
tvíESTSKÉ ZASTUPITEĽSTV'O LIPTOVSKY MIKULÁŠ 

UZNESENIE 
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA 

zo dňa 7. júla 2015 číslo 89/2015 

K bodu: Informácia o plnení Zmluvy o dielo na realizáciu stavby "Depozitár Múzea 
Janka Král'a v Liptovskom Mikuláši" 

M est S k é Z a s tup ite I' s t v o 

I. berie na vedomie 

1. Mesto Liptovský Mikuláš podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) 

na realizáciu projektu Depozitár Múzea Janka Král'a v Liptovskom Mikuláši v rámci výzvy ROP-3.1-

2013/01 dňa 7. 4. 2014. 

Riadiaci orgán pre ROP (RO) - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodol 2. 

septembra 2014 o schválení žiadosti o NFP na projekt Depozitár Múzea Janka Král'a v Liptovskom 

Mikuláši. Mesto Liptovský Mikuláš a RO podpísali Zmluvu o poskytnut[ NFP 20. októbra 2014. 

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu predstavovala 

847368,46 eur. RO sa zaviazalo poskytnúť mestu ako prijímatel'ovi NFP do výšky 805 000,04 eur, 

čo predstavuje 95 percent z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Podl'a 

zmluvy o NFP je konečný termín realizácie projektu do 31. októbra 2015 a v zmysle záväzného 

časového rámca realizácie projektu pre aktivitu stavebné práce a vybavenie bol začiatok realizácie 

aktivity 10/2014 a ukončenie 10/2015. 

Mesto Liptovský Mikuláš zrealizovalo 3. júla 2014 prieskum trhu na predmet zákazky: Realizácia 

verejného obstarávania pre žiadosť NFP v rámci ROP Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho 

potenciálu regiónov. Lehota na predloženie ponúk bola do 8. júla 2014. Na vykonanie prieskumu 

boli oslovené spoločnosti, ktoré aj predložili cenové ponuky: MP Profit s. r. o. (1440 eur vrátane 

DPH), MEXEM s. r. o. (1600 eur vrátane DPH), TEAM AGRO s. r. o. (1800 eur vrátane DPH). 



S MP Profit, s. r. o., podpísalo mesto Mandátnu zmluvu Č. 844/2014/PM dňa 4. augusta 2014. 

Termín na dodanie predmetu zmluvy bol stanovený do 30. novembra 2014. V zmysle zmluvy mal 

mandatár v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš definovať predmet zákazky, určiť minimálnu 

úroveň finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti, obchodné podmienky a 

kritériá na vyhodnotenie predložených ponúk. Termín do 30. novembra 2014 nebol zo strany 

mandatára dodržaný, dodatkom z 24. 11.2014 k mandátnej zmluve sa termín predížil do 31. marca 

2015. Mandatár prípravu podkladov pre realizáciu súťaže na výber zhotoviteľa vrátane návrhu 

Zmluvy o dielo s mestom nekonzultoval. 

Vo vestníku Č. 233/2014 zo dňa 28. novembra 2014 bola zverejnená výzva na predkladanie ponúk 

(podlimitné zákazky) pre zákazku Depozitár Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. 

Predpokladaná hodnota zákazy bola stanovená na 768341,87 eur bez DPH (922010,24 eur 

s DPH). Na základe žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov zaslala osoba zodpovedná za 

verejné obstarávanie - MP Profit s. r. o. dokumentáciu sedemnástim spoločnostiam. 

Na základe výzvy na predloženie ponúk mandatár predložil mestu Liptovský Mikuláš poradie 

šiestich uchádzačov a identifikáciu úspešného uchádzača. Víťazným uchádzačom sa stala 

spoločnosť MOLDA stavebná firma s.r.o. s ponúknutou cenou 838999,92 eur s DPH a termínom 

realizácie 8 týždňov od prevzatia staveniska zhotoviteľom diela. 

Následne bol zrealizovaný proces kontroly predložených podkladov z verejného obstarávania (VO) 

zo strany RO. Ten po zrealizovaní kontroly VO doručil mestu 25. mája 2015 výzvu na podpísanie 

Zmluvy o dielo s víťazom súťaže - spoločnosťou MOLDA stavebná firma s. r. o. a jej predloženie 

do desiatich dní, t. j. do 4. júna. Mesto následne požiadalo RO o predlženie lehoty o 14 dní, t. z. do 

18. júna 2015. 

Dňa 17.júna 2015 bola primátorom mesta Ing. Jánom Blcháčom, PhD. podpísaná Zmluva o dielo 

na základe odporúčacieho uznesenia Mestského zastupiteľstva 69/2015 zo dňa 16.6.2015. 

