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NÁVRH UZNESENIA 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 

 

A. Berie na vedomie predloženú správu o priebežnej kontrole príspevkovej organizácie 
Verejnoprospešné služby Karlova Ves v zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva Mestskej 
časti Bratislava – Karlova Ves č. 270/2016 zo dňa 20. decembra 2016, ktorým bol miestnemu 
kontrolórovi schválený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017.  

B. Ukladá riaditeľovi príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves a 
prednostovi Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava – Karlove Ves odstrániť 
nedostatky uvedené v správe o priebežnej kontrole tejto organizácie. T: 31.01.2018 

C. Berie na vedomie predloženú správu o kontrole objednávok vystavených/podpísaných 
mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves za rok 2006 z hľadiska zákonnosti, vecnej a 
formálnej správnosti, ako i najmä hospodárnosti a efektivity vynakladania finančných 
prostriedkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

      MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
          Námestie sv. Františka č. 8,  842 62 Bratislava 4  

                 M I E S T NY K O NT RO L Ó R  

 
NÁVRH SPRÁVY O KONTROLE  

kontrolovaný subjekt : Verejnoprospešné služby Karlova Ves (skrátene : VPS KV), so sídlom 
organizácie : Námestie sv. Františka 8, 841 04 Bratislava 

 

1. Základné informácie 

Podkladom na vykonanie kontroly je uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves č. 270/2016 zo dňa 20.decembra 2016, ktorým bol miestnemu kontrolórovi schválený plán 
kontrolnej činnosti na 1. polrok 2017.  

Oprávnená osoba : Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8 842 62 Bratislava  

Kontrola vykonaná miestnym kontrolórom : JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek. LL.M 

Kontrolovaný subjekt : Verejnoprospešné služby Karlova Ves (skrátene : VPS KV), so sídlom 
organizácie : Námestie sv. Františka 8, 841 04 Bratislava, IČO : 50 422 057, právna forma : príspevková 
organizácia 

Cieľ kontroly: priebežná kontrola príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves 

Začiatok kontroly : 10.máj 2017 

Ukončenie prvej časti priebežnej kontroly : deň podpisu správy o kontrole riaditeľom príspevkovej 
organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves 

Právne predpisy aplikované pri realizácii kontroly : zákon NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v platnom znení, zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave, 
zákon zákon NRSR č. 357/2016 Z.z. o finančnej kontrole v platnom znení,  zákon SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v platnom znení, zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a 
iné všeobecne záväzné právne predpisy. 

 

2. Popis kontrolovaného subjektu a jeho vzťahy k zriaďovateľovi 

Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves (skrátene : VPS KV) bola zriadená 
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 26.04.2016, na základe 
uznesenia č.185/2016 s účinnosťou od 01.07.2016.  
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V zmysle predmetného uznesenia poverilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves prednostu miestneho úradu pána Jána Hrčku vedením príspevkovej organizácie až do vymenovania 
riaditeľa, najdlhšie však na dobu 6 mesiacov.  

Uznesenia miestneho zastupiteľstva vzťahujúce sa na VPS KV 

Dňa 28.06.2016 rozhodlo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves uznesením č. 
213/2016 v (zmysle uznesenia č.185/2016 zo dňa 26.04.2016) článku IV. zriaďovacej listiny o voľbe 
členov dozorného orgánu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves, menovite 
poslanca Mgr. Petra Buzáša, poslanca Zdeňka Borovičku a neposlankyne Mgr. Dagmar Hladká. Na 
pozmeňujúci návrh poslanca Krampla schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves text : mesačná odmena členom dozorného orgánu vo výške 0 Eur.  

Dňa 13.12.2016 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves uznesením č. 
260/2016 v bode 1. - Dodatok číslo 1. k zriaďovacej listine príspevkovej organizácie Verejnoprospešné 
služby Karlova Ves, ktorým sa doplnilo ustanovenie splnomocňujúce starostu dočasne poveriť výkonom 
funkcie riaditeľa do najbližšieho zasadnutia miestneho zastupiteľstva, najdlhšie však na 3 mesiace. 
Súčasne bola doplnená zriaďovacia listina v článku VII Podnikateľská činnosť  o tri podnikateľské 
aktivity. V zmysle uznesenia č. 260/2016 bola splnomocnená starostka vydať úplné znenie zriaďovacej 
listiny. V bode 2. predmetného uznesenia č.260/2016 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves prenájom majetku príspevkovej organizácii VPS KV v znení predloženého 
dokumentu, s výškou nájomného 1 euro ročne za celý predmet nájmu.  

Dňa 14.02.2017 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves uznesenie 
č.283/2017, ktorým menuje pána Antona Horínka do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie VPS 
KV na dobu do 30.06.2017.  

Zmluvné vzťahy uzatvorené medzi Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves a VPS KV. 

Dňa 09.12.2016  podpísala Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zastúpení starostky s VPS KV v 
zastúpení Ján Hrčka povereného vedením príspevkovej organizácie Dohodu o prechode práv a 
povinností z pracovnoprávnych vzťahov v súvislosti s prevodom činností zamestnávateľa.  

Dňa 01.01.2017 podpísala Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zastúpení starostky s VPS KV v 
zastúpení povereného riaditeľa p. Horínka zmluvu o nájme č.9/2017, ktorou sa realizuje uznesenie 
č.260/2016 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves.  

Dňa 02.01.2017 podpísala Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zastúpení starostky s VPS KV v 
zastúpení povereného riaditeľa p. Horínka zmluvu o spolupráci. Na základe tejto zmluvy vzali zmluvné 
strany na vedomie nutnosť zabezpečenia niektorých administratívnych a technických činností 
podporného charakteru zo strany Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v prospech VPS KV, v tzv. 
prechodnom období od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy do 31.03.2017. Na základe predmetnej 
zmluvy má MČ zabezpečovať VPS KV najmä nasledovné činnosti :  

- zabezpečovanie stravovania zamestnancov príspevkovej organizácie 

- zabezpečovanie vedenia účtovníctva príspevkovej organizácie 

- nákup prevádzkového materiálu nevyhnutného pre plnenie úloh príspevkovej organizácie 
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Zmluvné strany sa dohodli, že o prípadnom finančnom vyrovnaní mestskou časťou skutočne 
vynaložených nákladov na zabezpečenie predmetných činností sa vzájomne dohodnú samostatnou 
písomnou dohodou.  

Dňa 09.05.2017 podpísala Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zastúpení starostky s VPS KV v 
zastúpení riaditeľa p. Horínka zmluvu o spolupráci. Na základe tejto zmluvy v záujme efektívneho 
fungovania verejnoprospešných služieb na území mestskej časti sa zmluvné strany dohodli na 
zabezpečení niektorých administratívnych a technických činností podporného charakteru zo strany 
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves v prospech VPS KV do 31.12.2017. Na základe predmetnej 
zmluvy má MČ zabezpečovať VPS KV najmä nasledovné činnosti :  

- zabezpečovanie stravovania zamestnancov, 

- zabezpečovanie vedenia účtovníctva, 

- nákup prevádzkového materiálu nevyhnutného pre plnenie úloh príspevkovej organizácie 

Zmluvné strany sa dohodli, že o prípadnom finančnom vyrovnaní mestskou časťou skutočne 
vynaložených nákladov na zabezpečenie predmetných činností sa vzájomne dohodnú samostatnou 
písomnou dohodou.  

 

3. Výkony realizované VPS KV 

1. Podľa podkladov predložených oddelením dopravy a životného prostredia realizuje VPS KV v zmysle 
zriaďovacej listiny pre Mestskú časť Bratislava – Karlova Ves nasledovné výkony :  

a) kosenie trávnatých porastov1  

b) vyhrabávanie trávnatých plôch od popadaného lístia a iného komunálneho odpadu  

c) vysýpanie, odvoz a likvidácia odpadu z 90 kusov košov na psie exkrementy,  

d) vysýpanie, odvoz a likvidácia odpadu z 315 kusov malých smetných košov  

e) výmena piesku v pieskoviskách materských škôl v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti a na 
ostatných verejných pieskoviskách.  

f) zimná údržba 

g) údržba fontán – Námestie sv. Františka a námestie na pešej zóne Pribišova 

i) oprava výtlkov 

 

1  kosenie trávnatých porastov v celkovej výmere 484.186m2, pozostávajúca z kosenia na rovine 1/5 
(pomer výšky a dĺžky v metroch) vo výmere 156.544m2, kosenia na svahu 1/5 až ½ vo výmere 269.800m2 a kosenia 
na svahu ½ až 1/1 vo výmere 57.842m2. Predmetné údaje o výmerách pochádzajú ešte z pred roku 2004 a v 
ostatnom čase neboli verifikované. Časť z tejto výmery je vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava, ale 
oddelenie majetkové a právne napriek niekoľko ročnému úsiliu o vysporiadanie s Hlavným mestom SR Bratislava 
nevie určiť podiel Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves a hlavného mesta. 
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j) maľovanie pre materské škôlky a miestnosti miestneho úradu 

k) umývanie okien a tepovanie 

l) drobné murárske práce na materských škôlkach 

m) osádzanie dopravného značenie a oprava kanalizačných poklopov 

n) čistenie komunikácií a čistenie chodníkov 

o) výruby a orez stromov  

p) odvoz bio odpadu  

r) pomoc miestnemu úradu pri organizovaní kultúrnych podujatí 

s) organizovanie jarného upratovania  

t) oprava striech na materských školách, čistenie dažďových zvodov 

 

4. Kontrolné zistenia a návrh opatrení 

4.1. Kontrolou originálu zriaďovacej listiny VPS KV bol zistený jej formálny nesúlad s návrhom 
zriaďovacej listiny, ktorá bola predložená ako príloha materiálu na rokovanie Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 26.04.2016. Zatiaľ čo originál zriaďovacej listiny (ďalej v 
texte len „originál zriaďovacej listiny“, alebo len „originál“) vydaný a podpísaný starostkou označuje 
v článku II. Predmet činnosti oblasti poskytovania verejnoprospešných služieb písmenami a) až f), 
materiál predložený na rokovanie miestneho zastupiteľstva ako text zriaďovacej listiny (ďalej v texte 
len „text zriaďovacej listiny“) označuje tie isté oblasti písmenami g) až l). Kontrolou bolo zistené, že 
text jednotlivých bodov oblastí poskytovania verejnoprospešných služieb sa medzi originálom a 
zriaďovacou listinou zhoduje. Napriek tomu, že sa jedná o celkom zrejmú chybu pri prepise textu, 
odporúčam miestnemu zastupiteľstvu prijať opravený text zriaďovacej listiny, ktorý bude 
totožný s originálom a ktorý bude zohľadňovať zaužívané štandardy označovania legislatívno-
formálnych dokumentov. 

4.2. Kontrolou originálu ako i textu zriaďovacej listiny VPS KV bolo v článku IV. Dozorný 
orgán zistené zriadenie dozorného orgánu, ktorého členovia sú oprávnení nahliadať do všetkých 
dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti organizácie a kontrolujú, či účtovné záznamy sú riadne 
vedené v súlade so skutočnosťou a či sa činnosť organizácie uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, 
touto zriaďovacou listinou a pokynmi riaditeľa. Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v § 21 ods.9 stanovuje obligatórne/povinné náležitosti zriaďovacej listiny, pričom 
výslovne ďalej nič nehovorí o možnosti doplniť text zriaďovacej listiny podľa voľnej úvahy 
zriaďovateľa. Konzultáciou s inými kontrolórmi obcí a miest ohľadne existencie takého orgánu som 
zistil, že sa s niečím podobným ešte vo svojej praxi nestretli. Prehľadávaním webu som však našiel dve 
príspevkové organizácie, ktoré mali/majú zriadení dozorný orgán a to : a) štatút príspevkovej 
organizácie mesta Moldava nad Bodvou, schválený ako VZN č.13 v roku 19962 a b) príspevková 
 

2  http://www.moldava.sk/web_object/vzn-13.pdf  
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organizácia NASES v znení zriaďovacej listiny3 a štatútu4. I keď na prvý pohľad môže vyvolávať 
existencia dozorného orgánu v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách pochybnosti, zákon 
č.369/1990 Zb. v § 10 ods. 2 existenciu takéhoto kontrolného orgánu miestneho zastupiteľstva pripúšťa5. 
Je len na úvahu, či tento kontrolný orgán nemal byť zriadený samostatným/osobitným 
rozhodnutím miestneho zastupiteľstva a nie ako súčasť zriaďovacej listiny VPS KV. Som ešte 
toho právneho názoru, že existenciu Dozorného orgánu VPS KV by bolo vhodné doplniť jej 
interným poriadkom, ktorý by upravil pravidlá napríklad zvolávania dozorného orgánu a 
pravidelné termíny výkonu kontrolnej činnosti, prípadne vzájomnú súčinnosť pri kontrole s 
miestnym kontrolórom. Tento interný poriadok by súčasne i mohol stanoviť povinnosť dozorného 
orgánu predkladať svoju správu miestnemu zastupiteľstvu v periodicite napríklad jeden krát 
ročne. 

4.3. Úplné znenie zriaďovacej listiny vydané starostkou na základe splnomocnenia udeleného 
uznesením Miestneho zastupiteľstva č.260/2016 zo dňa 13.12.2016 neobsahuje nikde vo svojom texte 
akúkoľvek zmienku o jeho účinnosti. Vzhľadom na to, že dodatok č.1 nadobudol účinnosť dňa 
01.01.2017, nemohlo úplné znenie nadobudnúť účinnosť 13.12.2016, t.j. ku dňu schválenia, ako je 
uvedené v texte pred podpisom starostky. Navrhujem preto doplniť úplné znenie predmetnej 
zriaďovacej listiny o článok IX., ktorý pojedná o účinnosti „pôvodnej“ zriaďovacej listiny a jej 
dodatku číslo 1. a následne v texte pred podpisom starostky uviesť účinnosť úplného znenia 
zriaďovacej listiny od 01.01.20176. Schválením úplného znenia zriaďovacej listiny nebola odstránená 
formálna nezrovnalosť textu zriaďovacej listiny v článku 2  – viď kontrolné zistenia a návrh opatrení č. 
4.1.. 

4.4. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves schválilo v bode 2. 
uznesenia č.260/2016 prenájom majetku príspevkovej organizácii VPS KV v znení predloženého 
dokumentu, s výškou nájomného 1 euro ročne za celý predmet nájmu. Zriaďovacia listina schválená 
uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Karlova Ves dňa 26.04.2016 pod 
č.185/2016 však v článku V. Spravovaný majetok ustanovuje, že : vecné a finančné vymedzenie 
majetku, ktorý je organizácii zverený do správy pri jej zriadení je uvedený v prílohe č.1 (hnuteľný 
majetok) a v prílohe č.2 (nehnuteľný majetok) tejto zriaďovacej listiny. Toto znenie zriaďovacej listiny 
ohľadne zverenia majetku do správy príspevkovej organizácii pri jej zriadení je v súlade s § 21 ods.9 
písm g) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Poukazujem na to, že právna forma prenájmu majetku VPS KV v zmysle 
uznesenia č.260/2016 nie je v súlade ako so zriaďovacou listinou schválenou uznesením č.185/2016, 
tak i citovaným zákonom. Pre formálne naplnenie zákona, ako i predmetnej zriaďovacej listiny 

 

3  https://www.nases.gov.sk/o-nas/dokumenty/zriadovacia-listina/index.html 

4  https://www.nases.gov.sk/o-nas/dokumenty/statut/index.html 

5   Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, 
kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť 
aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon  

6  V tomto prípade mala Mestská časť Bratislava – Karlova Ves postupovať pri vydaní úplného 
znenia zriaďovacej listiny VPS KV obdobným spôsobom, ako ustanovuje v § 19 ods.4) zákona 
č.400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov  
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by mal byť aspoň nejaký hnuteľný a nehnuteľný majetok zverený do správy VPS KV. Potom by 
aj prenájom majetku v zmysle uznesenia č.260/2016 bol formálne v súlade so zriaďovacou listinou 
a citovaným zákonom. To, či je však forma prenájmu majetku v poriadku z pohľadu samotnej nájomnej 
zmluvy pojednám v bode 4.5. tejto časti správy. 

