
Kontrola spôsobu obstarania zmluvy na externý 
manažment a filmovú tvorbu na malú cezhraničnú 

spoluprácu /Slovák, Borzy/. 
 
Na základe uznesenia MZ č.66/2011 zo dňa 23. 2. 2011 bola vykonaná kontrola spôsobu 
obstarania zmluvy na externý manažment a filmovú tvorbu na malú cezhraničnú spoluprácu. 
 
1. Predmet verejného obstarávania: Propagácia Slovenského a Aggtelekského krasu ako 
turistickej destinácie -  zákazka s nízkou hodnotou. 
Dňa 31.7.2009 bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 
Propagácia Slovenského a Aggtelegského krasu ako turistickej destinácie – na externý 
manažment projektu cezhraničnej spolupráce Slovensko – Maďarsko 0801/240. 
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: vykonať externý manažment projektu 
v nasledovnom rozsahu v súlade s projektom: 

- sledovanie plnenia harmonogramu projektu 
- dohľad nad plnením rozpočtu 
- vyhotovenie pravidelných monitorovacích správ 
- kontrola žiadostí o platbu 
- organizovanie a kontrola práce projektového tímu 
- dohľad nad verejným obstarávaním 
- návrh prípadných zmien v rozpočte 
- zastupovanie mandanta na VÁTI, NFU, MVRR SR 

Výška schválenej dotácie na projekt bola vo výške 231 361 €. 
Mesto spolufinancovalo projekt vo výške 5%. 
Lehota na predkladanie cenových ponúk bola do 19. 8. 2009 do 10.00 hod. na MsÚ, 
sekretariát prednostu MsÚ v Rožňave osobne, alebo poštou, s označením obálky PT – externý 
manažment Neotvárať! 
Kritériom na hodnotenie ponúk bola cena s DPH a cena bez DPH. 
Výzva na predloženie cenovej ponuky bola vyvesená na úradnej tabuli mesta dňa 5. 8. 2009, 
zvesená bola dňa 10. 8. 2009 a zaslaná nasledujúcim subjektom: 
 

1. Eurokonzult s.r.o. – Ing. Drahoslav Lőrinc, Kubínska 4 Žilina 
Ponúknutá cena na predmet zákazky - 19 040 € s DPH 

2. Ing. Roman Kardoš, EUNEXT, Južná trieda 93 Košice 
Ponúknutá cena na predmet zákazky – 16 000€ /nie je platca DPH/ 

3. Ing. Július Slovák, EUROconsulting, J. Brocku 23 Rožňava  
Ponúknutá cena na predmet zákazky – 13 190 € /nie je platca DPH/ 
 
Dňa 25.8.2009 sa uskutočnilo otváranie a vyhodnotenie obálok s ponukami. Ponuky 
vyhodnotila komisia menovaná primátorom mesta v zložení: Ing. František Kardoš, 
Ing. Eva Petruchová a Mária Kardošová. Podľa kritéria najnižšia cena, bol vybraný 
dodávateľ: Ing. Július Slovák, EUROconsulting. J. Brocku 23 Rožňava. 
Dňa 7. 9. 2009 bola podpísaná Mandátna zmluva na externý manažment projektu 
cezhraničnej spolupráce Slovensko-Maďarsko 0801/240 – Propagácia Slovenského 
a Aggtelekského krasu ako turistickej destinácie. Dňa 14. 12. 2009 bol podpísaný 
dodatok č. 1 k tejto zmluve, ktorým sa menila odplata z 22,90 €/hod. na16,30 €/hod., 
pričom sa celkový rozpočet externého manažmentu zmenil na 14 090 €. Táto zmena 
bola uskutočnená v súlade so zmenou v „Subsidy Contract“ dňa 1. 3. 2010, kde sa 
zvýšil  rozpočet externého manažmentu z pôvodných 13 190 € na 14 090 €. Táto 
čiastka bola  Ing.  Júliusovi Slovákovi  na základe faktúr aj  vyplatená. 



