
Zákazka s nízkou hodnotou – predmet zákazky: 
Vypracovanie spoločného marketingového plánu 

Slovenského a Aggtelekského krasu. 
 
Na základe uznesenia MZ č. 118/2011 zo dňa 6. 4. 2011 bolo preverené verejné 
obstarávanie na vpracovanie spoločného marketingového plánu Slovenského 
a Aggtelekského krasu: 
1. preveriť nesúlad súm uvedených v súťažných podkladoch, oznámení o výsledku VO 
a v správe o kontrole hlavnej kontrolórky 
2. preveriť akým spôsobom boli vybraté subjekty, ktoré boli oslovené na toto verejné 
obstarávanie. 
 
Zistené skutočnosti: 
 
1. V súťažných podkladoch na vypracovanie cenovej ponuky Vypracovanie spoločného 
marketingového plánu Slovenského a Aggtelekského krasu, ktoré vypracoval Ing. Július 
Slovák, externý poradca pre verejné obstarávanie boli uvedené celkové náklady projektu 
v sume 12 200 € bez DPH. Víťazom súťaže sa stala firma CsD consulting s.r.o. Haškova 
18 Banská Bystrica s cenou zhotovenia predmetu zmluvy vo výške 14 280 € s DPH, 
12 000€ bez DPH. Suma 14 280€ bolo uhradená dňa 23. 9. 2010. V správe o kontrole 
hlavnej kontrolórky mesta bola suma uvedené správne, podľa podpísanej dohody. 
Dohodnutá suma sa v správnej výške aj vyplatila. 
V oznámení o výsledku prieskumu trhu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní na 
internetovej stránke mesta Rožňava bola uvedená celková hodnota zákazky 13 190€. 
Podľa vyjadrenia zodpovednej pracovníčky MsÚ pri zverejňovaní týchto údajov došlo ku 
chybe pri prepisovaní čísel. Chyba bude odstránená a uvedená v správnej výške 14 280€ 
s DPH. 
2. Spôsob výberu subjektov, ktoré boli oslovené k predloženiu cenovej ponuky realizoval 
Ing. Július Slovák, EUROconsulting J. Brocku 23 Rožňava, ktorý verejné obstarávanie 
vykonal a za túto službu mu bola preplatená faktúra vo výške 326 €. Podľa vyjadrenia Ing. 
Slováka oslovené subjekty boli vybrané na základe doporučenia Slovensko-švajčiarskeho 
združenia pre rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Riaditeľom združenia je prof. 
Peter Patúš PhD. Prof. Patúš je vysokoškolským učiteľom Ekonomickej fakulty UMP na 
katedre Cestovného ruchu a spoločného stravovania. 
 


