácia geotermálneho čerpacieho vrtu VM-1 a reinjektážneho vrtu VM-2
v meste Veľký Meder zo dňa 15.1.2014“.

Výberová komisia kontrolovaného vyhodnotila predložené ponuky a vybrala vrtnú spoločnosť
MND Drilling & Services, a.s. Nám. Slobody 32, 90901 Skalica na vybudovanie geotermálneho vrtu
VM-1 v predmestí Veľkého Medera, o čom vyhotovila „Zápisnicu z otvárania ponúk na projekt
Realizácia geotermálneho čerpacieho vrtu VM-1 a reinjektážneho vrtu VM-2 v meste Veľký Meder zo
dňa 14.2.2014. Avšak z dôvodu nezačatia vrtných prác v roku 2014 bolo povolenie na prieskumné
územie pre kontrolovaného zrušené.
Z listu „Predloženie podkladov " kontrolovaným zo dňa 25. 07. 2016 vyplýva, že
spoločnosť TERMÁL s. r. o., Promenádna ul. 20, 932 01 Veľký Meder založená mestom Veľký
Meder, t. j. zakladateľ, získala nové povolenie na prieskumné územie, s tým, že odpadovú
geotermálnu vodu povolila vypúšťať do Ižopského kanála, tzn. vypadol projekt na reinjektážny vrt.
Kontrolovaný ďalej v predmetnom liste uvádza, že v auguste 2015 rokoval s Ministerstvom
životného prostredia SR, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, pričom došlo k rozhodnutiu
zväčšenia prieskumného územia . Novou lokalitou geotermálneho vrtu sa stalo „námestie
pred kotolňou“ kontrolovaného, t.j. M.Corvína 20, 932 01 Veľký Meder.

Kontrolovaný opätovne oslovil záujemcov o vybudovanie geotermálneho vrtu VM-1
v novej lokalite, o čom vyhotovil dokument „ Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na realizáciu
geotermálneho vrtu VM-1 zo dňa 11.11.2015. Z predmetnej zápisnice vyplýva, že ponuku
predložili uchádzači:
- VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt., Rákóczi út.72, 2700 Cegléd, z Maďarska, s ponukou vo
výške 1 490 000,00 Eur bez DPH,
- MND Drilling & Services, a.s. s ponukou vo výške 1 498 109,00 Eur s DPH
- Petrol Geoterm d.o.o., Mlinska ul.5, 9220 Lendava zo Slovinskej republiky s ponukou vo
výške 1 324 900,00 Eur s DPH.

Komisia kontrolovaného vyhodnotila ako úspešného uchádzača Petrol Geoterm d.o.o., s ktorým
kontrolovaný uzavrel dňa 24.12.2015 Zmluvu o dielo podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka.

Z listu „Predloženie podkladov" zo dňa 25. 07. 2016 vyplýva, že vrtná spoločnosť Petrol
Geoterm d.o.o. konzultovala s dodávateľskou spoločnosťou OSP Danubius DS s.r.o., Bratislavská 37,
931 01 Šamorín (ďalej le n „OSP Danubius DS s.r.o.") prípravné práce . Projekt pripravoval Kiralj Jožef,
s. p. zo Slovinska. Nakoľko vrtná spoločnosť vo svojom rozpočte uvažovala o prípravných stavebných
prácach v hodnote približne 30 000,00 Eur, tak cena diela bola rozložená na 3 časti:
- Stavebná príprava na realizáciu geotermálneho vrtu VM – 133 745,60 Eur – túto čiastku vrtná
spoločnosť odrátala pri fakturácii za mesiac marec v hodnote 33 045,60 Eur.
- Stavebná príprava na realizáciu geotermálneho vrtu VM – búranie betónu, vyrovnanie terénu –
konzultované s vrtnou spoločnosťou a financované kontrolovaným.
- Elektrická prípojka 17 690,32 Eur – konzultované s vrtnou spoločnosťou a financované kontrolovaným.
Pripravenú plochu pre vrtnú súpravu kontrolovala vrtná spoločnosť Petrol Geoterm d.o.o.
Z vyššie uvedeného dôvodu kontrolovaný uzavrel s úspešným uchádzačom Petrol Geoterm d. o. o. dňa
24. 12. 2015 „Prílohu č. 1 k Zmluve o dielo „Vybudovanie geotermálneho čerpacieho vrtu VM-1 ""
(ďalej len „Dodatok č. 1 ") a následne dňa 25. 01. 2016 „Prílohu č. 2 k Zmluve o dielo „Vybudovanie
geotermálneho čerpacieho vrtu VM-1"" (ďalej len „Dodatok č. 2"). Na základe Dodatku č. 1

kontrolovaný objednal pažnice od spoločnosti KOVINTRADE, s. r. o., Pri Suchom mlyne 58, 811 04
Bratislava 1, o čom svedčí faktúra č. 10160046 zo dňa 26. 02. 2016. Na základe Dodatku č. 2
kontrolovaný objednal vybudovanie úvodnej kolóny do 30m od spoločnosti Olvisz 98 Kft, 4200
Hajdúszoboszló, Szedres utc a 14, z Maďarska.

Kontrolovaný uzavrel so spoločnosťou OSP Danubius DS s. r. o. dňa 16. 02. 2016 Zmluvu o dielo podľa
§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavebné prípravy na realizáciu geotermálneho vrtu vo výške
77 973, 48 EUR bez DPH, t. j. 93 568,18 EUR s DPH.
Kontrolovaný zadal projektantským kanceláriám Coming Projekt s r.o., ul. R Seresa 12, 945 01
Komárno, KLT spol. s r.o., Veterná 45, 917 01 Trnava a Slovgeoterm a.s. požiadavku na vypracovanie
projektu využitia geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder – 1. ETAPA.
Následne kontrolovaný vyzval troch záujemcov na predloženie ponuky podľa súťažných podkladov na
projekt „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder – 1. ETAPA“., pričom
všetci traja záujemcovia si ju osobne prevzali dňa 14.3.2016. Komisia kontrolovaného následne
vyhodnotila predložené ponuky, o čom vyhotovila „Zápisnicu zo zasadnutia komisie pre výber
najlepšieho uchádzača projektu“. Z predloženej zápisnice vyplýva, že všetci traja záujemcovia si
prevzali súťažné podklady 1.3.2016 a na základe nich vypracovali ponuku.

Komisia kontrolovaného uviedla, že ponuky predložil uchádzač:
- OSP Danubius s r.o. , pričom ponuka bola kompletná s cenovým návrhom na predmet zákazky vo
výške 2 205 083,48 Eur bez DPH
- BALA a.s., Veľká Budafa 66, 930 34 Holice, pričom ponuka nebola kompletná, nakoľko absentovali
zváračské certifikáty a počet zamestnancov bol nedostatočný. Ponuka bola s cenovým návrhom na
predmet zákazky vo výške 2 495 479,10 Eur bez DPH.
- Dunstav DS s r.o., Dunajskostredská 599, 929 01 Malé Dvorníky, pričom ponuka nebola kompletná,
nakoľko absentovali zváračské certifikáty na plast. Ponuka bola s cenovým návrhom na predmet
zákazky vo výške 2 399 120,42 ur bez DPH.
Z predmetnej zápisnice vyplýva, že ako úspešný bol vyhodnotený uchádzač OSP Danubius DS s r.o.
dňa 16. 03. 2016 uzavrel Zmluvu O dielo podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka na zhotovenie
diela „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder - 1. ETAPA" vo výške 2
205 083 48 EUR bez DPH, t. j. 2 646 100,18 EUR s DPH.
Následne kontrolovaný zistil, že projekt na elektroinštalačné práce absentoval v súťažných
podkladoch, tak na základe výzvy a projektu podľa projektantskej kancelárie Coming Projekt s r.o.
vypracoval rozpočet pre elektro inštalačné práce úspešný uchádzač OSP Danubius DS s. r. o. Z
uvedeného dôvodu kontrolovaný uzavrel s uchádzačom OSP Danubius DS s. r. o . dňa 03.05.2016
Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo zo dňa 16.03.2016 na zhotovenie diela ,, Vy užitie geotermálnej
energie na vykurovanie mesta Veľký Meder- 1. ETAPA , ktorým upravil čl. IV. bo d 1 nasledovne,
cit.: ,,Cena diela dohodnutá v č l. IV bode 1 Zmluvy sa zvyšuje o cenu prác a do dávok vymedzených
v rozpočte: Cena bez DPH: 71 383,47 EUR, DPH: 14 276,69 EUR, Cena s DPH: 85 660,16 EUR."
Kontrolovaný doručil úradu list na „Žiadosť o poskytnutie informácií - odpoveď" zo dňa
08. 06. 2016, v ktorom uviedol nasledovné , cit.: ,, ... Spoločnosť je podnikateľským
v zmysle § 2 od . 2 zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len ako ,,obchodný
zákonník") a pri zadávaní zákaziek postupuje podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka
najmä § 281 a nasl. vzťahujúcimi sa na obchodnú verejnú súťaž. Podotýkame, že zákazky ku ktorým