4.5. Dňa 01.01.2017 podpísala Mestská časť Bratislava – Karlova Ves v zastúpení starostky s 
VPS KV v zastúpení povereného riaditeľa p. Horínka zmluvu o nájme č.9/2017, ktorou sa realizuje 
uznesenie č.260/2016 Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves. Predmetná 
zmluva podrobnejšie nešpecifikuje, aké sú vzájomné povinnosti prenajímateľa -  Mestská časť 
Bratislava – Karlova Ves a nájomcu – VPS KV pri starostlivosti o prenajatý majetok. 

V článku 6. Iné dojednania je v bode 6.1. v druhej vete napísané : „Nájomca výslovne súhlasí, že 
prenajímateľ nemá žiadnu povinnosť vykonať akékoľvek práce, úpravy alebo inú činnosť alebo dodávku 
za účelom pripravenia alebo dohotovenia predmetu nájmu do zariadeného stavu“.  Nakoľko je znenie 
tohto bodu nejasné a pri akejkoľvek snahe o jeho výklad som z hľadiska trvania vzájomných povinností 
prenajímateľa a nájomcu dospel len do štádia pripravenia, resp. dohotovenia do zariadeného stavu, čo 
nepochybne z hľadiska času už skončilo.  

Iné dojednania nájomnej zmluvy v článku 6 v bode 6.2 pod písm. a) stanovujú záväzok nájomcu, chrániť 
a udržiavať predmet nájmu v riadnom stave. Nájomná zmluva sa v spoločných a záverečných 
ustanoveniach ak nájomná zmluva neustanovuje inak odvoláva na  príslušné ustanovenia Občianskeho 
zákonníka a ustanovenia zákona č. 116/1990 Zb o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení 
neskorších predpisov. § 664 Občianskeho zákonníka ukladá prenajímateľovi povinnosť, prenechať 
nájomcovi prenajatú vec v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo ak spôsob užívania 
nedohodol, obvyklé používanie, a v tomto stave ju na svoje náklady udržiavať. Nakoľko predmetná 
nájomná zmluva neobsahuje žiadne špeciálne dojednania medzi nájomcom a prenajímateľom, ktoré by 
stanovovali výšku sumy opráv a údržby, ktorú má znášať aj s ohľadom na symbolickú výšku nájmu 
nájomca, je potrebné vychádzať z doslovného znenia § 664 Občianskeho zákonníku, že prenajímateľ 
vec v stave spôsobilom na dohodnuté, alebo obvyklé užívanie na svoje náklady udržiava. Znamená 
to ale potom, že všetky náklady ktoré vynaložil nájomca (VPS KV) na opravy a údržbu zo svojich 
prostriedkov sú nákladmi neopodstatnenými a tým pádom aj neoprávnenými, pretože ich mal znášať 
prenajímateľ. Túto právnu vadu nemôže odstrániť ani citovaný bod 6.2 písm. a) ktoré hovorí o 
udržiavaní predmetu nájmu v riadnom stave. Aj odborná literatúra7 rieši podrobne spôsob starostlivosti 
prenajímateľa o prenajatú vec na jeho vlastné náklady. Pripúšťa i dohodu, že nájomca bude 
zabezpečovať potrebné opravy, ale na náklady prenajímateľa. Vo všeobecnosti ale konštatuje, že iné 
náklady na opravy ako bežné znáša prenajímateľ, pričom nájomca je povinný oznámiť potrebu ich 
vykonania prenajímateľovi.  

Zastávam názor s ohľadom na vyššie uvedené, že je potrebné buď doplniť predmetnú nájomnú 
zmluvu o podrobný výpočet vzájomných práv a povinností prenajímateľa a nájomcu  s ohľadom 
na starostlivosť o prenajatý majetok, najmä s rozlíšením, ktoré opravy (do akej výšky v Euro) 
bude znášať nájomca a ktoré opravy nad túto výšku bude znášať prenajímateľ, alebo 
najsprávnejším riešením by bol postup podľa § 6 zákona č.138/1991 Zb.o majetku obcí, ktorý 
doslovne ustanovuje, že „obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom 
správcu majetku obce (ďalej len „správca“), ktorým je rozpočtová organizácia alebo príspevková 
 

7  Fekete, I.: Občiansky zákonník. 4.zväzok (Záväzkové právo – zmluvy). Veľký komentár, 
2.aktualizované a rozšírené vydanie. Bratislava: Eurokódex 2015 na strane 325 
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organizácia zriadená podľa osobitného predpisu“ Ak by bola akákoľvek pochybnosť ohľadne 
prevodu vlastníctva týmto spôsobom na VPS KV, zákon jasne definuje v § 6 ods.4 že správca 
nemôže nadobudnúť majetok do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, do správy 
je naďalej vlastníctvom obce8. Pri aplikácii inštitútu zverenia majetku do správy by bola v zmysle § 
6a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v súčinnosti s § 21 ods.9 písm. g) zákona 523/2004 Z.z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov doslovne naplnená 
dikcia zákona o určení majetku, ktorý obec zverí pri zriadení správcu - príslušnej príspevkovej 
organizácii v jej v zriaďovacej listine – viď bod 4.4 

4.6. Dňa 14.02.2017 schválilo Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Karlova Ves 
uznesenie č.283/2017, ktorým menuje Antona Horínka do funkcie riaditeľa príspevkovej organizácie 
VPS KV na dobu do 30.06.2017. Predmetné uznesenie žiadnym spôsobom nerieši, od akého dátumu sa 
pán Horínek ujíma funkcie riaditeľa VPS KV. Odporúčam miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves, aby vo všetkých prípadoch menovania do funkcie riaditeľa, iného 
vedúceho zamestnanca akejkoľvek organizácie sa vždy určoval presný dátum nástupu do funkcie 
a to i v prípade, ak bola predtým tá istá osoba poverená vedením tejto organizácie.  

4.7. Zmluva o spolupráci zo dňa 02.01.2017 mala dočasne vypomôcť VPS KV najmä so 
spracovávaním administratívnej agendy a zabezpečením technických činností podporného charakteru. 
Je však na úvahu, či si tieto činnosti nemohla vopred zabezpečiť samotná VPS KV, ktorá bola zriadená 
už k 01.07.2016 a mala de facto 6 mesiacov prípravného času na plnohodnotný rozbeh činnosti od 
01.01.2017.  

Na základe tejto zmluvy boli zamestnancom VPS KV 4 mesiace vydávané stravné poukážky/gastro 
lístky ktoré si preberali svojím podpisom na mennej súpiske priamo v pokladni miestneho úradu MČ. 
VPS KV zabezpečila dňa 23.02.2017 prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému nákup 
gastro lístkov na obdobie 12 mesiacov v celkovom objeme 32.618,97 Eur.   

Vedenie účtovníctva mala podľa predmetnej zmluvy zabezpečovať mestská časť. Na základe zmluvy o 
vykonaní práce zo dňa 26.04.2017 zabezpečila spracovanie účtovníctva za prvý kvartál 2017 (január až 
marec) vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu. Spracované účtovníctvo je prehľadne vedené.  

Ku dňu 31.03.2017 bol zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov na účte VPS KV 72.265,69 
Eur, avšak bez vysporiadania s plneniami poskytnutými mestskou časťou na základe zmluvy o 
spolupráci. Dá sa však kvalifikovaným odhadom predpokladať, že celkové hospodárenie VPS KV ku 
koncu roka 2017 by mohlo skončiť prebytkom.   

I keď sa dá z článku I ods. 3 zmluvy o spolupráci odvodiť zabezpečovanie vedenia personálno-mzdovej 
agendy, VPS KV podpísala dňa 01.01.2017 dohodu o pracovnej činnosti so zamestnankyňou 
personálno-mzdového referátu  miestneho úradu, na základe ktorej bude od 01.01.2017 do 31.12.2017 
zabezpečovať pre VPS KV spracovanie administratívneho zabezpečenia mzdovej agendy VPS.  

 

8  Správa majetku obce je podľa § 6 ods. 3 zákona č. 138/1991 Zb. súhrn oprávnení a povinností 
správcu alebo mestskej časti k tej časti majetku, ktorú im obec (mestská časť) zverila do správy, alebo 
ktorý správca nadobudol vlastnou činnosťou. Správca alebo mestská časť sú oprávnený a povinný 
majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, brať z 
neho úžitky a nakladať s ním v súlade s týmto zákonom a so zásadami hospodárenia s majetkom obce; 
mestská časť tiež v súlade so štatútom mesta.  
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Rovnako možno zo znenia článku I ods.3 zmluvy o spolupráci odvodiť aj zabezpečenie agendy 
verejného obstarávania zo strany mestskej časti v prospech VPS KV. Napriek tomu uzavrela VPS KV 
dňa 28.02.2017 zmluvu o pracovnej činnosti so zamestnankyňou referátu kontroly a verejného 
obstarávania miestneho úradu, obsahom ktorej je od 01.03.2017 do 31.12.2017 obstarávanie tovarov, 
prác a služieb v zmysle zákona č.343/2015 Z.z..  

Na otázku kontrolóra prečo došlo k uzatvoreniu predmetných dohôd o pracovnej činnosti a dohody o 
vykonaní práce odpovedal prednosta miestneho úradu, ako i riaditeľ VPS KV že úradníci miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves jednoducho odmietli tieto činnosti pre „iný subjekt“ v 
rámci svojej náplne práce zabezpečovať, i keď túto agendu v roku 2016 pre hospodársku správu ktorá 
vykonávala de facto činnosť VPS KV zabezpečovali.  

Uzatvorenie predmetných zmlúv o pracovnej činnosti a vykonaní práce nepovažujem zo strany 
VPS KV za chybu, nakoľko potreboval zabezpečiť vedenie predmetnej agendy, ktorú mala na 
základe zmluvy o spolupráci zabezpečiť mestská časť. Nerozumiem však, prečo bola podpísaná 
druhá zmluva o spolupráci dňa 09.05.2017, keď prvá zmluva o spolupráci až na zabezpečenie 
nákupu prevádzkového materiálu nebola zo strany mestskej časti naplnená.  

4.8. V zmysle bodu 3.1.a) a b) aktualizovať výmery trávnatých plôch, ktoré kosí a 
vyhrabáva VPS KV. V tejto veci odporúčam Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves začať rokovať 
ako s Hlavným mestom SR Bratislava, tak i ostatnými vysporiadanými/nevysporiadanými vlastníkmi 
trávnatých plôch, o ktoré sa akýmkoľvek spôsobom stará mestská časť prostredníctvom VPS KV.  

4.9. Pri kontrole právneho vzťahu VPS KV k udržiavaným trávnatým porastom a inej zeleni, 
vrátane letnej a zimnej údržby komunikácií som zistil, že mestská časť žiadnym formálnym spôsobom 
neodovzdala VPS KV nehnuteľný majetok, ktorý VPS KV de facto udržiava. Riaditeľ VPS KV 
odvodzuje túto činnosť len od zriaďovacej listiny a zvykového práva, ako to robili predchádzajúci 
externí dodávatelia.  

4.10. Pri kontrole webového sídla VPS KV – www.kvvps.sk, konkrétne v rubrike zverejňovanie 
zmlúv, objednávok  a  faktúr som zistil náhodným výberom objednávok nasledovné  skutočnosti : 

- objednávka tovarov, služieb a prác č.4/2017 bola vyhotovená dňa 13.03.2017 p. Boris Tomkovič, 
schválená dňa 16.03.2017 p. Boris Tomkovič 

- objednávka tovarov, služieb a prác č. 5/2017 bola vyhotovená dňa 15.03.2017 p. Boris Tomkovič, 
schválená dňa 23.03.2017 p. Boris Tomkovič 

- objednávka tovarov, služieb a prác č.11/2017 bola vyhotovená dňa 24.04.207 p. Boris Tomkovič, 
schválená dňa 22.05.2017 p. Boris Tomkovič 

- objednávka tovarov, služieb a prác č. 15/2017 bola vyhotovená dňa 24.05.2017 p. Boris Tomkovič, 
schválená dňa 24.05.2017 p. Boris Tomkovič 

Na predmetných objednávkach je uvedené, že pripravovaná finančná operácia je v súlade so všetkými 
skutočnosťami podľa § 7 zákona č.357/2015 Z.z.. Takýto spôsob vykonávania základnej finančnej 
kontroly je však v rozpore s § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 357/2017 Z.z., nakoľko základnú finančnú 
kontrolu vykonávajú v zmysle ods.2  dve osoby, a to štatutárny zástupca a poverený zamestnanec 
zodpovedný za odbornú stránku veci. Okrem toho v zmysle ods.3 citovaného § musia zamestnanci 
uviesť vyjadrenie, či je, alebo nie je možné finančnú operáciu, alebo jej časť vykonať. Na všetkých 
uvedených objednávkach vyhotovenie a schválenie objednávky zrealizovala jedna a tá istá osoba p. 
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Boris Tomkovič. S ohľadom na uvedené konštatujem nedodržanie § 7 ods. 2 a 3 zákona č. 357/2015 
Z.z. o  finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

4.11.  Pri kontrole predložených účtovných dokladov bola kontrolou zistená faktúra č. 11703345 
zo dňa 13.04.2017, splatná 13.05.2017 za dodávku náhradných dielov od spoločnosti Marián ŠUPA, 
ktorá nemala podpísanú priloženú objednávku č. 9/2017 vystavenú VPS KV. Krycí list č. 006 k 
predmetnej faktúre nebol vyplnený a podpísaný zamestnancami VPS KV.  

4.12 Na rokovaní Finančnej komisie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Karlova 
Ves dňa 08.06.2017 bola pri rozprave k návrhu záverečného účtu mestskej časti Bratislava – Karlove Ves za 
rok 2016 odprezentovaná informácia, že nakoľko VPS KV nevykonávala v roku 2016 žiadnu činnosť a 
fungovať začala až od 01.01.2017, nebolo potrebné za túto príspevkovú organizáciu urobiť riadnu účtovnú 
závierku za rok 2016. Z ďalšej diskusie vyplynula informácia, že nakoľko VPS KV nevykonávala žiadnu 
činnosť, neviedla účtovníctvo v zmysle zákona o účtovníctve. Podľa § 16 ods.1 písm. a) zákona č. 431/2002 
Z.z. o účtovníctve je účtovná jednotka, ktorá je právnickou osobou povinná otvoriť účtovné knihy 
vždy ku dňu jej vzniku.  V zmysle § 16 ods.4 písm. b) zákona o účtovníctve uzavrie účtovná jednotka 
účtovné knihy k poslednému dňu účtovného obdobia. V zmysle § 17 ods.6 zákona o účtovníctve účtovná 
jednotka zostavuje účtovnú závierku vždy, keď uzavrie účtovné knihy podľa § 16. Na základe 
dohľadania účtovných dokladov za rok 2016 bolo zistené, že poverený vedúci VPS KV Ján Hrčka uzatvoril 
dňa 28.07.2016 s VÚB, a.s. Zmluvu o bežnom účte v prospech VPS KV. Pri zriadení predmetného účtu vložil 
na tento účet sumu 100 Eur z ktorej sa následne uhrádzali poplatky za vedenie účtu. Poplatky za vedenie 
predmetného bankového účtu predstavujú čiastku 27,87 Eur za obdobie od 28.7.2016 do 31.12.2016. Dňa 
13.júna 2017 na dotaz kontrolóra ohľadne predmetnej sumy 100 Eur prehlásil, že to boli jeho vlastné finančné 
prostriedky, ktoré si však voči VPS KV nenárokuje naspäť. K 31.12.2016 predstavoval účtovný zostatok na 
predmetnom bankovom účte čiastku 72,13 Eur, podľa bankového výpisu k 31.01.2017.      