Dňa 1.7.2015 na spoločnom stretnutí zástupcov mesta Liptovský Mikuláš a zhotoviteľa bola mestu 

doručená Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo so spoločnosťou MOLDA stavebná firma, s.r.o. (v 

prílohe), ktorej predmetom je rekonštrukcia Depozitáru Múzea Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši. 

Dôvodom pre zrušenie uvedenej zmluvy je skutočnosť, že k termínu stretnutia, t.j. 1.7.2015 neboli 

na stavbe začaté stavebné práce, hoci zo strany Mesta Liptovský Mikuláš bolo vynaložené 

maximálne úsilie na zabezpečenie realizácie stavebných prác na uvedenom projekte. Zástupcovia 

MOLDA stavebná firma, s.r.o. na stretnutí deklarovali, že stavbu do termínu 31.10.2015 nie sú 

schopní realizovať z kapacitných, časových dôvodov a tiež potreby dopracovania 

erojektovej dokumentácie, na čo firma MOLDA upozornila e-mailom zo dňa 26.06.2015 a žiadala 

mesto o stanovisko. V textovej časti projektovej dokumentácie (PD) je však uvedená informácia: 

"Pri príprave PD nebol urobený inžiniersko-geologický prieskum (vzhľadom k tomu, že ide o objekt, 

ktorý je potrebné najskôr asanovať a následne realizovať geologický prieskum), základové 

konštrukcie sú navrhnuté len ako odhadnutý prepoklad. Po asanácii jestvujúceho objektu je nutné 



urobiť v mieste založenia nového objektu niekol'ko kopaných sond a bude potrebné prehodnotiť 

systém zakladania a spôsob vyhotovenia mikropilotovej steny (tzn. určiť presný spôsob zakladania 

stavby)". Z uvedeného vyplýva, že v čase oboznámenia sa zhotovitel'a s PD bola v PD uvedená 

informácia, že PD je potrebné dopracovať po asanácii objektu a následnom geologickom 

prieskume, t.j. zhotovitel' mal s časovou rezervou potrebnou pre dopracovanie PD v rámci 

stanovenia termínu ukončenia diela počítať. 

Termín 31.10.2015 je posledným možným termínom pre možnosť dočerpania finančných 

prostriedkov z programového obdobia 2007-2013. Z tohto dôvodu nie je možné vstúpiť do 

zmluvného vzťahu s iným zhotovitel'om stavebných prác pre realizáciu predmetnej stavby. 

Projekt Depozitár Múzea Janka Král'a v Liptovskom Mikuláši je napriek maximá/nemu úsiliu o 

jeho realizáciu zo strany Mesta Liptovský Mikuláš, snahe získať nenávratný finančný príspevok vo 

výške 805 tis. EUR pre zhodnotenie majetku mesta zo zdrojov EÚ a prevzatiu rizika pri jeho 

realizácii z časového hl'adiska nerealizovatel'mí z dôvodov prieťahov spôsobených konaním (resp. 

nekonaním) firmy MP Profit, s. r. o. - externého verejného obstarávatel'a na výber zhotovitel'a 

stavby (termín na výber zhotovitel'a stavby na základe Mandátnej zmluvy stanovený do 

30.11.2014, výzva na predkladanie ponúk na výber zhotovitel'a stavby bola vyhlásená 28.11.2014!) 

a nezohl'adnenia časových nárokov súvisiacich s dopracovaním projektovej dokumentácie k 

samotnej realizácii stavby zo strany zhotovitel'a stavebných prác. 

2. Zápis z odovzdania staveniska zo dňa 19.6.2015 

3. Zápis zo stretnutia zástupcov mesta Liptovský Mikuláš so zhotovitel'om stavby MOLDA 
stavebná firma, s.r.o. zo dňa 1.7.2015 

4. Dohodu o zrušení Zmluvy o dielo Č. 2015/62 

5. Informáciu stavebnej firmy MOLDA, s.r.o., Trhová 54, 841 01 Bratislava zo dňa 3.7.2015 

6. Oznámenie - odstúpenie od Zmluvy o dielo Č. 2015/62, ktoré bolo mestu doručené 6.7.2015 

II. sch val' uje 

1. odstúpenie zo strany mesta Liptovský Mikuláš od Zmluvy o dielo medzi mestom Liptovský Mikuláš 

a spoločnosťou MOLDA stavebná firma, s. r. o., Trhová 54, 841 01 Bratislava, IČO 365558 01, 

podpísanej dňa 17.6.2015, z dôvodov porušenia zmluvy apovinnostr zhotovitel'a 

2. podanie žiadosti na riadiaci orgán o mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutr nenávratného 

finančného príspevku na realizáciu projektu "Depozitár Múzea Janka Král'a v Liptovskom Mikuláši". 

Dátum podpisu uznesenia: 

Ing. Ján ~háČ' PhD. 
primátor mesta 

09.07.2015 