žiadate údaje a informácie sú v plnom rozsahu financované z úverových finančných prostriedkov
poskytnutých spoločnosti Všeobecnou úverovou bankou a.s. Bratislava a spoločnosť bude úver splácať
z príjmov vytvorených zo svojich podnikateľských aktivít.“
Z predloženej dokumentácie a porovnaním vykonaných úkonov kontrolovaného so zákonom
o verejnom obstarávaní boli pri postupe zadávania zákazky zistené nasledujúce skutočnosti, ktoré malo
vplyv na výsledok verejného obstarávania: (záver ÚVO)

1. Kontrolovaný konal v rozpore s §9 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko pri zadávaní
zákaziek nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Podľa §3 ods. 1, zákona o verejnom obstarávaní zákazka na účely tohto zákona je zmluva
s peňažným plnením uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej
strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je
dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.
Podľa §3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely
tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie
projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností
uvedených v oddiele 45 Spoločného slovníka obstarávania, alebo uskutočnenie stavby. Stavba na
účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo
technickú funkciu, a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa.
Podľa § 4 ods.1 zákona i verejnom obstarávaní zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti
od jej predpokladanej hodnoty.
Podľa § 4 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná
verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit
ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom ktorý vydá úrad.
Podľa všeobecne záväzného predpisu č. 3/2015 „finančné limity sú účinné od 1.11.2015“ vydaného
úradom je nadlimitná zákazka na stavebné práce zadávaná verejným obstarávateľom tá, ktorej
predpokladaná hodnota zákazky je rovná alebo vyššia ako 5 186 000 Eur bez DPH. Podlimitná
zákazka iná ako bežne dostupná na trhu na stavebné práce zadávaná verejným obstarávateľom
podľa §6 ods.1, písm. d) zákona o verejnom obstarávaní je tá, ktorej predpokladaná hodnota je
nižšia ako 5 186 000 Eur bez DPH a súčasne rovná alebo vyššia ako 30 000 Eur bez DPH.
Postupy vo verejnom obstarávaní sú uvedené v ustanovení §24 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ podľa podmienok v ktorých sa nachádza rozhodne, s ohľadom na predmet
zákazky a jeho predpokladanú hodnotu o použití postupu zadávania zákazky.
(Poznámka hlavného kontrolóra k §24)
Prvou z alternatív je verejná súťaž, ktorá predstavuje najštandardnejší postup vo verejnom
obstarávaní a je aj v praxi najčastejšie využívaný, keďže de facto v nijakom smere neobmedzuje počet
záujemcov a je najširšie pre nich prístupný. Určité rozdiely pri uplatňovaní tohto postupu nájdeme
pri ich aplikácii verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. Osobitné pravidlá uplatňované pri
zadávaní zákazky formou verejnej súťaže verejným obstarávateľom upravuje § 51 ZVO a
obstarávateľom § 81 ZVO.

Podľa § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je:

Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
obec, vyšší územný celok,
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
združenie právnických osôb ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov uvedených
v písmenách a) až d)
- právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) až d) vykonáva priamu alebo
nepriamu výlučnú kontrolu.
-

Podľa §6 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní právnická osoba podľa odseku 1
písm. d je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb
všeobecného záujmu ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter a
a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1
písm. a) až d)
b)

je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa odseku 1 písm. a) až d) alebo

c) verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí viac ako
polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.
Kontrolovaný bol založený zakladateľom mestom, ktoré je verejným obstarávateľom a je
jediným spoločníkom spoločnosti so 100% majetkovou účasťou, pričom vykonáva pôsobnosť valného
zhromaždenia u kontrolovaného. Zakladateľ vymenúva a odvoláva členov riadiaceho orgánu
a dozorného orgánu u kontrolovaného, pričom daným konaním je splnená podmienka podľa §6 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní. Spoločnosť bola zakladateľom založená zakladateľskou listinou
vyhotovenej formou notárskej zápisnice zo dňa 6.12.1994 č. N 109/94, Nz 105/94. Z charakteru
postavenia, povahy činnosti a z predloženej notárskej zápisnice je nepochybné, že kontrolovaný je
právnická osoba, ktorá bola zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu a nemala
priemyselný alebo obchodný charakter. (HK – Z notárskej zápisnice žiadne ustanovenie nepoukazuje
na zriadenie spoločnosti na osobitný účel, je to iba domnienka kontrolnej skupiny ÚVO bez dôkazu).
Kontrolná skupina konštatuje, že z vyššie uvedeného priebehu a z kontrolovaným predložených
vysvetlení vyplýva, že kontrolovaný nepostupoval podľa zákona o verejnom obstarávaní a pri zadávaní
podmienok zákaziek bol povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a teda jednoznačne,
úplne a nestranne opísať predmet zákazky, určiť predpokladanú hodnotu zákazky, finančný limit
a následne zvoliť postup zadávania predmetnej zákazky. Svojim konaním porušil §9 ods.1 zákona
o verejnom obstarávaní.
Konanie kontrolovaného malo vplyv na výsledok verejného obstarávania, nakoľko
kontrolovaný bol povinný pri zadávaní predmetných zákaziek postupovať podľa zákona o verejnom
obstarávaní a uplatňovať základné princípy verejného obstarávania, pričom kontrolovaný pri uzavretí
zmlúv a faktúr zákon o verejnom obstarávaní neaplikoval vôbec.

Vykonanou kontrolou nad dodržiavaním zákona o verejnom obstarávaní bolo z predloženej
dokumentácie zistené, že kontrolovaný svojím postupom porušil zákon o verejnom obstarávaní resp.
konal v rozpore zo zákonom o verejnom obstarávaní s:
§9 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko pri zadávaní zákaziek nepostupoval podľa zákona
o verejnom obstarávaní. Konanie kontrolovaného malo vplyv na výsledok verejného obstarávania,
nakoľko kontrolovaný bol povinný pri zadávaní predmetných zákaziek postupovať podľa zákona

o verejnom obstarávaní a uplatňovať základné princípy verejného obstarávania, pričom kontrolovaný
pri uzavretí zmlúv a faktúr zákon o verejnom obstarávaní neaplikoval vôbec. (27.9.2016)

Zápisnica o prerokovaní protokolu o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní zo
dna 28.11.2016.
Prerokovanie obsahovalo zhrnutie všetkých protokolov, stanovísk a vyjadrení do 28.11.2016.
Kontrolovaný na prerokovaní Protokolu ku kontrolnému zisteniu č. 1 uviedol „ Nie sme verejným
obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d.) zákona o verejnom obstarávaní a neboli sme povinný
postupovať pri zadávaní zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní“.
Záver ( cit.): Týmto sa považuje Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom
obstarávaní č. 9537-7000/2916-OK/6 z 27.9.2016 za prerokovaný podľa § 146c ods. 5 zákona o
verejnom obstarávaní. Táto zápisnica bola vyhotovená v súlade s § 146c ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní a následne bude podľa § 146a ods. 3 písm. i.) zákona o verejnom obstarávaní odovzdaná
štatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu. Podľa § 146c ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
kontrola je skončená s prerokovaním protokolu.
(Poznámka hlavného kontrolóra) V zmysle § 182 ods. 6. zákona o verejnom obstarávaní: „Konanie o
uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona,
najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo. Konanie o uložení pokuty za porušenie
zákona, o ktorom sa úrad dozvie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy,
možno začať do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu“.

Odo dňa prerokovania zápisnice nedošlo zo strany ÚVO k žiadnemu iniciovaniu konania
o uložení pokuty v uvedenom prípade a podľa platného zákona o verejnom obstarávaní sú tieto lehoty
premlčané.

Záver kontroly a stanovisko hlavného kontrolóra.

Po preskúmaní a preštudovaní dostupných písomných materiálov hlavný kontrolór dospel
k nasledujúcemu záveru:

Pri vypracovaní tohto vyjadrenia som vychádzal z ustanovení slovenských právnych predpisov,
európskej legislatívy a rozhodnutí Európskeho súdneho dvora platných v čase obstarávania:
- z pohľadu aj na ustanovenia v tom čase platného zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z.