4.13 S ohľadom na oprávnenie VPS KV vykonávať podnikateľskú činnosť, ktorá má byť pri 
príspevkovej organizácii zdrojom príjmov v zmysle § 24 ods.7 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov som sa zameral i na túto formu 
príjmov VPS KV. Kontrolovaný subjekt neposkytol miestnemu kontrolórovi k nahliadnutiu účtovníctvo 
podnikateľskej činnosti a ani daňové doklady, ktoré by preukazovali fakturáciu tretím osobám. Na 
základe ostatných informácií sa miestny kontrolór dozvedel, že v zimnom období bola vykonávaná 
zimná údržba bližšie nešpecifikovanému odberateľovi za 3500 Eur. K predmetnej službe chýbala až do 
polovice júna zo strany odberateľa písomná objednávka, bez ktorej kontrolovaný subjekt neuskutočnil 
fakturáciu. Obdobným spôsobom bola realizovaná aj ďalšia služba pre externý subjekt v podobe kosenia 
za 1200 Eur. V týchto prípadoch namietam neexistenciu písomnej objednávky, alebo zmluvy ešte pred 
tým, než začal kontrolovaný subjekt vykonávať predmetnú službu pre tretie osoby. Namietam i následnú 
oneskorenú fakturáciu, nakoľko ak by bol takýto prípad posudzovaný podľa zákona o DPH, mala byť 
faktúra vystavená do 15 dní od uskutočnenia zdaniteľného plnenia (ak sa jedná o viac plnení v jednom 
mesiaci, tak na konci mesiaca – tzv. súhrnná faktúra), resp. ak nie je subjekt platcom DPH, tak v zmysle 
zákona o účtovníctve bez zbytočného odkladu v zmysle § 10 ods.2 zákona č. 431/2002 Z.z. o 
účtovníctve. 

4.14 Kontrolovaný subjekt nemá spracované základné interné právne predpisy ( ďalej len 
„IPP“), najmä IPP o obehu účtovných dokladov, vrátane rozlišovania nákladov v hlavnej 
(verejnoprospešnej činnosti) a vedľajšej (podnikateľskej) činnosti, IPP o verejnom obstarávaní, IPP - 
organizačný poriadok, IPP o finančnej kontrole a prípadne iné interné právne predpisy. 

4.15 Výkon kontrolnej činnosti bol zameraný aj na reklamu, resp. propagáciu VPS KV vo 
vzťahu k širokej verejnosti, najmä s ohľadom na výkon podnikateľskej činnosti. Kontrolou webu 
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mestskej časti www.karlovaves.sk bolo zistené, že neobsahuje žiadnu informáciu, alebo aktívny link na 
webovú stránku www.vpskv.sk a to ani spätne. Na oddelení marketingu a propagácie som následne 
zisťoval, či kontrolovaný subjekt zadal akúkoľvek reklamu do miestnych tlačených novín, ktorou by 
propagoval svoju podnikateľskú činnosť. Žiadna reklamná inzercia, okrem inzercie na nábor 
zamestnancov zo strany kontrolovaného subjektu nebola zadaná. V tejto súvislosti sa miestnemu 
kontrolórovi javí za potrebné zdôrazniť zrejmú absenciu tzv. podnikateľského zámeru resp. výkonu 
obchodnej činnosti, komu vlastne chce VPS KV svoju voľnú kapacitu podnikania ponúkať ?  

 

ZÁVER 

Priebežná kontrola príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves zistila nedostatky, 
ktoré možno pripisovať každej novovzniknutej organizácii takéhoto typu. Niektoré nedostatky súvisiace 
najmä so zriaďovacou listinou a dozorným organom je možné odstrániť len v súčinnosti so 
zriaďovateľom tejto organizácie – Mestskou časťou Bratislava – Karlova Ves. Ostatné nedostatky 
vzniknuté nedodržiavaním všeobecne záväzných právnych predpisov je možné odstrániť najmä prijatím 
kvalifikovaných zamestnancov nevyhnutne potrebných pre vedenie administratívnej a ekonomickej 
agendy organizácie. Nedostatky, ktoré sa týkajú prenajatého majetku, resp. majetku, o ktorý sa 
príspevková organizácia stará, bude potrebné opäť doriešiť v súčinnosti so zriaďovateľom. Otázka 
starostlivosti o verejnú zeleň vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislava si bude vyžadovať ďalšie 
rokovania s ich vlastníkom.  
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      MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA – KARLOVA VES 
          Námestie sv. Františka č. 8,  842 62 Bratislava 4  

     M I ES T NY K O NT RO L Ó R  
 

            SPRÁVA O KONTROLE  

  

1 Základné informácie 

 

Podkladom na vykonanie kontroly je uznesenie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – 
Karlova Ves č. 333/2017 zo dňa 18. júla 2017, ktorým bolo miestnemu kontrolórovi uložené vykonať 
kontrolu objednávok, zmlúv, verejných obchodných súťaží a kultúrnych podujatí 
vystavených/podpísaných a organizovaných mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves za roky 2006 až 
2014 z hľadiska zákonnosti, vecnej a formálnej správnosti, ako i najmä hospodárnosti a efektivity 
vynakladania finančných prostriedkov.  
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Povinná osoba : Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, Nám. sv. Františka 8 842 62 
Bratislava  

Kontrola vykonaná miestnym kontrolórom : JUDr. Mgr. Miloslav Hrádek. LL.M 

Cieľ kontroly: kontrola zákonnosti, vecnej a formálnej správnosti, ako i najmä hospodárnosti a 
efektivity vynakladania finančných prostriedkov pri objednávkach vystavovaných Miestnym úradom 
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves za rok 2006. 

Právne predpisy aplikované pri realizácii kontroly : zákon NRSR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a iné 
všeobecne záväzné právne predpisy. 

Začiatok kontroly : 20.júl 2017 

 

2 Podklady a teoretické východiská na výkon kontroly.  

 

Táto kontrola je klasickou dokladovou kontrolou, pri ktorej sa vychádza výlučne z písomných 
podkladov, ktorými sú objednávky. V priebehu kontroly som nepožiadal žiadneho terajšieho 
zamestnanca miestneho úradu, ktorý vystavoval objednávky v rozhodnom období o akúkoľvek 
konzultáciu, alebo vysvetlenie. Podkladmi na vykonanie kontroly boli výlučne písomné objednávky 
z roku 2006. Aby ste si mohli urobiť názornú predstavu, v akom stave sa predmetné objednávky ku dňu 
kontroly nachádzajú, vložil som do tejto správy o kontrole fotografie objednávok, resp. ich väzbu 
a rovnako aj knihu objednávok, do ktorej boli objednávky podľa čísel chronologicky zapisované.  

 

 

Objednávky rok 2006 

Objednávky sú po perforovaní zviazané v klasickom zakladači vo formáte A5, sú číslované od 4/2006 
do 187/2006 a sú písané rukou na samo prepisovacích tlačivách Ševt design 010882. Zakladač je 
označený slovami – „OBJEDNÁVKY 2006“ Ďalej pre účely tejto správy len „objednávka, alebo 
zakladač objednávok“. 
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Súčasťou archívnej dokumentácie objednávok je i kniha objednávok, ktorá nie je oficiálne nijak 
nazvaná, je vo formáte A5 v pevnej knižnej väzbe. Na čelnej strane knižky je roztrhnutá žltá nálepka 
z ktorej je čitateľný text „31/200... KNIŽNIC...“. Knižka neobsahuje žiadne oficiálne označenie komu 
patrí, neobsahuje ani označenie roku 2006. Na tretej strane bez akéhokoľvek označenia začína v prvom 
riadku text – „1/06 Toman dopr.značky – SATES“. V ďalších riadkoch pokračuje text obdobným 
spôsobom. Ďalej pre účely tejto správy len „kniha, alebo kniha objednávok“. 
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S ohľadom na stav samotných objednávok – v niektorých prípadoch úplne vyblednuté a nečitateľné 
písmená druhých, alebo tretích listov samo-prepisných tlačív šeft som zvolil kontrolnú metódu 
prepísania všetkých objednávok do tejto správy, vyhodnotenie každej objednávky samostatne 
a následnú sumarizáciu vyhodnotených záverov jednotlivých objednávok. Jednotlivé objednávky sú 
nedeliteľnou prílohou tejto správy o kontrole a predstavujú základný prameň kontroly.  

Pri vyhodnocovaní objednávok som vychádzal predovšetkým z toho, že Slovenská legislatíva nemá 
zjednotenú definíciu pojmu objednávka. Napríklad Obchodný zákonník (zákon č. 513/1991 Zb.) v §3a 
používa pojem objednávky v kontexte s povinnosťou uvádzania úplných informácií o podnikateľovi 
v obchodnom styku. Komentár k tomuto § poníma objednávku ako prostriedok komunikácie, ktorým 
podnikateľ vyjadruje svoj dopyt po produktoch a službách iného podnikateľa.  

V bežnom obchodnom styku sa objednávkou rozumie najmä písomné zachytenie dopytu na tovar, alebo 
službu inej osoby (zámerne neuvádzam pojem podnikateľ), pri ktorom vystavovateľ objednávky 
prejavuje vôľu voči inej osobe na plnenie, ktoré môže byť podľa povahy obchodného vzťahu odplatné, 
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alebo bezodplatné. Objednávkou v tomto kontexte nie je nič iné, ako návrh na uzatvorenie zmluvy 
v zmysle §§ 43a nasl. Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb.). Zmluva je dvojstranný právny 
úkon skladajúci sa z dvoch jednostranných právnych úkonov. Prvým z nich je návrh na uzavretie zmluvy 
– oferta, alebo v našom ponímaní objednávka. Je to jednostranný, určitej osobe adresovaný prejav vôle 
navrhovateľa, v ktorom dostatočne určitým spôsobom (t.j. že návrh obsahuje aspoň podstatné náležitosti 
navrhovanej zmluvy) navrhuje adresátovi uzavretie zmluvy s obsahom v ňom uvedeným, a vyjadruje 
súčasne vôľu byť týmto návrhom viazaný, ak ho adresát príjme. Návrh – objednávka je pre navrhovateľa 
záväzný okamihom jeho doručenia adresátovi, bez ohľadu na to, či sa s ním adresát oboznámil.  

Občiansky zákonník ďalej upravuje lehoty na prijatie návrhu zmluvy / objednávky, resp. zánik návrhu 
zmluvy / objednávky v prípade jej nepriatia v primeranej lehote. Znemená to teda, že pre „lepšiu 
pozíciu“ navrhovateľa – vystaviteľa objednávky by mala objednávka obsahovať aj ustanovenie o dĺžke 
jej platnosti. Včasné vyhlásenie voči vystaviteľovi objednávky urobené osobou, ktorej bola objednávka 
určená je (alebo jej včasným konaním z ktorého možno vyvodiť jej súhlas), prijatím objednávky. Okrem 
všeobecných náležitostí objednávky, ktorými sú najmä správne označenie vystaviteľa objednávky a jej 
adresáta sú to najmä údaje o lehote na jej prijatie, prípadne spôsob potvrdenia objednávky zo strany 
adresáta, informácie o navrhovanej splatnosti navrhovanej ceny, bankovom spojení, dátume vystavenia 
a samozrejme čo najpodrobnejší popis/opis toho, čo vystaviteľ objednávky po jej adresátovi vlastne 
požaduje, alebo v bežnej reči, čo si u neho objednáva. Tieto všeobecné atribúty každej objednávky 
doplňujú v prípade jednotlivých objednávok ďalšie náležitosti, podľa jednotlivých navrhovaných 
zmluvných typov. Iné náležitosti si vyžaduje napríklad kúpna zmluva a zmluva o dielo, v porovnaní 
napríklad s niektorými objednávanými službami, pri ktorých bolo ťažké vôbec určiť, čo objednávateľ 
na adresátovi vlastne požaduje, napríklad v objednávke č. 94/2006 kde mestská časť objednávala -  
„Objednávame u vás čistotu“ – vyzbieranie komunálneho odpadu atď., alebo v objednávke č. 138/2006 
objednávame u vás „kone + koč s kočišom na deň 30.9.2006“ bez špecifikácie, či budú po celú dobu 
kone s kočom a kočišom staticky stáť na jednom mieste, alebo či budú poskytovať účastníkom podujatia 
dopravné služby.  

Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je ako subjekt verejného práva pri uzatváraní zmlúv povinná 
postupovať podľa § 261 ods.2 Obchodného zákonníku a uzatvárať zmluvy, vrátane návrhov zmlúv / 
objednávok podľa jednotlivých zmluvných typov, ako ich upravuje Obchodný zákonník. Každá 
objednávka by preto mala obsahovať informáciu, že návrh zmluvy spadá obsahovo pod úpravu 
Obchodného zákonníku a všetky práva a povinnosti vystaviteľa objednávky a jej adresáta sa budú 
spravovať podľa Obchodného zákonníku. 

Pred začiatkom samotného posudzovania objednávok v podmienkach Miestneho úradu Mestskej časti 
Bratislava – Karlova Ves za rok 2006 som skúmal, či bol pre vystavovanie objednávok vydaný 
akýkoľvek interný pokyn starostu/prednostu, alebo akákoľvek interná norma, ktorá by upravovala 
vystavovanie objednávok v tomto období, najmä z ohľadom na obsahové a formálne náležitosti 
(napríklad : čo má objednávka obsahovať, čo je podkladom pre objednávku, či bola povinnosť vyžiadať 
si vopred od dodávateľa cenovú ponuku, prílohy objednávok a pod.). V tomto kontexte som oslovil 
mailom vedúcich zamestnancov miestneho úradu so žiadosťou o akúkoľvek informáciu. Napriek snahe 
sa žiadny takýto interný pokyn nepodarilo nájsť.  

 

3 Opis zistených nedostatkov.  

Za rok 2006 som posudzoval spolu 187 objednávok. Z tohto počtu : 
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3. Chýbalo v zakladači objednávok spolu 49 objednávok čo predstavuje 26,2% všetkých 
objednávok - tieto chýbajúce objednávky boli vo veľmi obmedzenom rozsahu (často na len 
jedno až dve slová) zaznačené v knihe objednávok. Je pre miestneho kontrolóra doslova 
nemožné zistiť, kto, kedy a prečo tieto objednávky zo zakladača vybral.  

4. V knihe objednávok nie sú vôbec zaznačené čísla 4 objednávok  čo predstavuje 2,13% 
všetkých objednávok - a to konkrétne čísla 72 (po čísle 71 nasleduje 73) a čísla 81, 82 a 83 (po 
čísle objednávky 80 nasleduje v knihe hneď číslo 84). Miestny kontrolór nechce špekulovať, 
ale takýto postup bol všeobecne v praxi zaužívaný pre možnosť doplnenia „načierno“ 
objednávky do už chronologicky uzatvoreného poradia podľa potreby, i keď miestny kontrolór 
netvrdí, že to bolo tak i v tomto prípade.  