2.Zákazka s nízkou hodnotou: predmet zákazky: Výroba 500 ks DVD filmu Slovenský 
a Aggtelekský kras. 
 
V novembri 2009 bola vypracovaná výzva – zákazka s nízkou hodnotou – na poskytnutie 
služieb s názvom: Výroba 500 ks DVD filmu Slovenský a Aggtelekský kras. Prieskum trhu 
vykonal externý poradca na verejné obstarávanie Ing. Július Slovák EUROconsulting., J. 
Brocku 23 Rožňava.  Za vykonanie verejného obstarávania  mu bola poskytnutá  odmena  na 
základe faktúry vo výške 248,75 €. Faktúra bola  uhradená  z rozpočtu projektu s 5% 
spolufinancovaním  mesta  Rožňava. 
 
Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 
Obrazový formát. DV 16:9, widescreen, PAL 720x560 AVI 
Zvukový formát: 48 kHz, 16 bit, HiFi Stereo 
DVD formát: MPEGZ, 16.9, Widescreen, PAL 720x560, zvukový formát 48 kHz, 16 bit, HiFi 
Stereo 
Grafika obalu: 1200 Dpi, 4 farebne 
Jazykové mutácie: slovenská, anglická, maďarská, nemecká 
Dĺžka filmu: 20-30 min. 
Obsah: všetky sprístupnené jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu, flóra a fauna 
Slovenského a Aggtelekského krasu, náučné chodníky Slovenského a aggtelekského krasu, 
Rožňava a významné obce Slovenského a Aggtelekského krasu, vybrané národné kultúrne 
pamiatky, pohybové aktivity, šport v Slovenskom a Aggelekskom krase. 
Výška predpokladanej hodnoty zákazky: 16 600 €  
 
Z celkových oprávnených nákladov mesto Rožňava spolufinancovalo projekt vo výške 5%. 
Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky : 31.7.2010 
Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 13. 11. 2009 do 9.30 hod.  
Kritériom na hodnotenie ponúk: cena bez DPH, cena s DPH. 
Výzva na predloženie ponuky bola vyvesená na úradnej tabuli MsÚ od 6. 11. 2009 do 11. 11. 
2009 a zároveň bola zaslaná nasledujúcim subjektom: 
 

1. Attila Kiss, Košická 24 Rožňava – ponuková cena 19 000 € /nie je uvedené, či s DPH 
alebo bez/. 

2. Borzy Gabriel, Šafárikova 61 Rožňava – ponuková cena 16 600 € /nie je platca 
DPH/ 

3. Daniel Ferenčík, M.Sch. Trnavského 22 Bratislava – ponuková cena 18 000 € /nie je 
platca DPH/ 

4. Mimo oslovené subjekty sa s ponukou prihlásil: Roman Hraník, Na hrebienku 19 
Bratislava – ponuková cena 17 600 € /nie je platca DPH/ 

 
Dňa 23. 11. 2009  komisia menovaná primátorom mesta v zložení : Ing. Ján Štefan, Ing. 
Eva Petruchová a Ing. Tímea Bodnárová otvorili a vyhodnotili ponuky. Cenovo 
najvýhodnejšia bola ponuka Gabriela Borzyho. Dňa 15. 12. 2009 bola podpísaná zmluva 
o dielo, v ktorej bol dohodnutý termín vykonania diela do 15. 8. 2010. Platobné 
podmienky boli dohodnuté nasledovne: 
1. autorský honorár za prieskum a scenár realizácie filmového diela: 5 000 € po 

podpísaní zmluvy. 
2. Autorský honorár za finalizáciu filmového diela: 11 600 € po protokolárnom 

odovzdaní diela. 
 Dňa 16. 8. 2010 bol protokolom o odovzdaní a prevzatí diela predmet zmluvy odovzdaný 
objednávateľovi.  
Dohodnutá cena v zmluve o dielo bola  vyplatená. 



 
 
 