Podľa výpisu z obchodného registra je jediným spoločníkom spoločnosti MPBH VM Mesto
Veľký Meder. MPBH VM podniká okrem iného aj v oblasti výroby tepla a rozvodu tepla .

Podľa v tom čase platnom ust. § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom

obstarávaní") ( v čase realizácie projektu), zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto
zákona je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej
dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele
45 Spoločného slovníka obstarávania (ďalej len "slovník obstarávania"), alebo uskutočnenie stavby.
Stavba na účely tohto zákona je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu
alebo technickú funkciu, a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa alebo
obstarávateľa.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná
verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako
finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.
Podľa ust. § 4 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná
verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas
platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný
limit podľa odseku 2 a ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín,
uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná
hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000 eur, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej
predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru,
okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak
ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak
predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia 40 000 eur.
Podľa ust. § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ na účely tohto zákona
je:
Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
obec, vyšší územný celok,
právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,
združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov
uvedených v písmenách a) až d),
- právnická osoba, v ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) až d) vykonáva priamu alebo
nepriamu výlučnú kontrolu.
Podľa ust. § 7 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ poskytne
obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na
poskytnutie služieb, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa tohto
zákona.
-

Podľa ust. § 8 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, obstarávateľ na účely tohto zákona je
právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe
vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva aspoň jednu
z činnosti uvedených v odsekoch 3 až 9; rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, že verejný obstarávateľ
priamo alebo nepriamo vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel, ovláda väčšinový podiel
na hlasovacích právach alebo vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného
výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu, právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností
uvedených v odsekoch 3 až 9 na základe osobitných práv alebo výlučných práv.
Podľa ust. § 8 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, činnosťou v odvetví
energetiky a tepelnej energetiky na účely tohto zákona je v tepelnej energetike prevádzkovanie
verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo poskytovanie prístupu
do takéhoto rozvodu alebo výroba tepla na účely poskytovania služieb verejnosti.
Podľa ust. § 9 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú
z činnosti podľa§ 8 ods. 3 až 9, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto

činnosti podľa pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre obstarávateľa, ak
tento zákon neustanovuje inak.
Podľa ust. čl. 12 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/ 18/ES o koordinácii
postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných
zákaziek na služby, táto smernica sa nevzťahuje na verejné zákazky, ktoré podľa smernice 2004/ 17/ES
zadávajú verejní obstarávatelia vykonávajúci jednu alebo viac činnosti uvedených v článkoch 3 až 7
uvedenej smernice a ktoré sú zadávané na účely vykonávania týchto činností, ani na verejné zákazky
vylúčené z pôsobnosti uvedenej smernice podľa jej článku 5 ods. 2 a článkov 19, 26 a 30.
Podľa ust. § 2 písm. f) vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 172/2013 (v čase realizácie
zákazky). Nová vyhláška č. 3/2015 „finančné limity sú účinné od 1.11.2015
Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitná zákazka je, ak
predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako 400 000 eur ( v čase realizácie projektu),
ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom a
o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo poskytnutie služby,
zadávanú verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
Podľa ust. § 2 písm. g) vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie č. 172/2013
Z. z., ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, nadlimitná zákazka je, ak
predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako 5 000 000 € ( v čase realizácie
zákazky), ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.
Tu je potrebné uviesť, že pri posudzovaní otázky, akými pravidlami a postupmi sa MPBH
VM spravovalo pri zadávaní zákaziek , je potrebné rozlíšiť, či a za akých okolností sa považoval
za verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.
V zmysle cit. ust. § 6 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, sa právnická osoba, v
ktorej verejný obstarávateľ podľa písmena a) až d) (t. j. aj obec) vykonáva priamu alebo nepriamu
výlučnú kontrolu1, považuje na účely zákona o verejnom obstarávaní za verejného obstarávateľa.
Vzhľadom na to, že Mesto Veľký Meder má ako jediný spoločník výlučnú kontrolu a vplyv na zloženie
orgánov MPBH VM je podľa môjho názoru potrebné považovať MPBH VM za verejného
obstarávateľa v zmysle ust. § 6 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Zároveň je však potrebné uviesť, že v zmysle ust. § 8 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní, sa za obstarávateľa považuje právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy
alebo nepriamy rozhodujúci vplyv2 na základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo
pravidiel, ktorými sa spravuje a vykonáva aspoň jednu z činností uvedených v ust. § 8 ods. 3
až 9 zákona o verejnom obstarávaní. Ako vyplýva z cit. ust. § 8 ods. 3 písm. c) zákona o
verejnom obstarávaní, medzi činnosti uvedené v ust. § 8 ods. 3 až 9 zákona o verejnom
obstarávaní patrí aj prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb
verejnosti alebo poskytovanie prístupu do takéhoto rozvodu a výroba tepla na účely poskytovania
služieb verejnosti. Vzhľadom na uvedené je možné konštatovať, že MPBH VM sa považuje aj za
obstarávateľa, a to v zmysle cit. ust. § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.
1) Za

takúto kontrolu sa pritom považuje kontrola podľa ust.§ 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaži,
t. j. možnosť vykonávať rozhodujúci vplyv na činnosť podnikateľa, najmä
prostredníctvom a) vlastníckych práv alebo iných práv k podniku alebo k jeho časti,
b) práv, zmlúv alebo na základe iných skutočnosti, ktoré umožňujú vykonávať rozhodujúci vplyv na zloženie, hlasovanie alebo
rozhodovanie orgánov podnikateľa.
2)
Rozhodujúcim vplyvom sa v zmysle ust. § 8 ods. 1 písm. a} zákona o verejnom obstarávaní rozumie, že verejný obstarávateľ
priamo alebo nepriamo

1. vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,

2. ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach

Na tomto mieste si dovoľujem poukázať na cit. ust. § 9 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní, podľa ktorého ak verejný obstarávateľ vykonáva niektorú z činnosti podľa ust . § 8 ods. 3
až 9 zákona o verejnom obstarávaní, postupuje pri zadávaní zákazky súvisiacej s vykonávaním tejto
činnosti podľa pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre obstarávateľa, ak
tento zákon neustanovuje inak.
Toto ustanovenie bolo do zákona o verejnom obstarávaní implementované v súvislosti z
cit. ust. čl. 12 Smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/ 18/ ES o koordinácii postupov
zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na
služby.
K otázke použitia postupov platných pre verejného obstarávateľa, ktoré sú v legislatíve
Európskej únie upravené v smernici č. 2004/ 18/ES a postupov platných pre obstarávateľov, na ktorých
sa vzťahuje smernica č. 2004/ 17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v
odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb sa Európsky súdny dvor
vyjadril v rozsudku v právnej veci C 393/06 Ing. Aigner c/a Fernwärme Wien. Z odôvodnenia
uvedeného rozsudku vyplýva, že zákazky zadané subjektom, ktorý je inštitúciou, ktorá sa spravuje
verejným právom v zmysle smernice 2004 / 17/ES alebo smernice 2004/ 18/ES a ktoré súvisia s
výkonom činností, ktoré tento subjekt vykonáva v jenom alebo vo viacerých odvetviach stanovených v
článkoch 3 až 7 smernice 2004/ 17/ES, sa vzťahujú postupy uvedené v tejto smernici. Na všetky ostatné
zákazky zadané týmto subjektom v súvislosti s výkonom iných činností sa však vzťahujú postupy
stanovené v smernici 2004/ 18/ES. Z uvedeného je podľa môjho názoru potrebné dospieť k záveru,
že pravidlá a postupy platné pre verejných obstarávateľov (vrátane pravidiel zadávania podlimitných
zákaziek) sa na postup obstarávateľa použijú len za predpokladu, že obstaráva zákazky v
súvislosti s výkonom iných činnosti ako sú činnosti uvedené v čl. 3 až 7 smernice 2004/ 17/ES,
resp.§ 8 ods. 3 až 9 zákona o verejnom obstarávaní.

Na základe vyššie uvedeného sa domnievam, že v prípade MPBH VM prichádzali do úvahy
dva možné prípady použitých postupov v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, v závislosti od
povahy zadávanej zákazky:

Pokiaľ MPBH VM zadávalo zákazku súvisiacu s vykonávaním činnosti prevádzkovanie
verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo poskytovanie prístupu do
takéhoto rozvodu alebo výroby tepla na účely poskytovania služieb verejnosti (prípadne s niektorou
inou činnosťou uvedenou v ust. § 8 ods. 3 až 9 zákona o verejnom obstarávaní) postupuje podľa
pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre obstarávateľa.
V prípade, ak MPBH VM postupuje ako obstarávateľ, pravidlá a postupy verejného
obstarávania, ktoré je povinný dodržať, závisia od predpokladanej hodnoty zákazky. Za
nadlimitnú zákazku sa pritom v zmysle cit. ust. § 4 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní v
spojení s cit. ust. § 2 písm. f) a g) vyhlášky č. 172/2013 Z. z., v prípade obstarávateľa považuje
zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je 400 000 eur ( v čase realizácie projektu), ak ide o zákazku
na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby a 5 000 000 eur ( v čase realizácie zákazky),
ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác (v čase realizácie zákazky). Tu je možné poukázať
na skutočnosť, že zákon o verejnom obstarávaní upravuje pravidlá zadávania zákaziek ktoré nie
sú nadlimitnými zákazkami, len pre verejných obstarávateľov.