5. 114 objednávok neobsahuje v texte objednávky žiadnu jednotkovú, alebo maximálnu cenu 
za predmet objednávky, prípadne sa odvolávajú na cenovú ponuku, ktorá nie je žiadnym 
spôsobom bližšie špecifikovaná aspoň dátumom jej doručenia na miestny úrad, čo 
predstavuje 60,96% všetkých objednávok. Ak od celkového počtu objednávok 187 
odpočítame 49 kusov chýbajúcich objednávok, dostaneme reálny počet objednávok 138. 
V tomto prípade je percentuálny podiel 82,60%. Miestny kontrolór považuje percentuálny 
pomer 82,60% objednávok, ktoré neobsahujú v texte konkrétnu jednotkovú cenu, alebo 
maximálnu cenu, ktorú by bola ochotná zaplatiť mestská časť za alarmujúcu. Chýbajúca 
jednotková, alebo maximálna cena v objednávke sťažuje a znemožňuje spätnú kontrolu 
a samozrejme prípadné námietky voči výške faktúrovanej ceny vo faktúre, pretože dodávateľovi 
nebol v návrhu zmluvy – objednávke stanovený cenový strop, ktorý bol ochotný vystaviteľ 
objednávky ešte akceptovať. 

6. Ani jedna objednávka neobsahovala akúkoľvek informáciu / podmienku o dĺžke jej platnosti 
pre prijatie adresátom. Lehotu na prijatie objednávky adresátom nemôžeme zamieňať 
s termínom na zrealizovanie objednávaného plnenia. 

7. V mnohých objednávkach nebola vyplnená kolónka dodacia lehota, čo dávalo adresátovi 
objednávky priestor na svojvoľné posúvanie termínu dodávky služby, alebo tovaru. Jedná sa 
napríklad o objednávky č. 181/2006 a 182/2006 kde pri oprave dopravných značiek, alebo 
vyznačení vodorovného dopravného značenia chýba presná dodacia lehota. 

8. Ani jedna posudzovaná objednávka nevyžadovala, aby adresát objednávky oficiálnou cestou 
potvrdil jej prijatie (vôľu uzatvoriť zmluvu) a v zmysle §43c ods.1 Občianskeho zákonníka 
sa zrejme čakalo (alebo lepšie povedané sa očakávalo), či adresát objednávky začne objednávku 
realizovať ak pominieme možnosti, že s ním mohol byť spracovateľ v neformálnom kontakte 
a mohol mať opäť neformálnu vedomosť, že objednávka bola prijatá.  

9. Objednávky v prevažnej väčšine prípadov vôbec za slovným spojením „objednávame“ 
neuvádzali, o aký druh zmluvy, resp. návrhu zmluvy sa v objednávke jedná. Samotné uvedenie 
bankového spojenia na objednávke bez uvedenia ceny v prípade kúpnej zmluvy po formálnej 
stránke ešte neznamenalo, že objednávka vyjadruje vôľu vystaviteľa objednávky niečo kúpiť. 
Takáto objednávka by mohla byť posudzovaná ako žiadosť o poskytnutie daru.  

10. Objednávky v prevažnej väčšine prípadov mali z rôznych dôvodov veľmi nedostatočne, alebo 
až „nelogicky“ zadefinovaný predmet plnenia, resp. to, čo vystaviteľ objednávky vlastne 
požaduje. V niektorých prípadoch ako napríklad v objednávkach č.132/2006, 155/2006 bola 
objednaná revízia elektroinštalácie a odstránenie prípadných závad revíziou zistených, pričom 
si mestská časť ani len nevymienila podmienku byť informovaná o počte, rozsahu a najmä cene 
za odstraňované závady. Predmetná objednávka navyše ani neobsahuje jednotkovú a ani 
maximálnu cenu za objednávané služby. Objednávkou č. 170/2006 napríklad mestská časť 
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objednala asistenčné služby na deň 9.11.2006 od 14.00 – do 18.00 hod. na pešej zóne pri 
príležitosti príchodu Martina na bielom koni, pričom objednávka vôbec nedefinuje, čoho sa tieto 
asistenčné služby majú týkať. Predmetná objednávka neobsahuje ani jednotkovú a ani 
maximálnu cenu za dopytovanú službu. 

11. Medzi kontrolovanými objednávkami sa vyskytli aj objednávky, ktoré nejasne zadefinovaný 
predmet plnenia ešte odkazovali na ďalšie dohody, najmä v rozsahu samotného predmetu 
objednávky, alebo termínu plnenia. Napríklad objednávka č.103/2006 na objednanie nakladania 
odpadu nakladačom UNC, kde v pri dodacej lehote je uvedený termín dohodou, alebo 
objednávka č.184/2006 na opravu vozidla DESTACAR NX13 BD v dohodnutom rozsahu, opäť 
s chýbajúcou jednotkovou, alebo maximálnou cenou za predmet objednávky. 

12. Zaujímavou kapitolou sú objednávky na údržbu verejnej zelene, pri ktorých sa v niektorých 
objednávkach napríklad č. 108/2006, 111/2006, 129/2006, 169/2006, 171/2006 mestská časť 
odvolávala na zmluvy (zrejme rámcové zmluvy), zatiaľ čo ostatné objednávky taktiež na 
údržbu verejnej zelene napríklad č. 114/2006, 124/2006, 144/2006, 168/2006, 185/2006, 
186/2006, zadávané tým istým dodávateľom tento odkaz na zmluvu/zmluvy neobsahujú, 
poprípadne je napríklad kosenie svahu 1000m2 a kosenie ruderálneho porastu 500m2 súčasťou 
objednávky č.148/2006 na výmenu piesku v pieskovisku. Dochádzalo takto zadávanými 
objednávkami bez odkazu na zmluvy k obchádzaniu zazmluvnených limitov, alebo sa len pri 
tvorbe predmetných zmlúv na ktoré odkazujú objednávky pozabudlo na plochy, ktoré bolo 
neskôr taktiež potrebné udržiavať  ? Otázky ohľadne objednávok na údržbu verejnej zelene by 
si asi vyžadovali samostatnú tématickú kontrolu. 

13. Z celkového počtu 187 objednávok, resp. len zo 138 existujúcich bolo pri zohľadnení vyššie 
uvedených hodnotiacich kritérií posúdených ako správne spracovaných len 12 objednávok, čo 
predstavuje percentuálne vyjadrenie  8,69% zo všetkých posudzovaných objednávok. 

14. Objednávky nebolo možné posúdiť z hľadiska hospodárnosti, nakoľko ako som uviedol vyššie, 
82,60% všetkých objednávok neobsahovalo vo svojom texte informáciu o cene, resp. odkaze na 
spôsob určenia ceny, napríklad na základe predchádzajúcej cenovej ponuky, alebo verejného 
obstarávania. S ohľadom na uvedené, ako i s ohľadom na značný časový odstup (viac ako 10 
rokov od vystavenia objednávok) nie je možné posúdiť opodstatnenosť výšky sumy, ktorá bola 
na základe objednávky a dodania tovaru, či služby nakoniec zaplatená.   

 

ZÁVER  

S ohľadom na značný časový odstup medzi vznikom objednávok v roku 2006 a ich kontrolou 
v roku 2017 je táto správa o kontrole skôr metodickým vodítkom pre terajších zamestnancov 
Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves, ako správne, resp. optimálne vystavovať objednávky. Za 
najväčší nedostatok posudzovaných objednávok považujem v 82,6% prípadov absenciu 
akejkoľvek zmienky o konkrétnej cene v posudzovaných objednávkach. Neuvedenie jednotkovej, 
alebo maximálnej ceny do objednávky, ako návrhu zmluvy dáva adresátovi objednávky - 
dodávateľovi priestor na variáciu s fakturovanou cenou, ktorú zaplatila v konečnom dôsledku 
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves. 

  

 

 



20 

PRÍLOHY – prepis jednotlivých objednávok s individuálnym vyhodnotením nedostatkov 

 

OBJEDNÁVKY za rok 2006 

Objednávka 1/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy objednávok ju vystavil 
Toman s textom : dopr. značky - SATES. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 2/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy objednávok ju vystavil 
Toman s textom : statik Bud. . Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 3/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavila Satova 
s textom : stav. zákon. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 4/2006 vystavená - Brna dňa 11.1.2006 na HOMOLA TEAM, Botanická 13, Bratislava, 
predmet objednávky : Objednávame u vás demontáž a likvidáciu podhľadu terasy pri objekte od 
centrum – obytný dom Borská 1. Havarijný stav ! Dodacia lehota : ihneď – havárijný stav. Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad presnú špecifikáciu rozsahu 
demontáže a likvidácie podhľadu a ani presnú lokalizáciu miesta, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Objednávka neobsahuje informáciu, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy dielo, ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy o 
bezodplatnom vykonaní prác, ako bezplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde 
uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu 
o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh 
akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

 

Objednávka 5/2006 vystavená – bez mena a nečitateľný podpis, podľa knihy Luknárová, dňa 13.1.2006 
na M.P.T. Snežienka s.r.o., Saratovská 28, predmet objednávky : Objednávame u vás kvety do obradnej 
sieni na r.2006 podľa telefonických požiadaviek odd. matriky. Dodacia lehota : neuvádza sa. 
Objednávka má zrejme rámcový charakter na rok 2006. Neobsahuje odvolávku na cenovú 
ponuku alebo iné verejné obstarávanie. Objednávka neobsahuje počet čiastkových dodávok 
v roku 2006 a ani maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednané kvety v roku 2006 zaplatiť. Objednávka má rámcový charakter na celý rok 2006, 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad spôsob preberania kvetov do koľko 
hodín/dní od telefonickej objednávky, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh kúpnej zmluvy, ako odplatný právny 
úkon, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom dodaní veci, ako bezplatný právny úkon, nakoľko 
v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   
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Objednávka 6/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy objednávok ju vystavil 
Toman s textom : projekt – sanácia závalu. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 7/2006 vystavená bez mena a nečitateľný podpis, podľa knihy ju vystavila Jurkovičová 
dňa 16.1.2006 na KONTA s.r.o., Agátová 1, 844 44 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame 
u vás pristavenie veľkokapacitného kontajnera (najväčší) dňa 18.1.2006 o 8,30 hod na miesto 
pristavenia Pod Záhradami 37, bude naložený netriedený odpad. Odvoz kontajnera o 14.00 hod. Dodacia 
lehota : 18.1.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad čo je 
najväčší kontajner, resp. aká je predpokladaná hmotnosť odpadu, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o likvidácii 
odpadu, ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s obdobným obsahom, ako bezplatný 
právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek 
tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

 

Objednávka 8/2006 vystavená bez mena a nečitateľný podpis, podľa knihy ju vystavila Gažiová dňa 
23.1.2006 na Royal - D, Mesačná 8 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u vás zviazanie 
materiálov MiR, MiZ – I.II. časť II. polrok 2005. Dodacia lehota : nie je uvedená. Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad spôsob zviazania materiálov (či po 
jednotlivých zasadaniach, alebo za celé obdobie II. polroku 2005), prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako 
odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s obdobným obsahom, ako bezplatný právny úkon, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.    

Objednávka 9/2006 vystavená bez mena a nečitateľný podpis, podľa knihy ju vystavila HS (asi 
hospodárska správa) dňa 24.1.2006 na HORNBACH, Galvaniho 7, Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame u vás zakúpenie paletovaných drevených brikiet v hodnote 5000,-Sk včetne DPH pre 
krajský úrad pre bezdomovcov. Dodacia lehota : nie je uvedená. Objednávka neobsahuje odvolávku 
na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného 
obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje žiadne údaje o prevzatí tovaru, resp. 
doprave.  K predmetnej objednávke je pripojená objednávka vystavená Krajským úradom v Bratislave, 
Staromestká 6, 814 71 Bratislava pod číslom 22/06 zo dňa 19.01.2006 voči HORNABACH BA, 
Galvaniho 7 na dodanie : zakúpenia paletovaných drevených brikiet v predbežnej cene s DPH 50000.00 

Objednávka 10/2006 vystavená bez mena a nečitateľný podpis, podľa knihy ju vystavil Baňacký dňa 
27.1.2006 na FAX COPY Domkárska 15, Bratislava 821 05, predmet objednávky : Objednávame u vás 
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celoročnú údržbu rozmnožovacieho stroja CANON IR 2200. Dodacia lehota : celoročne. Objednávka 
má rámcový charakter na celý rok 2006, neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – 
napríklad spôsob nahlasovania servisných výkonov, resp. lehotu servisného zásahu, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s obdobným obsahom, 
ako bezplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka 
na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s. 
pob.BA, z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle 
predchádzajúcej vety jedná.   

 

STORNOVANÁ Objednávka 11/2006 vystavená bez mena a bez podpisu, podľa knihy ju vystavil 
Toman dňa 30.1.2006 na Slovenský plynárenský priemysel, Mlynské Nivy 44/A, 82511 Bratislava, 
predmet objednávky : Objednávame u vás vytýčenie vašich inž. sietí v priloženej situácii vo 
vyznačenom území – lokalita mesta Bratislava, Devínska cesta, Matejkova ul., parc. Č. 1505/5 a 1503/4 
pre akciu „oprava zosunutého svahu“. Zároveň žiadam o vystavenie potvrdenia o vytýčení siete. 
Dodacia lehota : chýba. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad 
termín dodania vytýčenia, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu 
cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, zmluvu, alebo cenník dodávateľa. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny 
úkon, alebo návrh zmluvy s obdobným obsahom, ako bezplatný právny úkon, nakoľko 
v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu.  

Objednávka 12/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Toman 
dňa 30.1.2006 na SPP, a.s., Hraničná 10, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u vás 
vytýčenie vašich inž. sietí v priloženej situácii vo vyznačenom území – lokalita mesta Bratislava, 
Devínska cesta, Matejkova ul., parc. Č. 1505/5 a 1503/4 pre akciu „oprava zosunutého svahu“. Zároveň 
žiadam o vystavenie potvrdenia o vytýčení siete. Príloha : kópia katst. Mapy. Dodacia lehota : chýba. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad termín dodania vytýčenia, 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, zmluvu, alebo cenník dodávateľa. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy 
s obdobným obsahom, ako bezplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená 
cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom 
spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého 
právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.    
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Objednávka 13/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Toman 
dňa 30.1.2006 na BVS, a.s., Prešovská 48, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u vás 
vytýčenie vašich inž. sietí v priloženej situácii vo vyznačenom území – lokalita mesta Bratislava, 
Devínska cesta, Matejkova ul., parc. Č. 1505/5 a 1503/4 pre akciu „oprava zosunutého svahu“. Zároveň 
žiadam o vystavenie potvrdenia o vytýčení siete. Príloha : kópia katst. Mapy. Dodacia lehota : chýba. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad termín dodania vytýčenia, 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, zmluvu, alebo cenník dodávateľa. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy 
s obdobným obsahom, ako bezplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená 
cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom 
spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého 
právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.    

Objednávka 14/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy objednávok ju vystavil 
Toman s textom :  SATES. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 15/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Ižo dňa 
6.2.2006 na GEOS – Ing. Peter Stráňan, Segnérova 4, 841 04 Bratislava, IČO : 30164109, predmet 
objednávky : Vyhotovenie geometrického plánu stavby „dostavba a rekonštrukcia vnútrobloku medzi 
Pribišovou ul. A ul. Ľ. Fullu v Bratislave“. Cena celkom s DPH 14800,-Sk Dodacia lehota : 06.03.2006. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad presnejšie zadefinovanie 
objednávaných prác, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú 
ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, zmluvu, alebo cenník dodávateľa. Objednávka 
neobsahuje informáciu, koľko paré geometrického plánu má dodávateľ dodať.  

Objednávka 16/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy objednávok ju vystavila 
Kráľová s textom : Hornbach. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 17/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy objednávok ju vystavila 
Kráľová s textom : Hornbach. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 18/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Danková 
dňa 10.2.2006 na KRS, Matejková 20, 841 05 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame si 
deratizáciu a dezinfekciu nebyt. priestoru na Majerníkovej 16 v Bratislave. Opätovný výskyt potkanov. 
Dodacia lehota : chýba. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad 
termín dodania, alebo rozsah deratizácie a dezinfekcie, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, 
zmluvu, alebo cenník dodávateľa. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú 
službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka 
neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh 
zmluvy o dielo, ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s obdobným obsahom, ako 
bezplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na 
cenu. Objednávka neobsahuje žiadne informácie o bankovom spojení na mestskú časť.   
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Objednávka 19/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Bielčíková dňa 22.2.2006 na Pohrebná služba Pieta, Mlynské nivy 8, Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame kremáciu na najnutnejšie náklady mŕtvoly muža Jozefa Sojku, ktorý bol 7.2.2006 nájdený 
v záhradnej chatke na nečitateľná ulica. Dodacia lehota : chýba. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny – napríklad akým spôsobom naložiť s urnou so spopolnenými 
pozostatkami, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, 
alebo inú formu verejného obstarávania, zmluvu, alebo cenník dodávateľa. Objednávka 
neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je 
ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Z textu objednávky 
sa dá odvodiť, že sa objednáva odplatný právny úkon – na najnutnejšie náklady. 

Objednávka 20/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy objednávok ju vystavil 
Ing. Čársky voči neznámemu subjektu. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 21/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Matúšiková dňa 27.2.2006 na Homola Team, Líščie údolie 93, 841 04 Bratislava, predmet objednávky 
: Objednávame u vás pristavenie 7 ks veľkokapacitných kontajnerov (objem 7m3) na : 1.) Baníková 6, 
2.) Janotova 2 – parkovisko, 3.) Kuklovská – parkovisko pod múrom, 4.) Veternicova 24, 5.) 
Hlaváčikova 1, 6.) Adámiho 15 – Hodálová, 7.) Gabčíkova 8 – parkovisko.. Dodacia lehota : 31.3.2006 
– 2.4.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad presný termín 
pristavenia a odvozu kontajnerov, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, zmluvu, alebo cenník 
dodávateľa. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o odvoze 
a likvidácii odpadu, ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s obdobným obsahom, ako 
bezplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na 
cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.    

Objednávka 22/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Bielčíková dňa 1.3.2006 na Pohrebná služba Pieta, Mlynské nivy 8, Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame kremáciu na najnutnejšie náklady mŕtvoly muža Tibora Hadiho, ktorý bol nájdený mŕtvy 
5.1.2006 V Bratislave – Karlova Ves, ul. Fullu 3. Dodacia lehota : chýba. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny – napríklad akým spôsobom naložiť s urnou so spopolnenými 
pozostatkami, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, 
alebo inú formu verejného obstarávania, zmluvu, alebo cenník dodávateľa. Objednávka 
neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je 
ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Z textu objednávky 
sa dá odvodiť, že sa objednáva odplatný právny úkon – na najnutnejšie náklady. 

Objednávka 23/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 1.3.2006 na Ekovilis ( podľa knihy EKOVIMDIS), Gercenova 2/A, 8_105 Bratislava, predmet 
objednávky : Objednávame u vás orezy a výruby stromov a kríkov. Podľa priloženého zoznamu, zvyšok 
tejto objednávky je nečitateľný. Priložený zoznam nie je súčasťou objednávky. Dodacia lehota : ihneď. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad zoznam orezov a výrubov, 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
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verejného obstarávania, zmluvu, alebo cenník dodávateľa. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy 
s obdobným obsahom, ako bezplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená 
cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom 
spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého 
právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.    

Objednávka 24/2006 vystavená bez mena, s čitateľným podpisom I. Štetina, podľa knihy ju vystavil 
Štetina dňa 2.3.2006 na EXPERTA Ing. Jozef Poštulka, Senická 5, 811 04 Bratislava, predmet 
objednávky : Objednávame si u Vás statické posúdenie poškodeného podhľadu na premostení terasy pri 
OD Centrum, Borská ulica, vrátane návrhu na opravu v rozsahu technologického postupu prác, ktorý by 
bol podkladom pre obstaranie realizácie opravy. Počet vyhotovení : 3. Cena dohodou 5000,-Sk vrátane 
DPH. Úhrada ceny : po dodaní a prevzatí predmetu objednávky bank. Prevodom na základe faktúry 
dodávateľa. Dodacia lehota : do 17.3.2006. Jedná sa o prvú objednávku v zakladači objednávok za 
rok 2006, z ktorej je zrejmý rozsah objednaných prác a je stanovená presná cena, vrátane spôsobu 
jej úhrady. Ak by bola jej súčasťou ešte ostatná komunikácia medzi p. Štetinom a dodávateľom, 
napr. v podobe vytlačených mailov, alebo zápisov zo spoločných rokovaní, prípadne cenová 
ponuka EXPERTY voči miestnemu úradu Bratislava – Karlova Ves, ktorá bola podkladom pre 
vystavenie tejto objednávky, jednalo by sa doslova o vzorovú objednávku z doteraz 
kontrolovaných objednávok.  

Objednávka 25/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Danková 
dňa 3.3.2006 na KRS. s.r.o., Matejková 20, P.O..BOX 54, 84004 Bratislava 44, predmet objednávky : 
Objednávame si u vás zablendovanie odpadu v nebyt. priestore č.101 na Majerníkovej 16 v Ba 
(opatrenie proti opätovnému výskytu potkanov). Dodacia lehota : chýba. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny – rozsah požadovanej práce, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, 
zmluvu, alebo cenník dodávateľa. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú 
službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka 
neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh 
zmluvy o dielo, ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s obdobným obsahom, ako 
bezplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na 
cenu. V tejto objednávke na rozdiel od predchádzajúcich dokonca absentujú aj nasledovné údaje 
: IČO, DIČ, bankové spojenie. V knihe objednávok je táto objednávka s číslom 25/2006 
z neznámeho dôvodu po objednávke číslo 26/2006.  

Objednávka 26/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Baňacký 
s textom : svet. tabula - Šurinčík. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 27/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Štetina 
10.3.2006 na PMP stav, s.r.o. ( podľa knihy : drev. obklad bet. prutov), Saratovská 28, 84102 Bratislava, 
predmet objednávky : Objednávame si u Vás dodávku a montáž dreveného obkladu betónových lavíc 
z dreviny Bankirai na námestí sv.Františka, Bratislava – Karlova Ves v rozsahu podľa zjednodušenej 
PD vypracovanej firmou TEAM „T“, s.r.o. z 02/2005 opravenej v 08/2005 pre položky A8, A9, A10, 
A15 a A16. Cena : dohodou podľa vašej cenovej ponuky za dňa 2.3.2006 27378,-Sk vrátane DPH. 
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Úhrada ceny : po dodaní a prevzatí predmetu objednávky bank. prevodom na základe faktúry 
dodávateľa. Dodacia lehota : do 28.4.2006. Prílohy : cenová ponuka z 2.3.2006 a PD. Jedná sa o druhú 
objednávku v zakladači objednávok za rok 2006, z ktorej je zrejmý rozsah objednaných prác a je 
stanovená presná cena, vrátane spôsobu jej úhrady. Síce sa v zakladači objednávok nenachádza 
cenová ponuka zo dňa 2.3.2006 a PD, ale tieto podklady sú ako prílohy na objednávke vyznačené. 
Ak by bola jej súčasťou ešte ostatná komunikácia medzi p. Štetinom a dodávateľom, napr. 
v podobe vytlačených mailov, alebo zápisov zo spoločných rokovaní, ktoré boli podkladom pre 
vystavenie tejto objednávky, jednalo by sa doslova o najlepšiu vzorovú objednávku z doteraz 
kontrolovaných objednávok za rok 2006.  

Objednávka 28/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 21.....(zvyšná časť dátumu je nečitateľná) na Demko Marian ( podľa knihy „koše“), Pribišova 33, 
841 06 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u vás výrobu a dodávku 50ks smetné koše so 
strieškou (vzor na verejných priestranstvách Karlova Ves), farba zelená. Ceny podľa ponuky. Dodacia 
lehota : chýba. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad nákres 
požadovaných košov. Text objednávky síce obsahuje odvolávku na cenu podľa ponuky, ale táto 
ponuka nie je bližšie špecifikovaná aspoň dátumom jej vystavenia. Objednávka neobsahuje výšku 
presne dohodnutej ceny za objednaný tovar, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská 
časť Bratislavy – Karlova Ves za objednaný tovar zaplatiť. Ak by objednávka neobsahovala 
zmienku na cenu podľa ponuky, nebolo by možné odvodiť, akú formu právneho úkonu vlastne 
mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny úkon, alebo 
návrh zmluvy s obdobným obsahom, ako bezplatný právny úkon. Nakoľko sa v objednávke 
používa pojem ceny (množné číslo) a nie cena (jednotné číslo), dá sa predpokladať, že bolo 
objednaných viac druhov košov so strieškami.  

Objednávka 29/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 20.3.2006 na Ing. Martin Mikulaj, CARNIHERBA, Slávičie údolie 10, 811 02, Bratislava, predmet 
objednávky : Objednávame u vás opravu poškodených trávnikov a kríkových skupín, hlavice 
polievacieho systému nám. Sv. Františka 6., oprava pokládkou trávnatých drnov. Cena podľa ponuky. 
Dodacia lehota : apríl 2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad 
merné jednotky požadovaných prác. Text objednávky síce obsahuje odvolávku na cenu podľa 
ponuky, ale táto ponuka nie je bližšie špecifikovaná aspoň dátumom jej vystavenia. Objednávka 
neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je 
ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky 
predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne 
mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny úkon, alebo 
návrh zmluvy s obdobným obsahom, ako bezplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je 
nikde uvedená cena, alebo odvolávka na bližšie špecifikovanú cenu. Objednávka je svojím 
spôsobom nesúvisle usporiadaných viet čiastočne zmätočná.  

Objednávka 30/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavila Baňacký 
s textom : ESP. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 31/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 22.3.2006 na KONTA plus s.r.o., Agátova 1, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u vás 
1.) čistotu vyzbieranie odpadu všetkého druhu z verejných priestranstiev, lokalita Dlhé diely, termín do 
3.4.2006, 2.) jarné vyhrabávanie lístia z trávnikov a súvislých kríkových skupín v rozsahu podľa 
prílohy. Ceny podľa zmluvy. Vo faktúre špecifikovať náklady pre zber, prepravné na likvidáciu odpadu. 
Text objednávky je veľmi zle čitateľný. V zakladači sa nachádza len samo-prepisné tlačivo. Dodacia 
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lehota : 27.3. – 14.4.2006. Objednávka sa síce odvoláva na zmluvu, avšak predmetnú zmluvu bližšie 
nešpecifikuje. Rovnako príloha na ktorú sa objednávka odvoláva nie súčasťou objednávky. Za 
ďalší nedostatok objednávky považujem neuvedenie ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť.  

Objednávka 32/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 22.3.2006 na ESP – Orsovics , Bartoškova 4, 8... Bratislava, predmet objednávky : Objednávame 
u vás 1.) čistotu - vyzbieranie odpadu všetkého druhu z verejných priestranstiev, lokalita Kutiky, termín 
do 3.4.2006, 2.) jarné hrabávanie lístia z trávnikov a súvislých kríkových skupín v rozsahu podľa 
prílohy. Ceny podľa zmluvy. Vo faktúre špecifikovať náklady pri zber, prepravné na likvidáciu 
bioodpadu. Text objednávky je veľmi zle čitateľný. V zakladači sa nachádza len samo-prepisné tlačivo. 
Dodacia lehota : 27.3. – 14.4.2006. Objednávka sa síce odvoláva na zmluvu, avšak predmetnú 
zmluvu bližšie nešpecifikuje. Rovnako príloha na ktorú sa objednávka odvoláva nie súčasťou 
objednávky. Za ďalší nedostatok objednávky považujem neuvedenie ceny za objednanú službu, 
prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú 
službu zaplatiť. 

Objednávka 33/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Štetina 
20.3.2006 na Doc. Ing. Roman Ravinger, CSc., Pečianska 33, 85101 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame si u Vás vypracovanie diagnostiky za účelom určenia vstupov do projektových návrhov 
sanačných stavebných úprav na oporných múroch na Adámiho ul. Č. 24-26, v rozsahu a cene podľa 
Vašej ponuky zo dňa 9.3.2006. Počet vyhotovení : 3, Cena 19000,-Sk. Úhrada ceny : Po dodaní 
a prevzatí predmetu objednávky bank. prevodom na základe faktúry dodávateľa. Dodacia lehota : do 
21.4.2006. Jedná sa o tretiu objednávku v zakladači objednávok za rok 2006, z ktorej je zrejmý 
rozsah objednaných prác a je stanovená presná cena, vrátane spôsobu jej úhrady. V zakladači 
objednávok sa nenachádza ponuka zo dňa 9.3.2006 a PD a tieto podklady nie sú ako prílohy na 
objednávke vyznačené. Ak by bola jej súčasťou ešte ostatná komunikácia medzi p. Štetinom 
a dodávateľom, napr. v podobe vytlačených mailov, alebo zápisov zo spoločných rokovaní, ktoré 
boli podkladom pre vystavenie tejto objednávky, patrila by táto objednávka medzi vzorové 
objednávky z doteraz kontrolovaných objednávok za rok 2006.  

Objednávka 34/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Štetina 
20.3.2006 na Doc. Ing. Roman Ravinger, CSc., Pečianska 33, 85101 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame si u Vás vypracovanie diagnostiky za účelom určenia vstupov do projektových návrhov 
sanačných stavebných úprav na opornom múre na ulici J. Stanislava, v rozsahu a cene podľa Vašej 
ponuky zo dňa 9.3.2006. Počet vyhotovení : 3, Cena 17000,-Sk. Úhrada ceny : Po dodaní a prevzatí 
predmetu objednávky bank. prevodom na základe faktúry dodávateľa. Dodacia lehota : do 28.4.2006. 
Jedná sa o štvrtú objednávku v zakladači objednávok za rok 2006, z ktorej je zrejmý rozsah 
objednaných prác a je stanovená presná cena, vrátane spôsobu jej úhrady. V zakladači 
objednávok sa nenachádza ponuka zo dňa 9.3.2006 a PD a tieto podklady nie sú ako prílohy na 
objednávke vyznačené. Ak by bola jej súčasťou ešte ostatná komunikácia medzi p. Štetinom 
a dodávateľom, napr. v podobe vytlačených mailov, alebo zápisov zo spoločných rokovaní, ktoré 
boli podkladom pre vystavenie tejto objednávky, patrila by táto objednávka medzi vzorové 
objednávky z doteraz kontrolovaných objednávok za rok 2006.  