Z uvedeného podľa môjho názoru vyplýva, že v prípade zadávania zákaziek obstarávateľom,
ktorých predpokladaná hodnota bola nižšia ako vyššie uvedené limity (400 000 eur, resp. 5 000 000
eur), obstarávateľ (t. j. v tomto prípade ani MPBH VM) nebol povinný postupovať podľa pravidiel a
postupov zadávania podlimitnej zákazky, nakoľko tieto sa vzťahujú len na verejných obstarávateľov.
Zároveň je však potrebné uviesť, že aj v tomto prípade bol MPBH VM povinný dodržiavať
ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, najmä povinnosti vyplývajúce z ust. § 9 ods. 3 zákona o
verejnom obstarávaní, vrátane povinnosti uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp
nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a
efektívnosti. Dodržiavanie týchto povinností zo strany obstarávateľa podlieha kontrole Úradu
pre verejné obstarávanie aj pri zadávaní zákaziek s nižšou ako vyššie uvedenou hodnotou.
Zároveň uvádzam, že podľa mojich dostupných informácií väčšina obstarávateľov na účely
úpravy zadávania zákaziek, ktoré nie sú nadlimitnými zákazkami, prijímalo vo forme vnútorného
predpisu pravidlá postupu zadávania takýchto zákaziek, napr. vyhlasovanie obchodných verejných
súťaží podľa ust. § 281 a násl. Obchodného zákonníka. Je však potrebné uviesť, že zákon o verejnom
obstarávaní obstarávateľom povinnosť prijať takýto vnútorný predpis výslovne neukladá. Prijatie
takéhoto dokumentu aj jeho záväznosť voči MPBH VM, príp. dodávateľom tovarov a služieb preto podľa
môjho názoru záviselo len od rozhodnutia MPBH VM.
Pokiaľ by MPBH VM zadávalo zákazku nesúvisiacu s vykonávaním činnosti prevádzkovanie
verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo poskytovanie prístupu do
takéhoto rozvodu alebo výroba tepla na účely poskytovania služieb verejnosti (prípadne s niektorou
inou činnosťou uvedenou v ust. § 8 ods. 3 až 9 zákona o verejnom obstarávaní) postupuje podľa
pravidiel a postupov verejného obstarávania ustanovených pre verejného obstarávateľa. V takomto
prípade použije na obstarávanie tovarov a služieb pravidlá a postupy ustanovené pre zadávanie
nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a postup podľa ust. § 9 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní, ktorý upravuje pravidlá zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou
ako sú finančné limity určené pre podlimitné zákazky.
Ďalej je možné poukázať na cit. ust. § 7 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, z ktorého vyplýva,
že ak verejný obstarávateľ poskytne obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na
uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je obstarávateľ povinný postupovať ako tento
verejný obstarávateľ podľa tohto zákona.
Podľa takto dostupných informácií mal MPBH VM záujem obstarať zákazku na geotermálne
vrty/vrt, ktorých účelom je dodávka geotermálneho tepla a jeho distribúcia odberateľom a s tým
súvisiace čiastočné nahradenie spaľovania zemného plynu v kotloch.
Na základe uvedeného, vychádzajúc z predpokladu, že šlo o zákazku na stavebné práce podľa
cit. ust. § 3 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, (v čase obstarávania) predpokladaná hodnota tejto
zákazky bola nižšia ako 5 000 000 €, a šlo o zákazku, ktorá súvisela s vykonávaním činnosti MPBH
VM prevádzkovanie verejného rozvodu tepla určeného na poskytovanie služieb verejnosti alebo
poskytovanie prístupu do takéhoto rozvodu alebo výroby tepla na účely poskytovania služieb verejnosti,
a zároveň nešlo o prípad uvedený v cit. ust. § 7 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, MPBH VM
podľa môjho názoru mal postupovať a aj postupoval podľa pravidiel a postupov platných pre
„obstarávateľa“ a zvolil formu Verejnej obchodnej súťaže tak, ako to v takomto prípade umožňuje
zákon o Verejnom obstarávaní pre obstarávateľa ako som ich už vyššie popísal.
Vzhľadom na skutočnosť, že v tomto prípade nešlo o nadlimitnú zákazku a s prihliadnutím
na skutočnosť, že ustanovenia o zadávaní podlimitných zákaziek sú v zmysle cit. ust. § 4 ods. 3 zákona
o verejnom obstarávaní upravené len pre verejných obstarávateľov, vzťahovali sa podľa môjho názoru
na postup MPBH VM všeobecné povinnosti obstarávateľa, najmä povinnosť uplatňovať princíp
rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp

transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti (§ 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní),
povinnosť zachovávať mlčanlivosť o obchodnom tajomstve a o informáciách označených ako dôverné,
ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol (§20 zákona o verejnom obstarávaní), povinnosť viesť a
uchovávať dokumentáciu o verejnom obstarávaní v súlade s ust. § 21 zákona o verejnom obstarávaní.)

V zmysle § 182 ods. 6. zákona o verejnom obstarávaní: „Konanie o uložení pokuty možno
začať do jedného roka odo dňa, keď sa úrad dozvedel o porušení zákona, najneskôr do troch rokov
odo dňa, keď k porušeniu došlo. Konanie o uložení pokuty za porušenie zákona, o ktorom sa úrad
dozvie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, možno začať do jedného
roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu“.

Odo dňa prerokovania zápisnice nedošlo zo strany ÚVO k žiadnemu iniciovaniu konania
o uložení pokuty v uvedenom prípade a podľa platného zákona o verejnom obstarávaní sú tieto lehoty
premlčané.

Ďalšie doklady:
Čo sa týka parcely 51/1
- bolo vydané územné rozhodnutie č. 10178/2016-004 zo dňa 19.9.2016 o zmene umiestnenia
stavby pre MPBH VM – viď:

- bolo vydané povolenie na rozkopávku č. RVYST-10956/10444/2016-13072 zo dňa 18.5.2016
o zmene umiestnenia stavby pre MPBH VM – viď:

Dotknuté parcely ktorých sa táto činnosť týkala : príloha k povoleniu

Prehľad uznesení MsZ týkajúcich sa predmetu kontroly:

UZNESENIE č. 9-MsZ/2011 zo dňa 19.9.2011
12. Metské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
na základe energetického auditu Proen, s.r.o. a na základe vypracovaného projektu „Využitie geotermálnej
energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ – variantu V2 - využitie geotermálnej energie, vrátane základných
úprav (prepojenie kotolní STRED I. a STRED II., vrt zdroja a vrt stláčania),
b/ s c h v a ľ u j e
zámer financovania výstavby „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ z úveru, v
prípade úspešného získania financií z EUROFONDOV,
c/ s c h v a ľ u j e
- uzavretie zmluvy o prepracovaní jestvujúceho projektu na stavebné povolenie, - uzavretie zmluvy na
získanie rozhodnutia o určení prieskumného územia v lokalite Veľký Meder v zmysle geologického zákona č.
569/2007 Z. z

UZNESENIE č. 10-MSZ/2011 zo dňa 5.10.2011
15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
vymedzenie prieskumného územia v lokalite Veľký Meder, v rozlohe 1,0 km2 podľa priloženého situačného
plánu, v zmysle geologického zákona č. 569/2007 Z.z. pre umiestnenie geotermálnych vrtov navrhovaných v
projekte “Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ (vrt zdroja a vrt stláčania).

UZNESENIE č. 11-MsZ/2011 zo dňa 7.11.2011
10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
vymedzenie pozemku s parc.č. 4479/39 vo výmere 3582 m2 z parcely č. 4479/12 s celkovou výmerou 9644 m2 ,
č. LV 2287, vo vlastníctve mesta
Veľký Meder, Komárňanská č. 9, pre umiestnenie geotermálnych vrtov navrhovaných v projekte „Využitie
geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ (vrt zdroja a vrt stláčania). Účel využitia pozemku
bude určený v geometrickom pláne a bude zapísaný do katastra nehnuteľnosti.