Objednávka 35/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Štetina 
20.3.2006 na Doc. Ing. Roman Ravinger, CSc., Pečianska 33, 85101 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame si u Vás vypracovanie diagnostiky za účelom určenia vstupov do projektových návrhov 
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sanačných stavebných úprav na opornom múre na ZŠ A. Dubčeka, v rozsahu a cene podľa Vašej ponuky 
zo dňa 9.3.2006. Počet vyhotovení : 3, Cena 11000,-Sk. Úhrada ceny : Po dodaní a prevzatí predmetu 
objednávky bank. prevodom na základe faktúry dodávateľa. Dodacia lehota : do 21.4.2006. Jedná sa o 
piatu objednávku v zakladači objednávok za rok 2006, z ktorej je zrejmý rozsah objednaných 
prác a je stanovená presná cena, vrátane spôsobu jej úhrady. V zakladači objednávok sa 
nenachádza ponuka zo dňa 9.3.2006 a PD a tieto podklady nie sú ako prílohy na objednávke 
vyznačené. Ak by bola jej súčasťou ešte ostatná komunikácia medzi p. Štetinom a dodávateľom, 
napr. v podobe vytlačených mailov, alebo zápisov zo spoločných rokovaní, ktoré boli podkladom 
pre vystavenie tejto objednávky, patrila by táto objednávka medzi vzorové objednávky z doteraz 
kontrolovaných objednávok za rok 2006.  

Objednávka 36/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Ižo s textom 
: PD – chodník Helešová. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 37/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Brna s textom 
: INRI spol. s r.o.. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 38/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Toman 
dňa 10.4.2006 na SATES, a.s., Vlčie hrdlo, P.O.BOX 12, 820 03 Bratislava 2, predmet objednávky :1. 
D.Z. Staré grunty podľa POD, 2. D.Z. Svrčia ulica podľa POD, 3. Š.Pieszova ulica odstránenie tabule 
POD DZ D11 (nečitateľný znak) podľa POD, 4. Park SNP – osadenie B1 (2x), B3, 5. S.údolie 162 – 
natočenie DZ, 6. Ľ.Fullu 14 – výmena c8, 7. S.údolie 73 – dosadenie segmentov (dopr.prah), 8. 
J.Stanislava – Majerníková – upevnenie C5, 9. Ľ.Fullu – osadenie vyvalenej B30, 10. Matejkova – 
osadenie B1 + stĺpik. Dodacia lehota : chýba. Predmetná objednávka neobsahuje základné 
náležitosti objednávky – t.j. že si vlastne vôbec niečo objednávame, dokedy a za koľko. Ak by 
objednávka neobsahovala údaje o bankovom spojení odberateľa, dalo by sa uvažovať, že SATES, 
a.s. zabezpečuje predmetné práce pre mestskú časť bezplatne, i keď uvedenie bankového spojenia 
odberateľa mestskej časti ešte neznamená, že sa malo s ohľadom na obsah a formu objednávky 
za vyššie uvedený súpis materiálu a prác niečo platiť. Objednávka sa v niektorých bodoch 
odvoláva na POD, ale súčasne nevysvetľuje, čo to vlastne POD je. I keď sa nepochybne jedná 
o odborný spôsob komunikácie s niekým, komu je táto terminológia známa, z objednávky vôbec 
nevyplývajú základné náležitosti návrhu obchodno-právneho vzťahu. Táto objednávka je svojím 
obsahom a rozsahom najhoršia objednávka z doteraz posudzovaných objednávok z roku 2006. 

Objednávka 39/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Baňacký 
s textom : Merač súradníc. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 40/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Kráľovič 
dňa 10.4.2006 na Alojz Vychodil, Račianska 29, 831 02 Bratislava, predmet objednávky :Objednávame 
u Vás rozšírenie elektrického vedenia o jeden rozvádzač. Dodacia lehota : chýba. Predmetná 
objednávka neobsahuje základné náležitosti objednávky – t.j. čo presne z hľadiska vecného a z 
hľadiska lokalizácie - kde si objednávame, dokedy a za koľko. V knihe objednávok je pri tejto 
objednávke uvedené, že sa jedná o rozvádzač v Líščom údolí.  Ak by objednávka neobsahovala 
údaje o bankovom spojení odberateľa, dalo by sa uvažovať, že dodávateľ Alojz Vychodil 
zabezpečuje predmetné práce pre mestskú časť bezplatne, i keď uvedenie bankového spojenia 
odberateľa mestskej časti ešte neznamená, že sa malo s ohľadom na obsah a formu objednávky 
za vyššie uvedený súpis materiálu a prác niečo platiť. Objednávka neobsahuje ani odkaz na 
cenovú ponuku dodávateľa a ani na projektovú dokumentáciu na zostrojenie rozvádzača. 
S ohľadom na objednávanú službu, i keď by sa dalo v tomto kontexte uvažovať aj nad zhotovením 
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diela – rozšírenie rozvádzača mi chýba spôsob kontroly vykonaného diela, formou revíznej 
správy. Aj s ohľadom na platné technické normy mala mestská časť požadovať od dodávateľa 
predloženie revíznej správy na rozširovaný rozvádzač.  Táto objednávka patrí svojím obsahom 
a rozsahom s ohľadom na špecifickosť požadovaného diela medzi najhoršie objednávky z doteraz 
posudzovaných objednávok z roku 2006. 

Objednávka 41/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 10.4.2006 na V. názov spoločnosti je nečitateľný ... servis s.r.o. .... ulica je nečitateľná, P.O. BOX 
157, ....05 Bratislava, predmet objednávky :Objednávame u Vás osadenie nových košov 4 ks. na zber 
psích exkrementov na Hlavačikova, Majerníková, Kuklovská 35 – preluky Tilgnerova – Segnerova 
Donerova 15 – zozadu. Dodacia lehota : ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické 
pokyny, vrátane presného zakreslenia do mapy, kde majú byť predmetné smetné koše presne 
osadené, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo 
inú formu verejného obstarávania. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú 
službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka 
neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh 
zmluvy o dielo, ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s obdobným obsahom, ako 
bezplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na 
cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.    

Objednávka 42/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 19.4.2006 na Hygienické služby Anton Vraník, Studenohorská 48, 841 03 Bratislava, predmet 
objednávky :Objednávame u Vás na 26.4.2006 deratizáciu objektov : Senior klub – Lacková, 
Karloveské centrum Kultúry – Molecová, Knižnica – Jurigovo námestie, CO sklady, senoir klub 
Tilgnerová, Garáže – Čarského ul., Suterén – Námestie sv. Františka č. 8 – MÚ – KV. Dodacia lehota : 
26.4.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, vrátane špecifikácie, voči 
čomu sa vlastne má deratizovať, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu 
cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy 
s obdobným obsahom, ako bezplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená 
cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom 
spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého 
právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.    

Objednávka 43/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Feketeová dňa 11.4.2006 na Regina, Hattalova 12, 831 03 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávam u Vás pečiatku : ALFABET 20 miestnu výška písma 3mm. Podľa knihy objednávok bola 
objednaná „pagirovačka na 20 čísel“. Dodacia lehota  chýba: Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu 
cenovú ponuku, alebo katalóg kancelárskych potrieb, alebo inú formu verejného obstarávania. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
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úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny 
úkon, alebo návrh zmluvy s obdobným obsahom, ako bezplatný právny úkon, nakoľko 
v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.    

Objednávka 44/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Baňacký 
dňa 12.4.2006 na SATES, a.s., Vlčie hrdlo, P.O.BOX 12 820 03 Bratislava, predmet objednávky : 1. 
Vlajkové úchytky na stĺpy elektrického osvetlenia 18 ks., 2. vlajkové úchytky na oporné stĺpy 10 ks.. 
Dodacia lehota  chýba: Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, 
prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú 
službu zaplatiť. Táto objednávka, rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky neobsahuje, 
akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh kúpnej zmluvy, 
zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom prevode. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 45/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, značka LIAZ 110 BRNA, podľa 
knihy ju vystavil Brna dňa 12.4.2006 na Dopravné a servisné služby Šrámek, Holíčská 13, 851 05 
Bratislava, predmet objednávky : 1. Objednávame u Vás kontrolu a premazanie podvozkových častí 
vozidla, 2. kontrola a oprava vnútornej a vonkajšej elektroinštalácie – osvetlenie, 3. oprava 
a dokompletovanie rezervného kolesa, 4. oprava pružného úchytu výfuku, 5. oprava karosárskych dielov 
a krytov na cisternovej nadstavbe. Dodacia lehota : dohoda. Objednávka neobsahuje iné organizačno-
technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú 
ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny 
za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – 
Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Z tejto objednávky nielenže nie je známe, o aký druh 
vozidla sa vlastne jedná -  presný typ (ak si odmyslím v záhlaví objednávky uvedenú značku 
predtlačenú na tlačive ševt – „Značka : LIAZ 110 BRNA“, ktorou ale výrobca tlačiva nemyslí 
značku vozidla, ale skôr značku, pod ktorou o objednávka u objednávateľa vedená) vrátane 
EČ/ŠPZ, ale ani to, či sa jedná o jedno, alebo viac vozidiel. Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy 
o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom 
spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého 
právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 46/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, značka Brna, podľa knihy ju 
vystavil Brna dňa 12.4.2006 na Homola team, Botanická 13, Bratislava, predmet objednávky : 1. 
Objednávame u Vás zvoz a uskladnenie bední na posypový mat., 2. Objednávame u Vás likvidáciu 
pevného odpadu po jarnom upratovaní komunikácií M.Č.K.V. a objektov M.Č., 3. Objednávame u Vás 
opravu ručného náradia podľa potreby. (priebežne) Dodacia lehota : dohoda. Objednávka neobsahuje 
iné organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
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úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, alebo 
návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu 
o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh 
akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 47/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Brna s textom 
: INRI spol. s r.o.. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 48/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Baňacký 
dňa 20.4.2006 na FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame 
u Vás celoročný servis kopírovacích strojov Dodacia lehota : chýba. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu 
cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu v danom roku zaplatiť. Rovnako ako všetky 
predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne 
mestská časť objednáva, či je jedná o návrh kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy 
o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom 
spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého 
právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 49/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Brna s textom 
: INRI spol. s r.o.. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 50/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 21.4.2006 na EKOVIMDIS, Gercenova 2/A 851 05 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame 
u Vás zmladenie zmrznutých kríkov na Adámiho 16-22 zozadu...nečitateľný text zo strany DI 
Novackého, L. Sáru – za kostolom...nečitateľný text, H. Meličkovej 4 – cotoneasier, roh Čárskeho – 
Karloveská, likvidácia drevnej hmoty, druh kríka – conicera pileatas Dodacia lehota : nečitateľná. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania 
a samozrejme buď zakreslenie predmetných prác na drevinách do mapy, alebo odvolávku na 
predchádzajúcu spoločnú obhliadku. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, že  
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.   

Objednávka 51/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 21.4.2006 na KONTA PLUS s.r.o. ( podľa knihy len „KONTA“), Agátová 1, Bratislava, predmet 
objednávky : Objednávame u Vás pokosenie trávnikov, lokalita Dlhé Diely, v termíne podľa prílohy, 
plochy podľa prílohy, ceny podľa zmluvy, výška pokosenej trávy nesmie presiahnuť 3 cm. Pozbierať 
a zlikvidovať narezané konáre na H. Meličkovej 22 a Majerníková 2, Tomanova 3. Dodacia lehota : 
26.4.2006 – 17.5.2006. Objednávka sa síce odvoláva na zmluvu, avšak predmetnú zmluvu bližšie 
nešpecifikuje. Rovnako príloha na ktorú sa objednávka odvoláva nie súčasťou objednávky. Za 
ďalší nedostatok objednávky považujem neuvedenie ceny za objednanú službu, prípadne 
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maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť.  

Objednávka 52/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 21.4.2006 na p. Orsovič, Bartoškova 4, 831 04 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame 
u Vás pokosenie trávnikov lokalita Rovnice, lokalita text nečitateľný v termíne podľa prílohy, v cenách 
podľa zmluvy, plochy podľa prílohy, výška pokosenej trávy nesmie presiahnuť 3 cm. Dodacia lehota : 
26.4.2006 – 17.5.2006. Objednávka sa síce odvoláva na zmluvu, avšak predmetnú zmluvu bližšie 
nešpecifikuje. Rovnako príloha na ktorú sa objednávka odvoláva nie súčasťou objednávky. Za 
ďalší nedostatok objednávky považujem neuvedenie ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť.  

Objednávka 53/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Čársky 
s textom : MAPA.. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 54/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : Cestprojekt. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 55/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : SATES. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 56/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : SATES. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 57/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : DP, a.s.. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 58/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : A.S.A.. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 59/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : voľná. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 60/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Baňacký 
dňa 21.4.2006 na SQS Team, Ing. Havašová, Nová 2, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame 
servis klimatizácie. Dodacia lehota : chýba. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické 
pokyny – napríklad typ klimatizácie a miesto jej osadenia, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy 
o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom 
spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého 
právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 61/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. V knihe je v riadku kde by malo byť 
toto číslo preškrtnuté 63/0. Inak je tento riadok úplne prázdny. 
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Objednávka 62/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. V knihe je v riadku kde by malo byť 
toto číslo úplne prázdny riadok. 

Objednávka 63/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : Talajka. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 64/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 9.5.2006 na KUPAS s.r.o., P.O.BOX 115, 912 50 Trenčín, predmet objednávky : Objednávame 
u Vás výmenu poškodených hracích prvkov na ul. Pribišova nákupná zóna – sklz na šmyklavku – výška 
podlahy 158cm, 2 pružinové hojdačky – osadené do betónu (hracie prvky ...nečitateľný text...) Dodacia 
lehota : do 20.5.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, 
prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú 
službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka 
neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh 
zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 65/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 9.5.2006 na EKOVIMDIS, Gercenova 2/A, 851 05 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame 
u Vás výrub suchých stromov a kríkov vyschnutých následkom zimných mrazov. Drevnú hmotu 
bezplatne odoberie na spracovanie kompostáreň Devínska Nová Ves v rámci projektu. (konáre), 
Dodacia lehota : ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania a samozrejme buď zakreslenie predmetných prác na drevinách do mapy, 
alebo odvolávku na predchádzajúcu spoločnú obhliadku. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác. 
Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 66/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavila Chválová 
s textom : De. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 67/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : Talajka - značky. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 68/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 21.4.2006 na ESP Orsovič Jozef, Bartoškova 4, 831 04 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame u Vás pokosenie trávnikov lokalita Rovnice, lokalita Kutiky v termíne podľa prílohy, v 
cenách podľa zmluvy, plochy podľa prílohy, výška pokosenej trávy nesmie presiahnuť 3 cm. Dodacia 
lehota : chýba. Objednávka sa síce odvoláva na zmluvu, avšak predmetnú zmluvu bližšie 
nešpecifikuje. Rovnako príloha na ktorú sa objednávka odvoláva nie súčasťou objednávky. Za 
ďalší nedostatok objednávky považujem neuvedenie ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
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zaplatiť. Objednávka neobsahuje dátum kedy bola vystavená a rovnako ani lehotu, resp. deň, 
kedy majú byť práce – kosenie hotové. 

Objednávka 69/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa - chýba na KONTA PLUS s.r.o. ( podľa knihy len „KONTA“), Agátová 1, Bratislava, predmet 
objednávky : Objednávame u Vás pokosenie trávnikov lokalita Dlhé Diely, v termíne podľa prílohy, 
plochy podľa prílohy, ceny podľa zmluvy, výška pokosenej trávy nesmie presiahnuť 3 cm. Pozbierať 
a zlikvidovať narezané konáre na H. Meličkovej 22 a Majerníková 2, Tomanova 3. Dodacia lehota : 
chýba. Objednávka sa síce odvoláva na zmluvu, avšak predmetnú zmluvu bližšie nešpecifikuje. 
Rovnako príloha na ktorú sa objednávka odvoláva nie súčasťou objednávky. Za ďalší nedostatok 
objednávky považujem neuvedenie ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú 
je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Objednávka 
neobsahuje dátum kedy bola vystavená a rovnako ani lehotu, resp. deň, kedy majú byť práce – 
kosenie hotové. 

Objednávka 70/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 19.5.2006 na Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, predmet 
objednávky : Objednávame u Vás zapožičanie 5ks, 1100l kontajnerov v termíne 3.5.2006 – 5.5.2006 
akcia Juniáles 1) pristavenie 3.5.2006 o 10.00 hod park SNP – lesopark pri pamätníku 2) vývoz v nedeľu 
4.6.2006 o 10.00 hod 3) odvoz kontajnerov 5.56.2006 v pondelok do 10.00hod, Dodacia lehota : 
3.5.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na 
bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného 
obstarávania. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh nájomnej zmluvy, 
alebo návrh zmluvy o výpožičke – ako bezodplatný právny úkon. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 71/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : Budínsky - zosuv. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 72/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Táto objednávka nie je vôbec 
zaznačená v knihe, v knihe po čísle objednávky 71 nasleduje číslo objednávky 73. Kniha neobsahuje 
žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 73/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : SPP, a.s.. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 74/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, táto objednávka nie je vôbec 
zaznačená v knihe, v knihe po čísle objednávky 73 nasleduje číslo objednávky 75. V objednávke nie je 
uvedené, kto ju vystavil. Na objednávke je dátum vystavenie 22.5.2006. Objednávka je vystavená na 
Alojz Vychodil, Račianska 29, 831 02 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u vás asistenčné 
služby v dňoch 3.6.2006 od 10.00 hod do 23.00 hod. a 4.6.2006 od 10.00 hod. do 20.00 hod. V líščom 
údolí z príležitosti Juniálesu., Dodacia lehota : chýba. Objednávka neobsahuje iné organizačno-
technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú 
ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania. Z objednávky nie je vôbec zrejmé, o aký druh, 
rozsah a kvalitu asistenčných služieb sa vlastne jedná...!!! Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
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Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o odplatnom, alebo bezodplatnom vykonaní prác. Napriek 
tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 75/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : BVS, a.s.. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 76/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 24.5.2006 na HOMOLA _ TEAM, Botanická č.13, 841 04 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame u Vás osadenie malých smetných košov a) 10 ks košov osadiť do školského areálu 
Majerníková č.62, Bratislava b) 1 ks kôš osadiť na detské ihrisko Jamnického č. 10,12 Bratislava, viď 
prílohy, Dodacia lehota : do 5.6.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – 
kto a kedy bude osadenie smetných košov zo strany mestskej časti kooerdinovať/riadiť, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania. Príloha uvedená v texte objednávky nie je súčasťou objednávky. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy 
o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom 
spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého 
právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 77/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Baňacký 
s textom : zákazové tabule. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 78/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 21.4.2006 na ESP Orsovič Jozef, Bartoškova 4, 831 04 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame u Vás pokosenie Park Líščie údolie 19.228m2, 1000m2 roh od Juventy. Dodacia lehota : 
chýba. Táto objednávka sa na rozdiel od objednávky 68/2006 neodvoláva ani v texte a ani v päte 
objednávky na zmluvu a ani na žiadnu prílohu. Objednávka neobsahuje iné organizačno-
technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú 
ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny 
za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – 
Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani 
táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je 
jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, 
že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.   

Objednávka 79/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, značka Brna, podľa knihy ju 
vystavil Brna dňa 29.5..2006 na Homola team s.r.o., Botanická 13, Bratislava, predmet objednávky : 1. 
Objednávame u Vás zapožičanie 10 (desať) kusov stojanov na odpadové vrecia na kultúrne akcie M.Č. 
Karlova Ves a dodatočnú likvidáciu odpadu. Dodacia lehota : priebežne. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny – ako sa priebežne budú stojany objednávať, či telefonicky, alebo 
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mailom, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo 
inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny 
za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – 
Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani 
táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je 
jedná o návrh nájomnej zmluvy, ako odplatnej služby, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom 
zapožičaní veci. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – 
DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu 
sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 80/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, značka Brna, podľa knihy ju 
vystavil Brna dňa 29.5.2006 na Technické služby čistenie spol. s r.o., Svätoplukova 31, 825 12 
Bratislava, predmet objednávky : 1. Objednávame u Vás opravu brzdového systému vozidla 
DESTACAR NX 13BD a stým súvisiace práce. Dodacia lehota : dohoda. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu 
cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje 
výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská 
časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Objednávka neobsahuje presný deň 
dodania opraveného vozidla, odvoláva sa na dohodu, ktorej spôsob uskutočnenia nie je žiadnym 
spôsobom určený. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka 
neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh 
zmluvy o dielo, ako odplatnej zmluvy alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác. 
Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 81/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Táto objednávka nie je vôbec 
zaznačená v knihe, v knihe po čísle objednávky 80 nasleduje číslo objednávky 84. Kniha neobsahuje 
žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 82/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Táto objednávka nie je vôbec 
zaznačená v knihe, v knihe po čísle objednávky 80 nasleduje číslo objednávky 84. Kniha neobsahuje 
žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 83/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Táto objednávka nie je vôbec 
zaznačená v knihe, v knihe po čísle objednávky 80 nasleduje číslo objednávky 84. Kniha neobsahuje 
žiadny iný text k tejto objednávke. 

Objednávka 84/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Štetina 
1.6.2006 na Doc. Ing. Roman Ravinger, CSc., Pečianska 33, 85101 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu stavebných sanačných úprav na opornom múre na ZŠ 
A.Dubčeka. (PD pre realizáciu vrátane ocenených výkazov výmer) podľa 2 alt. Vami spracovanej 
diagnostiky (bez kotvenia), rozšírenej aj na západnú vetvu oporného múru. Počet vyhotovení : 3xPD, 
1xvýkaz výmer. Cena : do 10.000,-Sk.  Úhrada ceny : Po dodaní a prevzatí predmetu objednávky bank. 
prevodom na základe faktúry dodávateľa. Dodacia lehota : do 13.6.2006. Jedná sa o šiestu objednávku 
v zakladači objednávok za rok 2006, z ktorej je zrejmý rozsah objednaných prác a je stanovená 
presná cena, vrátane spôsobu jej úhrady. V tejto objednávke mi však chýba odvolávka na 
predchádzajúcu cenovú ponuku dodávateľa, najmä s ohľadom na to, že dodávateľ realizoval na 
predmetnej stavbe predchádzajúcu diagnostiku  v cene 11.000,-Sk. Je otázne, či sa spracovanie 
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projektovej dokumentácie v zmysle tejto objednávky nemohlo spojiť s predchádzajúcou 
diagnostikou, čím by sa možno dosiahla nižšia cena...? 

Objednávka 85/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Štetina 
1.6.2006 na Doc. Ing. Roman Ravinger, CSc., Pečianska 33, 85101 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame si u Vás projektovú dokumentáciu stavebných sanačných úprav na opornom múre č.2 na 
Adámiho ulici (PD pre realizáciu, vrátane oceneného výkazu výmer) podľa Vami spracovanej 
diagnostiky – alt. S kotvením (bez rezania). Počet vyhotovení : 3 x PD, 1 x výkaz výmer, Cena : do 
11.000,-Sk. Úhrada ceny : Po dodaní a prevzatí predmetu objednávky bank. prevodom na základe 
faktúry dodávateľa. Dodacia lehota : do 21.6.2006. Jedná sa o siedmu objednávku v zakladači 
objednávok za rok 2006, z ktorej je zrejmý rozsah objednaných prác a je stanovená presná cena, 
vrátane spôsobu jej úhrady. V tejto objednávke mi však chýba odvolávka na predchádzajúcu 
cenovú ponuku dodávateľa, najmä s ohľadom na to, že dodávateľ realizoval na predmetnej stavbe 
predchádzajúcu diagnostiku v cene 19.000,-Sk. Je otázne, či sa spracovanie projektovej 
dokumentácie v zmysle tejto objednávky nemohlo spojiť s predchádzajúcou diagnostikou, čím by 
sa možno dosiahla nižšia cena...? 

Objednávka 86/2006, ktorá je v knihe objednávok uvedená pod číslom 87/2006, vystavená bez mena s 
nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Štetina 2.6.2006 na TEAM „T“, spol. s r.o., Nám. Sv. 
Františka 16, 841 04 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame si u Vás vypracovanie PD pre 
realizáciu staveb. Uprav za účelom zriadenia ohlasovne obyvateľov v objekte SO 01-04 (prístavba MÚ 
MČ BA – KV) na 3.NP, v rozsahu v zmysle záverov rokovaní s Ing. Šírovou na MÚ dňa 29.5.2006 
a 2.6.2006. Počet vyhotovení : 3 + 1 x ocenený výkaz výmer. Cena : do 8500,-Sk vrátane DPH. Úhrada 
ceny : Po dodaní a prevzatí predmetu objednávky bank. prevodom na základe faktúry zhotoviteľa. 
Dodacia lehota : do 12.6.2006. Jedná sa o ôsmu objednávku v zakladači objednávok za rok 2006, 
z ktorej je zrejmý rozsah objednaných prác a je stanovená presná cena, vrátane spôsobu jej 
úhrady. V tejto objednávke mi však chýba odvolávka na predchádzajúcu cenovú ponuku 
dodávateľa. Objednávka sa odvoláva na závery rokovaní na MÚ v presne stanovených dňoch, 
ktoré však nie sú v podobe písomných zápisníc pripojené k objednávke. I keď objednávka 
neobsahuje špecifikáciu právneho úkonu, ktorý je u zhotoviteľa objednávaný, dá sa logicky 
s ohľadom na uvedenú cenu dedukovať odplatné zhotovenie projektu, čiže zmluvu o dielo. Táto 
objednávka patrí obsahom medzi „najlepšie“ objednávky roku 2006. 

Objednávka 87/2006, ktorá je v knihe objednávok nie je vôbec uvedená, objednávka je preškrknutá 
s označením STORNO, je však súčasťou objednávok v počte 4 vyhotovenia ( jeden originál a tri 
samoprepisné kópie), objednávka je vystavená bez mena a bez podpisu, so značkou : Brna, vystavenou 
dňa 8.6.2006 na Creativ Line ateliér reklamy s.r.o. Sládkovičova 1962, 0903 02 Vr. N. Topľ., predmet 
objednávky : 1. Objednávame u Vás dodanie reflexných pracovných viest s potlačou „M.Č. KARLOVA 
VES“ v počte dvadsať kusov (20ks). Dodacia lehota : chýba. Predmetná objednávka neobsahuje 
dodaciu lehotu a ani výšku ceny, ktorú je ochotná mestská časť za dodávku zaplatiť. Objednávka 
bola zrejme omylom zle vyplnená, pretože v časti tlačiva ševt určeného pre identifikáciu 
odberateľa uviedol jej vystaviteľ bankové spojenie mestskej časti. Rovnako ako všetky 
predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne 
mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom 
vykonaní prác. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, 
a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa 
vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná. Z praktického pohľadu mala byť táto objednávka 
vyčlenená z objednávkovej knihy - kniha je orezaný šanónový viazač, do ktorého sa po bočnom 
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perforovaní  objednávky podľa čísel zakladajú. Je normálne sa pomýliť a zbytočné takéto znehodnotené 
tlačivo, ktoré nie je v pevnej očíslovanej väzbe archivovať. 

Objednávka 88/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, značka Brna, podľa knihy ju 
vystavil Brna dňa 8.6.2006 na Creativ Line ateliér reklamy s.r.o. Sládkovičova 1962, 0903 02 Vr. N. 
Topľ., predmet objednávky : 1. Objednávame u Vás dodanie reflexných pracovných viest s potlačou 
„M.Č. KARLOVA VES“ v počte dvadsať kusov (20ks). Dodacia lehota : 7 dní. Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania. Objednávka 
neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je 
ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky 
predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne 
mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom 
vykonaní prác. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, 
a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa 
vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 89/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Chválová dňa 12.6.2006 na HOMOLA TEAM, nečitateľná adresa, 841 04 Bratislava, v knihe 
objednávok je namiesto HOMOLA TEAM uvedený dodávateľ DEMKO,  predmet objednávky : 1. 
Objednávame u Vás opravu a náter 20ks malých smetných košov, 2. objednávame u Vás zabetónovanie 
smetných košov na miesta podľa rozpisu. Dodacia lehota : do 20.6.2006. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu 
cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje 
výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská 
časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác. 
Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 90/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Štetina 
s textom : Doc. neidentifikovateľný znak Ravinger - PD. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto 
objednávke.  

Objednávka 91/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Čársky 
s textom : SCENDER. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 92/2006 ( v knihe objednávok je táto objednávka pod číslom 93/2006) vybavuje Toman s 
nečitateľným podpisom, vystavená dňa 15.6.2006 na SATES, a.s., POBOX 12, Vlčie hrdlo, 820..03 
Bratislava 2,  predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás opravy DZ na ul : - Čavajského  CSc, 
Čárskeho D6a, S. údolie dopr.šraf., Svrčia C1, B34, B2, C4C, 2) Označenie chýbajúcich vpustí (mreže) 
na ul.Sološnícka (3x) a Pernecká (1x) (podľa príloh) prenosnými DZ ako prekážku v cestnej premávke. 
Dodacia lehota : chýba. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
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objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, že  
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná. Objednávka neobsahuje odkaz na prílohy v podobe zakreslenia dopravného značenia 
do mapy, resp. odkaz na dokument, ktorý štandardizuje označovanie dopravných značiek 
symbolmi (D6a, CSc a pod.) 

Objednávka 93/2006 ( v knihe objednávok je táto objednávka pod číslom 92/2006) vybavuje Toman s 
nečitateľným podpisom, vystavená dňa 15.6.2006 na KONTA plus. sro., Agátova 1,  Bratislava,  
predmet objednávky : Objednávame u Vás : - osadenie mreží na dažď. Kanalizačné vpuste na uliciach 
Sološnícka a Pernecká, - uvoľnenie vpuste (betón) na ul. S.údolie. Prílohy : mapy, foto. Dodacia lehota 
: chýba. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na 
bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného 
obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú 
službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka 
neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh 
zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.  
Objednávka v texte odkazuje na prílohy v podobe mapy a fotiek ( nie sú súčasťou objednávky), 
ale číselný údaj o počte objednaných mreží a uvoľňovaných vpustí. 

Objednávka 94/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Chválová dňa 12.6.2006 na ESP – Orsovics Jozef, Bartoškova 4, 831 04 Bratislava,  predmet objednávky 
: Objednávame u Vás čistotu – vyzbieranie komunálneho odpadu (papiere, plastové fľaše a nečitateľné 
slovo) z trávnikov a kríkových skupín (verejných priestranstiev) MČ BA Karlova Ves. Výmera 34ha. 
Dodacia lehota : do 15.6.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, že  
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.  