UZNESENIE č. 13-MsZ/2011 zo dňa 14.12.2011
15. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
2. Prenájom nehnuteľnosti, pozemku parcela registra „C“ parc.č. 4479/39 o výmere 3582 m2 druh pozemku orná
pôda v katastrálnom území Veľký Meder pre spoločnosť: Mestský podnik bytové hospodárstva, s. r. o., so
sídlom: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 112 502, za účelom umiestnenia geotermálnych
vrtov navrhovaných v projekte „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ – vrt zdroja
a vrt stláčania, na dobu určitú na 50 rokov, za symbolické nájomné 1 Eur/rok; ako prípad hodný osobitného
zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom MsZ
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Podľa ust.
§9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení je to prípadom hodným osobitného
zreteľa, a to vzhľadom na skutočnosť, že podľa ust. §4 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
platnom znení mesto pri výkone samosprávy vykonáva aj vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v
záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta. V lokalite mesta sa v súčasnosti nachádzajú 2
geotermálne vrty. Vzhľadom na to, že tieto vrty dlhodobo predstavujú spoľahlivý zdroj tepla a vody, je zo strany
mesta záujem o vybudovanie nových vrtov, ktoré by boli využívané pre dodávku tepla na vykurovanie a prípravu
teplej vody pre bytové domy a občiansku vybavenosť.

UZNESENIE č. 9-MsZ/2012 zo dňa 12.9.2012
6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
10. Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti mesta ako vlastníka pozemkov podľa zakreslenia vo
výkrese: Celková situácia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie k stavbe „Využitie geotermálnej
energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ vypracovanej spoločnosťou SLOVGEOTERM, a.s., Palisády 39,
Bratislava, strpieť na častiach pozemkov zriadenie a umiestnenie podzemného potrubného rozvodu tepla v
rozsahu podľa predmetného projektu, a následne podľa vyznačenia v geometrickom pláne vyhotovenom na
základe skutočného zamerania zrealizovanej stavby, strpieť vstup a vjazd budúceho oprávneného z vecného
bremena v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti za účelom užívania, prevádzkovania,
údržby, opravy, rekonštrukcie, modernizácie a odstránenia IS, a to v prospech spoločnosti Mestský podnik
bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom: M. Corvina 1232/10, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34112502. Vecné
bremeno sa zriaďuje bezodplatne.

UZNESENIE č. 12-MsZ/2012 zo dňa 12.12.2012
6. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e

vypracovanie odborného znaleckého posudku na budovy: - kotolňa STRED I. – Želiarska ul. - kotolňa STRED
II. – Ružová ul. - plynový komín na STRED II. - dielňa – Ružová ul.
a vypracovanie odborného znaleckého posudku na stroje a zariadenia: - kotolňa STRED I. – Želiarska ul. kotolňa STRED II. – Ružová ul. - dielňa – Ružová ul. - všetky tepelné rozvody Mesta Veľký Meder,
za účelom prevodu majetku Mesta Veľký Meder do majetku MPBH, s.r.o. vo forme zvýšenia základného
imania firmy.

13. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
financovanie vypracovania odborného znaleckého posudku na budovy v zmysle bodu č. 6 schváleného uznesenia
s tým, že o priebehu procesu v rámci prevodu majetku na MPBH s.r.o. tieto náklady budú kompenzované
prijímacím subjektom, teda MPBH s.r.o.

UZNESENIE č. 4 - MsZ/2013 zo dňa 26.6.2013
27) Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a) schvaľuje Zvýšenie základného imania spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom:
M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 112 502, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 821/T formou nepeňažného vkladu jediného spoločníka Mesto Veľký Meder do
spoločnosti. Nepeňažný vklad jediného spoločníka spočíva vo vložení zložiek technologického zariadenia
tepelných energetických zariadení (strojných zariadení), ktoré na účely ich vloženia do základného imania
spoločnosti sú ohodnotené znaleckým posudkom znalca Ing. Mariána Švagrovského, č. 1/2013 zo dňa
30.04.2013 na hodnotu 121. 134,81 Eur. Tento nepeňažný vklad na zvýšenie základného imania a na zvýšenie
hodnoty vkladu jediného spoločníka sa započítava v sume 121.134 Eur. Dôvodom zvýšenia základného imania
spoločnosti je realizácia budúcej stavby: „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“.
b) schvaľuje Zámer predaja nehnuteľností v katastrálnom území Veľký Meder, a to stavby (kotolňa) so s. č.
3721 na pozemku registra C-KN parc. č. 51/139 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 367 m2
vrátane pozemku (podiel 1/1), stavby (kotolňa) so s. č. 2136 na pozemku registra C-KN parc. č. 3696/252 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 835 m2 vrátane pozemku (podiel 1/1), stavby (sklad paliva) so
s. č. 2136 na pozemku registra C-KN parc.č. 3696/253 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 317
m2 vrátane pozemku (podiel 1/1), stavby (komín) so s. č. 2136 na pozemku registra C-KN parc. č. 3696/254
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 vrátane pozemku (podiel 1/1), pozemku registra CKN parc. č. 3696/255 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1833 m2 (podiel 1/1), stavby
(údržbárske stredisko) so s. č. 2139 na pozemku registra C-KN parc. č. 3696/240 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 182 m2 vrátane pozemku (podiel ¾), pozemku registra C-KN parc. č. 3696/418 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 (podiel 1/1), pozemku registra C-KN parc. č. 3696/419
druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 (podiel 1/1), t.j. nehnuteľnosti podľa znaleckých
posudkov znalca Ing. Jozefa Gerhardta, č. 49/2013 zo dňa 12.06.2013, č. 46/2013 zo dňa 27.05.2013, č. 47/2013
zo dňa 30.05.2013 v celkovej hodnote 640.400 Eur , spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.,
so sídlom: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 31 112 502; ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa §9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov, o ktorom MsZ rozhodne
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Dôvodom osobitného zreteľa je realizácia budúcej stavby: „Využitie
geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ v investorstve spoločnosti.

UZNESENIE č. 6-MsZ/2013 zo dňa 18.9.2013
10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

a/ s c h v a ľ u j e
8. schvaľuje Odpredaj nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, vedených Správou
katastra Dunajská Streda: na LV č. 2287, a to: pozemku registra C-KN parc.č. 51/139 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 367 m2 , stavbu (kotolňa) so s.č. 3721 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na
pozemku registra C-KN parc.č. 51/139 , vlastnícky podiel 1/1, ktoré boli ohodnotené znaleckým posudkom
znalca Ing. Jozefa Gerhardta, č. 46/2013 zo dňa 27.05.2013 v hodnote 140.953,39 Eur; na LV č. 2287, a to:
pozemku registra C-KN parc.č. 3696/252 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 835 m2,
pozemku registra C-KN parc.č. 3696/253 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 317 m2,
pozemku registra C-KN parc.č. 3696/254 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2, pozemku
registra C-KN parc.č. 3696/255 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1833 m2 , stavby (kotolňa)
so s. č. 2136 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na pozemku registra C-KN parc.č. 3696/252, stavby (sklad
paliva) so s. č. 2136 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na pozemku registra C-KN parc.č. 3696/253, stavby
(komín) so s. č. 2136 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na pozemku registra C-KN parc.č. 3696/254,
vlastnícky podiel 1/1, ktoré boli ohodnotené znaleckým posudkom znalca Ing. Jozefa Gerhardta, č. 49/2013 zo
dňa 12.06.2013 v hodnote 456.667,59 Eur; na LV č. 3946, a to:
pozemku registra C-KN parc.č. 3696/240 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 182 m2 stavby
(údržbárske stredisko) so s.č. 2139 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na pozemku registra C-KN parc.č.
3696/240 spoluvlastnícky podiel ¾, ktoré boli ohodnotené znaleckým posudkom znalca Ing. Jozefa Gerhardta,
č. 47/2013 zo dňa 30.05.2013 v hodnote 41.397,66 Eur; na LV č. 2287, a to: pozemku registra C-KN parc.č.
3696/418 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 , pozemku registra C-KN parc.č.
3696/419 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20 m2 , vlastnícky podiel 1/1, ktoré boli
ohodnotené znaleckým posudkom znalca Ing. Jozefa Gerhardta, č. 47/2013 zo dňa 30.05.2013 v hodnote 978.90
Eur; t.j. prevod nehnuteľností za kúpnu cenu po zaokrúhlení v celkovej hodnote 640.400 Eur, obchodnej
spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký
Meder, IČO: 31 112 502; ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Spoločnosť bola založená v roku 1994 a t.č. jej jediným
spoločníkom je Mesto Veľký Meder. Spoločnosť užíva na základe Nájomnej zmluvy č. 3/1995 zo dňa
02.01.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov medzi inými aj predmetné stavby, ktoré slúžia na
zabezpečovanie správy a údržby bytového fondu. Dôvodom osobitného zreteľa je aj skutočnosť, že spoločnosť je
investorom budúcej stavby: „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“. V prospech
predávajúceho (mesto) bude zriadené predkupné právo ako právo záväzkovo právnej povahy. Kúpna zmluva
musí byť uzavretá do 18.12.2013.
20. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
s c h v a ľ u j e poskytnúť účelovú investičnú návratnú dotáciu vo výške 640 400 Eur pre MPBH s.r.o. Veľký
Meder. Účelovú investičnú návratnú dotáciu poskytne mesto Veľký Meder za nasledovných podmienok: - Účel
účelovej investičnej návratnej dotácie – financovanie realizácie konceptu výstavby geotermálneho vykurovania.
- Účelová investičná návratná dotácia sa poskytne s úrokom, výška ročného úroku sa rovná výške základnej
úrokovej sadzby Euriboru platnej ku dňu 1. januára daného roka. - Účelovú investičnú návratnú dotáciu sa
príjemca zaväzuje splácať v rovnomerných splátkach ročne vo výške 32 020 Eur a úroky za obdobie 20 rokov,
najneskôr do 31.12.2033.

UZNESENIE č. 10-MsZ/2013 zo dňa 2.12.2013
4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
8. schvaľuje Zámer prenájmu majetku mesta v katastrálnom území Veľký Meder na Želiarskej ulici, a to
mestského trhoviska o výmere 1130 m2 pri kotolni STRED I. nachádzajúceho sa na pozemku registra C-KN
parc.č. 51/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vrátane trhových stolov v počte 46 ks formou obchodnej
verejnej súťaže;
poveruje primátora mesta, aby vyhlásil v zmysle zák.č. 138/1991 Zb. v znení neskorších zmien

a doplnkov a VZN č. 135 obchodnú verejnú súťaž s nasledovnými súťažnými podmienkami:
účel nájmu je prevádzkovanie mestského trhoviska v súlade s príslušnými zákonmi, cena ročného nájmu je 2,50
eur/m2, nájomná zmluva bude uzavretá na dobu určitú 3 rokov, najnižšia cena na získanie práva na uzavretie
nájomnej zmluvy je 80 eur (finančná zábezpeka je 20 eur);
poveruje primátora mesta vymenovať komisiu pre posúdenie súťažných návrhov v súlade s VZN č. 135;
ukladá komisii pre posúdenie súťažných návrhov uplatniť pri posudzovaní ako kritérium vyhodnotenia
súťažných návrhov najvyššiu cenu na získanie práva na uzavretie nájomnej zmluvy, aby v termíne do 5 dní od
vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže predložila primátorovi mesta protokolárne vyhodnotenie obchodnej
verejnej súťaže s odporúčaním na rozhodnutie primátora mesta.

UZNESENIE č. 11-MsZ/2013 zo dňa 11.12.2013
11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva,
s.r.o., so sídlom: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 112 502, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 821/T formou nepeňažného vkladu jediného spoločníka mesta
Veľký Meder do spoločnosti. Nepeňažný vklad jediného spoločníka je nasledovný:
Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Veľký Meder, vedené Okresným úradom Dunajská Streda
– katastrálny odbor na:
LV č. 2287 parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: parc.č. 51/139 druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 367 m2 stavba: kotolňa so s.č. 3721 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na parc.č.
51/139, vlastnícky podiel 1/1, ktoré na účely ich vloženia do základného imania spoločnosti sú ohodnotené
znaleckým posudkom znalca Ing. Jozefa Gerhardta, č. 46/2013 zo dňa 27.05.2013 na hodnotu 140.953,39 Eur;
LV č. 2287 parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parc.č. 3696/252 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 835 m2 parc.č. 3696/253 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 317
m2 parc.č. 3696/254 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 11 m2 parc.č. 3696/255 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1833 m2 stavby: kotolňa so s. č. 2136 vrátane všetkých súčastí a
príslušenstva na parc.č. 3696/252 sklad paliva so s. č. 2136 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na parc.č.
3696/253 komín so s. č. 2136 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva na parc.č. 3696/254, vlastnícky podiel
1/1, ktoré na účely ich vloženia do základného imania do spoločnosti sú ohodnotené znaleckým posudkom
znalca Ing. Jozefa Gerhardta, č. 49/2013 zo dňa 04.06.2013 na hodnotu 456.667,59 Eur;

LV č. 3946 parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape: parc.č. 3696/240 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 182 m2 stavba: údržbárske stredisko so s.č. 2139 vrátane všetkých súčastí a
príslušenstva na parc.č. 3696/240, spoluvlastnícky podiel 3/4, ktoré na účely ich vloženia do základného imania
spoločnosti sú ohodnotené znaleckým posudkom znalca Ing. Jozefa Gerhardta, č. 47/1/2013 zo dňa 30.05.2013
na hodnotu 41.397,67 Eur;

LV č. 2287 parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape: parc.č. 3696/418 druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 19 m2 parc.č. 3696/419 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 20
m2, vlastnícky podiel 1/1, ktoré na účely ich vloženia do základného imania spoločnosti sú ohodnotené
znaleckým posudkom znalca Ing. Jozefa Gerhardta, č. 47/1/2013 zo dňa 30.05.2013 na hodnotu 978.90 Eur.

Tento nepeňažný vklad na zvýšenie základného imania a na zvýšenie hodnoty vkladu jediného spoločníka sa
započítava v sume 639.997,- Eur.

UZNESENIE č. 2-MsZ/2014 zo dňa 25.3.2014
3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi

a/ s c h v a ľ u j e Zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva,
s.r.o. so sídlom M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 112 502, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 821/T formou nepeňažného vkladu jediného spoločníka Mesta
Veľký Meder do spoločnosti. Nepeňažný vklad jediného spoločníka spočíva vo vložení nehnuteľností
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder, vedených Okresným úradom
Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287 v rozsahu vlastníckeho podielu 1/1, a to: pozemku registra
C-KN parcela č. 4479/39 druh pozemku orná pôda o výmere 3252 m2 a pozemku registra C-KN parcela č.
4479/40 druh pozemku ostatné plochy o výmere 330 m2; ktoré na účely ich vloženia do základného imania
spoločnosti sú ohodnotené Znaleckým posudkom znalca Ing. Jozefa Gerhardta, číslo znaleckého posudku
14/2014 zo dňa 19.03.2014 na hodnotu 41.193,00 eur. Tento nepeňažný vklad na zvýšenie základného imania a
na zvýšenie hodnoty vkladu jediného spoločníka sa započítava v sume 41.193,00 eur.

4. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ n e s c h v a ľ u j e vypísanie verejného obstarávania na projekt „Využitie geotermálnej energie na
vykurovanie mesta Veľký Meder“.

UZNESENIE č. 3-MsZ/2014 zo dňa 11.4.2014

3. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
1. prijatie bankového úveru pre Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. na realizáciu projektu: „ Využitie
geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ od OTP Banky Slovensko, a.s. v celkovej výške 4
036 011,-€ v súlade „Oznámením o schválení žiadosti o poskytnutí úverov“ nasledovnej štruktúre:
a. Strednodobý investičný úver vo výške 419 574 EUR, so splatnosťou do 25.09.2019, za úrokovú sadzbu 1R
EURIBOR + 2,6 % p.a.. b. Dlhodobý investičný úver vo výške 3 226 437EUR, so splatnosťou do 25.03.2030, za
úrokovú sadzbu 3,95% p.a. (celková úroková prirážka 2,90%, úrokový index 1,05%) fixovanú na prvých päť
rokov splatnosti úveru. c. Strednodobý revolvingový úver na DPH vo výške 390 000,- EUR, so splatnosťou do
31.12.2015, za úrokovú sadzbu 3M EURIBOR + 2,9 % p.a.

2. čerpanie časti bankového úveru pre Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. na realizáciu časti projektu:
„ Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder – celková realizácia geotermálnych vrtov
VM1 a VM2 vrátane ich úspešnej kolaudácie“ od OTP Banky Slovensko, a.s. v celkovej výške 2 288 439,-€ v
súlade „Oznámením o schválení žiadosti o poskytnutí úverov“ nasledovnej štruktúre: a. Dlhodobý investičný
úver vo výške 1 478 865 EUR, so splatnosťou do 25.03.2030, za úrokovú sadzbu 3,95% p.a. (celková úroková
prirážka 2,90%, úrokový index 1,05%) fixovanú na prvých päť rokov splatnosti úveru. b. Strednodobý
investičný úver vo výške 419 574 EUR, so splatnosťou do 25.09.2019, za úrokovú sadzbu 1R EURIBOR + 2,6
% p.a., ktoré je podmienené vyhodnotením parametrov vrtu VM1 na základe 5 dňovej čerpacej skúšky za
prítomnosti komisie určenej s jediným spoločníkom spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o..
c. Strednodobý revolvingový úver na DPH vo výške 390 000,- EUR, so splatnosťou do 31.12.2015, za úrokovú
sadzbu 3M EURIBOR + 2,9 % p.a.

3. čerpanie časti dlhodobého bankového úveru, na úhradu investičných nákladov stavebnej a technologickej časti
vrátane úhrady nákladov dodatočného napojenia nových objektov určené verejným obstarávaním, vo výške max.
1 747 572,- EUR, so splatnosťou do 25.03.2030, za úrokovú sadzbu 3,95% p.a. (celková úroková prirážka
2,90%, úrokový index 1,05%) fixovanú na prvých päť rokov splatnosti úveru, ktoré je podmienené dosiahnutím
požadovaných parametrov geotermálnych vrtov VM1 a VM2 na základe 25 dňovej čerpacej skúšky za
prítomnosti komisie určenej s jediným spoločníkom spoločnosti Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o..

4. priebežnú kontrolu existujúcich geotermálnych vrtov Č1 a Č2, v majetku Termal s.r.o. vo Veľkom Mederi,
počas realizácií geotermálnych vrtov VM1 a VM2 na základe Rozhodnutia o určení prieskumného územia č.
3847/2012, vydané Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky zo dňa 19.01.2012, právoplatné
23.01.2012. Zodpovednou osobou za vykonanie priebežnej kontroly a za informovanie mesta Veľký Meder bude
konateľ spoločnosti Termal s.r.o. Veľký Meder.

7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e preveriť možnosť predĺženia platnosti Rozhodnutia o určení prieskumného územia vydaného
Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, Odboru štátnej geologickej správy, s právoplatnosťou
od 23.1.2012 do 23.1.2014 . Všetky zmluvy súvisiace s realizáciou projektu „Využitie geotermálnej energie na
vykurovanie mesta Veľký Meder“ a podpísanie úverovej zmluvy môžu byť realizované až po dosiahnutí
predĺženia platnosti Rozhodnutia. Termín: do 30.4.2014

b/ n e s c h v a ľ u j e Zabezpečiť realizáciu druhého kola obstarávania na určenie dodávateľov geotermálnych
vrtov s vymenovaním komisie pre rokovanie s nimi.

UZNESENIE č. 1-MsZ/2015 zo dňa 26.1.2015
11. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
1. Zrušenie uznesenia č. 3-MsZ/2014, bod č. 3 zo dňa 11.4.2014
2. Zrušenie uznesenia č. 3-MsZ/2014, bod č. 4 zo dňa 11.4.2014

UZNESENIE č. 7-MsZ/2015 zo dňa 30.6.2015
23. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u je
vypracovanie zámeru na vytvorenie nového parkoviska alebo parkovísk na sídl. M.Corvina,Veľký Meder .
Termín: do 25.8.2015

UZNESENIE č. 8-MsZ/2015 zo dňa 24.8.2015
14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s ú h l a s í
s rozšírením prieskumného územia na vykonávanie hydrogeologického prieskumu geotermálnych vôd podľa
súradnicových bodov a priloženej prílohy (z 1 km2 na cca. 4 km2)

b/ s c h v a ľ u j e
1. zámer na uzatvorenie zmluvy o spolufinancovaní geotermálneho projektu spoločnosťami TERMÁL s.r.o. a
MPBH s.r.o.
a) Investičné náklady TERMÁL s.r.o. – rozvody na sekundárnu – odpadovú vodu
b) Investičné náklady Mestského podniku bytového hospodárstva s.r.o. – realizácia čerpacieho vrtu s
technológiou, horúcovodné rozvody a modernizácia kotolni.

UZNESENIE č. 12-MsZ/2015 zo dňa 16.12.2015
12. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
indikatívnu ponuku VÚB a.s. na akciu vykurovanie mesta s geotermálnou energiou I. ETAPA zo dňa 30.11.2015
pre Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o. v objeme 3 688 606 eur a preklenovací úver 300 000,- eur
podľa prílohy č. 12

UZNESENIE č. 1-MsZ/2016 zo dňa 17.2.2016
17. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
zámer predaja pozemkov vo vlastníctve Mestského podniku bytového hospodárstva, s.r.o. Veľký Meder, číslo
parciel 4479/39 vo výmere 2921 m2 a 4479/40 vo výmere 305 m2 s vecným bremenom prechodu cez parciel č.
4479/43, 42 a 41.

UZNESENIE č. 2-MsZ/2016 zo dňa 6.4.2016
9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
e/ u r č u j e
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder , obec Veľký Meder, sídl. M. Corvina , vedenej
Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, a to: pozemku registra C-KN parc.č. 51/159 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 52 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa
§9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom MsZ
rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
f/ s c h v a ľ u j e
Odpredaj nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder , obec Veľký Meder, sídl. M. Corvina , vedenej
Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, a to: pozemku registra C-KN parc.č. 51/159 druh
pozemku zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 52 m2 v prospech spoločnosti založenej mestom:
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34
112 502 za účelom umiestnenia geotermálneho vrtu k stavbe „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie
mesta Veľký Meder “ - vrt zdroja. Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: V lokalite mesta sa v súčasnosti
nachádzajú geotermálne vrty. Vzhľadom na to, že tieto vrty dlhodobo predstavujú spoľahlivý zdroj tepla a vody,
je zo strany mesta záujem o vybudovanie nových vrtov, ktoré by boli využívané pre dodávku tepla na
vykurovanie a prípravu teplej vody pre bytové domy a občiansku vybavenosť. Pozemok bol Geometrickým
plánom č. 30079900-19/2016 vypracovaným dňa 15.03.2016, overený dňa 17.03.2016 pod číslom 540/2016

oddelený od pozemku registra C-KN parc.č. 51/1 druh pozemku zastavané plochy nádvoria vedený na LV č.
2287, Kúpna cena nehnuteľností - pozemku je stanovená vo výške 100,-Eur/m2 Budúca stavba“ Využitie
geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“ - vrt zdroja sa realizuje v investorstve Mestského
podniku bytového hospodárstva, s.r.o. vo Veľkom Mederi. Kúpna zmluva musí byť uzavretá do 06.07.2016.

h/ s c h v a ľ u j e
Zriadenie vecného bremena spočívajúceho v povinnosti mesta ako vlastníka pozemkov nachádzajúcich sa v
katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder vedenej Okresným úradom Dunajská Streda-katastrálny
odbor na LV č. 2287 a to pozemok registra C-KN parcela č. 51/1, parc.č. 61/1, parc.č. 672, parc.č. 587, parc.č.
158, parc.č. 255, parc.č. 290/1, parc.č. 327, parc.č. 341/2, parc.č. 4191/5, parc.č. 4191/4, parc.č. 4191/1, parc.č.
4190/1, na LV č. 5445 a to pozemky registra C-KN parc.č. 131/1 ako dotknuté pozemky pre - Objekt 02 a
Objekt 03. Na LV č. 2287 a to pozemky registra C-KN parcela č. 51/1, parc.č. 50/1, parc.č. 58/4, parc.č. 58/17,
parc.č. 58/1, parc.č. 58/18, parc.č. 58/19, parc.č. 1/1, parc.č. 855, parc.č. 854, parc.č. 3696/2, ako dotknuté
pozemky pre - Objekt 01 a Objekt 04 podľa zakreslenia vo výkrese: Celková situácia projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie k stavbe „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder - zmena
stavby pred dokončením“ vypracovanej spoločnosťou SLOVGEOTERM, a.s. Palisády 39, Bratislava, strpieť na
častiach pozemkov zriadenie a umiestnenie podzemného potrubného rozvodu tepla v rozsahu podľa
predmetného projektu, a následne podľa vyznačenia v geometrickom pláne vyhotovenom na základe skutočného
zamerania zrealizovanej stavby, strpieť vstupu a vjazd budúceho oprávneného z vecného bremena v rozsahu a
spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti za účelom užívania, prevádzkovania, údržby, opravy,
rekonštrukcie, modernizácie a odstránenia IS, a to v prospech spoločnosti Mestský Podnik bytového
hospodárstva s.r.o., so sídlom M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34112502. Vecné bremeno bude
zriadené bezodplatne. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu pôsobí na strane oprávneného in rem. Zmluva o
uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena musí byť uzavretá do 06.07.2016.

UZNESENIE č. 5-MsZ/2016 zo dňa 29.6.2016
14. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Rozšírenie predmetu činnosti Mestského podniku bytového hospodárstva s.r.o. so sídlom Mateja Corvína
1232/20, 932 01 Veľký Meder IČO 34 112 502 o nasledujúce činnosti majúce povahu voľnej živnosti prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá ak garáže, prípadne odstavné plochy slúžia
na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti,
- Správa trhoviska, tržnice, príležitostného trhu
b/ s c h v a ľ u j e
Zámer prevádzkovania parkoviska pred kotolňou na Želiarskej ulici

UZNESENIE č. 8-MsZ/2016 zo dňa 24.11.2016
7. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Zriadenie vecného bremena „in rem“ spočívajúceho v povinnosti mesta ako vlastníka nehnuteľností
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Veľký Meder, obec Veľký Meder vedených Okresným úradom
Dunajská Streda – katastrálny odbor: na LV č. 2287, a to: pozemkov registra C-KN parc. č. 51/1, parc.č. 61/1,
parc.č. 158, parc.č. 255, parc.č. 290/1, parc.č. 327, parc.č. 341/2, parc.č. 587, parc.č. 672, parc.č. 4185/2, parc.č.
4190/1, parc.č. 4191/1, parc.č. 1/1, parc.č. 1/2, parc.č. 3/2, parc.č. 50/1, parc.č. 58/1, parc.č. 58/4, parc.č. 58/17,
parc.č. 58/18, parc.č. 58/19, parc.č. 854, parc.č. 855, parc.č. 3696/2, parc.č. 3696/426, parc.č. 3704/3, na LV č.
5445, a to pozemku registra E-KN parc.č. 824 a pozemku registra C-KN parc.č. 131/1; strpieť na pozemkoch

zriadenie a umiestnenie inžinierskych sietí - podzemného potrubného rozvodu tepla v rozsahu vyznačenom v
Geometrickom pláne č. 30079900-89/2016 zo dňa 15.11.2016 a Geometrickom pláne č. 30079900-90/2016 zo
dňa 15.11.2016; strpieť vstup a vjazd za účelom užívania, prevádzkovania, údržby, opravy, rekonštrukcie,
modernizácie a odstránenia inžinierskych sietí, a to v prospech spoločnosti Mestský podnik bytového
hospodárstva, s.r.o., so sídlom: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 112 502. Vecné bremeno sa
zriaďuje bezodplatne. Zmluva o zriadení vecného bremena musí byť uzavretá do 24.02.2017. Zmluva o uzavretí
budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 02.05.2016 bola uzatvorená v zmysle Uznesenia č. 2MsZ/2016 bod č. 9/h zo dňa 06.04.2016.

b/ u r č u j e
Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, na Sídl. M. Corvina, obec Veľký Meder, vedenej
Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, a to pozemku registra C-KN parcela č.
51/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4457 m2 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva; ako
prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

c/ s c h v a ľ u j e
Prenájom nehnuteľnosti v katastrálnom území Veľký Meder, na Sídl. M. Corvina, obec Veľký Meder, vedenej
Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287, a to pozemku registra C-KN parcela č.
51/1 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4457 m2 vrátane všetkých súčastí a príslušenstva
podľa situácie PS-02 – Rekonštrukcia parkoviska s technickou infraštruktúrou pre spoločnosť Mestský podnik
bytového hospodárstva, s.r.o., so sídlom: M. Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder, IČO: 34 112 502, na dobu
určitú na 10 rokov, za ročné nájomné vo výške 2884 eur za celý predmet nájmu, z dôvodu rekonštrukcie
parkoviska s technickou infraštruktúrou pred kotolňou a bytovým domom a prevádzkovania parkoviska pred
kotolňou na Želiarskej ulici; ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991
Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený nasledovne: Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., ktorého jediným
spoločníkom je Mesto Veľký Meder, sa zaviaže preinvestovať na prenajímanom pozemku finančné prostriedky
trvalo zvyšujúce úžitkovú hodnotu tohto pozemku. Mestské zastupiteľstvo na svojom 5. zasadnutí konanom dňa
29.06.2016 uznesením č. 5-MsZ/2016 bod č. 14/b schválilo zámer prevádzkovania parkoviska pred kotolňou na
Želiarskej ulici v prospech spoločnosti. Zmluva o uzavretí budúcej nájomnej zmluvy musí byť uzatvorená do
24.02.2017

10. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
a/ s c h v a ľ u j e
Investičný úver v objeme 200 000 eur pre Mestský podnik bytového hospodárstva s.r.o. IČO 34 112 502 od
VÚB a.s. na financovanie parkoviska a nákup technológii /2 kotle 37 422, -- eur a horák 10 990,-- eur/.

UZNESENIE č. 2-MsZ/2018 zo dňa 28.3.2018
9. Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi
g/ s c h v a ľ u j e
Prenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Veľký Meder na Sídl.M.Corvina, obec Veľký
Meder, vedenej Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor na LV č. 2287; a to: pozemku registra
C-KN parc. č. 51/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2 z celkovej výmery parcely
55161 m2; za účelom realizácie investičného zámeru s názvom „E-08-2018 MP 130 I, ZSE-BS, MPBH – Veľký
Meder – nezávislý zdroj energie“; pre žiadateľa ako Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., IČO: 34 112

502, Sídl.M.Corvina 1232/20, 932 01 Veľký Meder; na dobu neurčitú; za ročné nájomné vo výške 15 eur/m2;
ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle §9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, o ktorom MsZ rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Osobitný zreteľ je
zdôvodnený nasledovne: Pozemok parc. č. 51/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vo výlučnom
vlastníctve mesta Veľký Meder je bezprostredne priľahlý k pozemku parc. č. 51/139, na ktorom je postavená
stavba so súp. č. 3721, druh stavby Kotolňa vo výlučnom vlastníctve žiadateľa ako Mestský podnik bytového
hospodárstva, s.r.o. Prenajatý pozemok o výmere 10 m2 bude slúžiť na umiestnenie nezávislého zdroja
elektrickej energie typu MP 130 I vrátane oplotenia. V súčasnosti je objekt kotolne napájaný len z distribučnej
siete existujúceho elektromerového rozvádzača. Nezávislý zdroj elektrickej energie bude slúžiť pri výpadku
dodávky elektriny. Nájomná zmluva musí byť uzatvorená do 28.06.2018.

Najpodstatnejšie zmluvy k predmetu kontroly: (všetky ostatné zmluvy sú zverejnené na web stránke
kontrolovaného MPBH VM)

1/ Zmluva o investičnom úvere na financovanie predmetu obstarania s VÚB
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh_velky_meder/141642

2/ Zmluva o dielo Petrol Geoterm
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh_velky_meder/137277

3/ Zmluva o dielo Petrol Geoterm príloha č.1
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh_velky_meder/142606

4/ Zmluva o dielo Petrol Geoterm príloha č. 2
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh_velky_meder/142607

5/ Zmluva o dielo Petrol Geoterm príloha č. 3
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh_velky_meder/142608

6/ Zmluva o dielo OSP Danubius – zhotovenie stavby I. Etapa
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh_velky_meder/143725
7/ Zmluva o dielo – stavebné práce realizácia geotermálneho vrtu s OSP Danubius
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh_velky_meder/141666

8/ Zmluva o dielo – pomocné práce na stavbe realizácia geotermálneho vrtu s OSP Danubius
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh_velky_meder/148623

9/ Zmluva o dielo – dodatok č.1 k zmluve č. 20160316 s OSP Danubius
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh_velky_meder/147751

10/ Zmluva o termínovanom úvere č. 1172/2016/UZ na rekonštrukciu parkoviska pri kotolni
https://www.rzof.sk/Zmluvy/Detail/mpbh_velky_meder/167610

Všetky doklady a faktúry týkajúce sa predmetu kontroly nie je možné v tejto správe uviesť
vzhľadom na obrovské množstvo zmlúv, dokladov, faktúr ako aj objednávok. (Rádovo je to
niekoľko sto strán písomností). Tieto doklady sú uložené u kontrolovaného v sídle MPBH VM
a v prípade potreby sú k dispozícii pre poslancov MsZ k nahliadnutiu. Hlavnému kontrolórovi
všetky tieto doklady boli predložené ku kontrole a na základe preskúmania týchto dokladov som
dospel k vyššie uvedenému záveru.

Vo Veľkom Mederi dňa 23.10.2019

Na vedomie: Primátor mesta Veľký Meder

Mgr. Albert Nagy
Hlavný kontrolór mesta