Objednávka 95/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Štetina 
dňa 19.6.2006 na OTYK invest, spol. s r.o., Bárdošova 2/A, 031 01 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame si u Vás realizáciu staveb. Úprav v objekte Miestneho úradu MČ BA – Karlova Ves č. 
SO 01-04na 2. a 3. NP v rozsahu podľa zjednodušenej PD vypracovanej arch. Kanc. TEAM „T“, s.r.o. 
v júni 2006 z ktorej je vypustená položka „montáž a dodávka posuvného okna“. Cena : podľa Vašej 
cenovej ponuky zo dňa 19.6.2006 85275,99 Sk + DPH 19%. Úhrada ceny : Po odovzdaní a prevzatí 
predmetu objednávky bank. prevodom na základe faktúry zhotoviteľa. Dodacia lehota : do 31.7.2006. 
Prílohy : - PD, - cenová ponuky Jedná sa o deviatu objednávku v zakladači objednávok za rok 2006, 
z ktorej je zrejmý rozsah objednaných prác a je stanovená presná cena, vrátane spôsobu jej 
úhrady. V zakladači objednávok sa síce nenachádzajú prílohy, ale v objednávke je na ne 
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odvolávka.  Táto objednávka je doslova vzorovou objednávkou zo všetkých doteraz 
kontrolovaných objednávok za rok 2006.  

Objednávka 96/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Štetina 
dňa 16.6.2006 na SAMAS Slovakia, spol. s r.o., Hraničná 26, 058 01 Poprad, predmet objednávky : 
Objednávame si u Vás dodávku vešiakových stein pre Miestny úrad MČ BA – Karlova Ves v rozsahu 
podľa prílohy č 1-3 tejto objednávky. Cena : podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 1.6.2006 (položky č 
1- 3) 23162,- Sk + DPH 19%. Úhrada ceny : Po dodaní a prevzatí predmetu objednávky bank. prevodom 
na základe faktúry dodávateľa. Dodacia lehota : do 3.7.2006. Prílohy : č.1 - 3, cenová ponuka. Jedná sa 
o desiatu objednávku v zakladači objednávok za rok 2006, z ktorej je zrejmý rozsah objednaných 
prác a je stanovená presná cena, vrátane spôsobu jej úhrady. V zakladači objednávok sa síce 
nenachádzajú prílohy, ale v objednávke je na ne odvolávka.  Táto objednávka je doslova vzorovou 
objednávkou zo všetkých doteraz kontrolovaných objednávok za rok 2006.  

Objednávka 97/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Štetina 
dňa 16.6.2006 na SAMAS Slovakia, spol. s r.o., Hraničná 26, 058 01 Poprad, predmet objednávky : 
Objednávame si u Vás dodávku rokovacích stolov pre Miestny úrad MČ BA – Karlova Ves v rozsahu 
podľa prílohy č. 4 t(alternatíva s centrálnou nohov) tejto objednávky. Cena : Podľa Vašej cenovej 
ponuky zo dňa 1.6.2006 (položka č 5) 7155,- Sk + DPH 19%. Úhrada ceny : Po dodaní a prevzatí 
predmetu objednávky bank. prevodom na základe faktúry dodávateľa. Dodacia lehota : do 3.7.2006. 
Prílohy : č.4, cenová ponuka. Jedná sa o jedenástu objednávku v zakladači objednávok za rok 2006, 
z ktorej je zrejmý rozsah objednaných prác a je stanovená presná cena, vrátane spôsobu jej 
úhrady. V zakladači objednávok sa síce nenachádzajú prílohy, ale v objednávke je na ne 
odvolávka.  Táto objednávka je doslova vzorovou objednávkou zo všetkých doteraz 
kontrolovaných objednávok za rok 2006.  

Objednávka 98/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Horínek 
dňa 22.6.2006 na MANUTAN SLOVAKIA, s.r.o, Ľanová 8, 811 01 Bratislava,  predmet objednávky : 
1. Listkovnica A5 sokel, sivomodrá CE 042271, 5ks, jednotková cena 21293,- , spolu 106465,- (pri 
oboch číslach chýba uvedenie meny, ale nakoľko sú čísla vpísané v riadkoch tlačiva ševt kde je uvedená 
cena v slovenských korunách, je to v poriadku). Dodacia lehota : ihneď. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu 
cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje 
výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská 
časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o dielo. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná. 

Objednávka 99/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : SATES – D značky. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 100/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Chválová dňa 26.6.2006 na DEMKO MARIAN, nečitateľná adresa, Bratislava,  predmet objednávky : 
Objednávame u Vás výrobu a osadenie zábradlia Pribišova – L.Fullu – za lavičkami 52,4 bm v jed. cene 
896 Sk/bm.  Dodacia lehota : do 30.7.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické 
pokyny – vrátane presnej špecifikácie zábradlia  napríklad jeho jednoduchý náčrtok, vrátane jeho 
presnej lokalizácie v teréne, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu 
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cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. I keď to v objednávke nie 
je výslovne uvedené, dá sa z textu odvodiť návrh zmluvy o dielo. 

Objednávka 101/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Chválová dňa 29.6.2006 na DEMKO MARIAN, Pribišova 47, Bratislava,  predmet objednávky : 
Objednávame u Vás výrobu beton. Poklopov na kanalizačné šachty. 8ks. Osadiť na Karloveská – nad 
Jurištom, Segnerova ť-6, Púpavova Pustá. Ostatné uskladniť. Výroba a osadenie zábradlia 22,5m vedľa 
pizerie detské ihrisko Pribišova – L.Fullu. Dodacia lehota : do ihneď. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny – vrátane presnej špecifikácie betónových poklopov a zábradlia, 
napríklad v podobe jednoduchého náčrtku, a ich presnej lokalizácie v teréne, prípadne odvolávku 
na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného 
obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú 
službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka 
neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh 
zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 102/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Horínek 
dňa 26.6.2006 na SU KA spol. s r.o., Ševčenkova 29, 851 01 Bratislava,  predmet objednávky : 1. 
PEC.TRODAT, množstvo 2ks, jednotková cena 1220,- , spolu 1220,- (pri oboch číslach chýba uvedenie 
meny, ale nakoľko sú čísla vpísané v riadkoch tlačiva ševt kde je uvedená cena v slovenských korunách, 
je to v poriadku). Dodacia lehota : ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické 
pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo 
inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. V objednávke je matematická, alebo iná chyba 
v podobe množstva 2ks a jednotkovej ceny a ceny spolu. Pri množstve 2ks by mala byť cena spolu 
2440,-, alebo je zle uvedené množstvo, namiesto 2ks mal byť len jeden kus. Objednávka 
neobsahuje ani spôsob prevzatia, alebo dodania pece. 

Objednávka 103/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, značka BRNA, podľa knihy ju 
vystavil BRNA dňa 27.6.2006 na HOMOLA TEAM, Botanická 13, Bratislava,  predmet objednávky : 
1. Objednávame u Vás nakladanie odpadu nakladačom UNC. Dodacia lehota : dohoda. Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o odplatnom vykonaní prác, 
alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená 
cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom 
spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého 
právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 104/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil IŽO dňa 
28.6.2006 na GEOS – Ing. Peter Straňan Segnerova 4, 841 04 Bratislava, IČO : 301 641 09, predmet 
objednávky : Objednávame si u Vás geografické vytýčenie „vykolíkovanie“ hraníc pozemku 
parc.č.1894 na Lachovej ul.. Cena spolu s DPH 4000,-Sk. Dodacia lehota : 13.7.2006. Objednávka 
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neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu.  

Objednávka 105/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil IŽO dňa 
18.6.2006 na VADA – Jozef Vadvič (podľa knihy objednávok VADAS – Vadovič), č.d. 303, 919 09 
Bohmiovce nad Trnavou, IČO : 375 690 91, predmet objednávky : Objednávame si u Vás opravu 
posuvnej brany na garážach obj. 268 v rozsahu : 1. premazať mechanické časti, 2. nadstaviť ozubenia 
prevodu nečitateľné slovo, 3. vyčistiť elektronické časti motora, 4. namontovať odcudzený dorazový 
segment, Cena bez s DPH : 4500Sk, DPH 19% : 856 Sk, CENA s DPH : 5355,-Sk, Dodacia lehota : 
7.7.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na 
bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného 
obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka nešpecifikuje podrobne objekt, kde má prebehnúť 
oprava, označuje ho len číslom 268. Je zrejme nepochybné, že tejto objednávke predchádzala 
obhliadka zo strany dodávateľa a zrejme aj následná cenová ponuka.  

Objednávka 106/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Horínek 
dňa 30.6.2006 na REGINA, Hatalova 12, Bratislava,  predmet objednávky : 1. PEC.TRODAT, 
množstvo 2ks, jednotková cena 798,- , spolu 1596,- (pri oboch číslach chýba uvedenie meny, ale 
nakoľko sú čísla vpísané v riadkoch tlačiva ševt kde je uvedená cena v slovenských korunách, je to 
v poriadku). Dodacia lehota : ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje ani spôsob prevzatia, alebo 
dodania pece. 

Objednávka 107/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Chválová dňa 7.6.2006 na Marian Demko, Pribišova (neidentifikovateľné číslo)3, 84105 Bratislava,  
predmet objednávky : Objednávame u Vás položenie umelého trávnika pod hojdačkami na Tilgnerovej 
ul.. Ceny podľa ponuky zo 29.6.2006. Dodacia lehota : do 30.7.2006. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny, najmä špecifikáciu miesta a plochy, kde má byť trávnik položený. 
Napriek odkazu na cenovú ponuku objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú 
službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednanú službu zaplatiť.  

Objednávka 108/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Chválová dňa – dátum v objednávke nie je uvedený na ESP – Orsovics, Bartoškova 4, 831 04 Bratislava,  
predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás pokosenie trávnikov lokality Rovnice a Kútiky, v termíne 
podľa prílohy, v cenách podľa zmluvy, plochy podľa prílohy. Výška pokosenej trávy nesmie presiahnuť 
3cm. 2) Výrub 2 stromov z dôvodu havárie plynu a vody v MŠ Adámiho, orez kríkov zasahujúcich do 
chodníka MŠ L. Fullu a, MŠ Majerníková 11. Dodacia lehota : chýba. Objednávka sa síce odvoláva 
v prípade kosenia na zmluvu, avšak predmetnú zmluvu bližšie nešpecifikuje. Rovnako príloha na 
ktorú sa objednávka odvoláva nie súčasťou objednávky. V druhom prípade na výrub a orezy sa 
objednávka na zmluvu neodvoláva, nešpecifikuje koľko kríkov je potrebných orezať a v akých 
cenách. V druhom prípade nie je stanovený termín dodania prác. Za komplexný nedostatok 
objednávky považujem neuvedenie ceny za objednané služby priamo v objednávke, prípadne 
maximálnej ceny, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednané služby 
zaplatiť (prílohy nie sú súčasťou kontrolovanej objednávky, čiže sa nedá porovnaj a skontrolovať 
cena ktorú následne dodávateľ mestskej časti fakturoval).  
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Objednávka 109/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : Kanal. vpuste. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 110/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : zametanie ulíc. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 111/2006 vybavuje Chválová s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 30.6.2006 na 
KONTA PLUS s.r.o. ( podľa knihy len „KONTA“), Agátová 1, Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame u Vás pokosenie trávnikov lokalita Dlhé Diely, v termíne podľa prílohy, plochy podľa 
prílohy, ceny podľa zmluvy, výška pokosenej trávy nesmie presiahnuť 3 cm. Dodacia lehota : chýba. 
Objednávka sa síce odvoláva na zmluvu, avšak predmetnú zmluvu bližšie nešpecifikuje. Rovnako 
príloha na ktorú sa objednávka odvoláva nie súčasťou objednávky. Za ďalší nedostatok 
objednávky považujem neuvedenie ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú 
je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť (prílohy nie sú 
súčasťou kontrolovanej objednávky, čiže sa nedá porovnaj a skontrolovať cena ktorú následne 
dodávateľ mestskej časti fakturoval).  

Objednávka 112/2006, vybavuje Schelling s nečitateľným podpisom, táto objednávka nie je v knihe 
objednávok zaznačená, po objednávke 111/2006 nasleduje číslo 113/2006, v objednávke chýba dátum, 
kedy bola objednávka vystavená, objednávka je vystavená na  Stanislav PASTORÍK, ELPAS – 
Vigľašská 17, 851 06 Bratislava, IČO : 34 248 242, predmet objednávky : Objednávame u Vás 
pravidelnú ročnú kontrolu elektronickej zabezpečovacej signalizácie a výmenu batérií na snímačoch. 
Dodacia lehota : ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko 
v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 113/2006, vybavuje Chválova s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 10.7.2006 na 
EKOVIRIDIS, Gercenova 2/A, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás výrub suchých 
stromov, orezy kríkov podľa zoznamu, vyzbieranie narezaných konárov a likvidácia drevnej hmoty. 
Dodacia lehota : ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – vrátane počtu 
suchých stromov, alebo kríkov a predpokladaný objem likvidovanej drevnej hmoty, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko 
v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   
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Objednávka 114/2006 vybavuje Chválová s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 13.7.2006 na 
KONTA PLUS s.r.o. ( podľa knihy len „KONTA“), Agátová 1, Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame u Vás 1) pokosenie ruderálneho porastu vedľa schodov Majerníková – Hlaváčikovej ( pri 
boroviciach)  svah 1:1, 500m2, 2) vyčistenie chodníka Hlaváčikova odstrániť naplaveniny a pokosiť 
burinu – ruderál. Dodacia lehota : ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické 
pokyny, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo 
inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny 
za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – 
Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani 
táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je 
jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o odplatnom vykonaní prác, alebo návrh 
zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo 
odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – 
DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu 
sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 115/2006 vybavuje Chválová s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 14.7.2006 na 
MARIAN DEMKO, Pribišova 33, Bratislava, IČO : 13455586, predmet objednávky : Objednávame 
u Vás : 1) polievanie stromov a kríkov Pribišova ul. – nákupná zóna – nová časť, 2 x týždenne, 2) 
odburinenie kríkových skupín 380m2 svah 1:1, 3) Adámiho 22 nečitateľný text výrub suchých stromov, 
úprava svahu – splavenú zeminu rozprestrieť na svah a urobiť protierózne opatrenia. Dodacia lehota : 
ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – počet suchých stromov na 
výrub, výdatnosť požadovaného polievania, odhadované množstvo splavenej zeminy a spôsob – 
kvalitu a rozsah protieróznych opatrení, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy 
o bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka 
na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., 
č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 116/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Bielčiková 
s textom : PIETA. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  

Objednávka 117/2006 vybavuje Baňacký s nečitateľným podpisom, telefón : 0907 151535, vystavená 
dňa 18.7.2006 na SALASIANER MIETTEX s.r.o., Kopčianska 16, 85101 Bratislava, predmet 
objednávky : Dávkovač papierových utierok na ruky na WC značky TORK, H3, množstvo 1ks. Dodacia 
lehota : chýba. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na 
bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku – alebo obchodný katalóg, alebo inú 
formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh kúpnej zmluvy, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní veci, nakoľko 
v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka 
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obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 118/2006 vybavuje Brna s nečitateľným podpisom, telefón : 0903 714780, vystavená dňa 
18.7.2006 na CICERO bez akejkoľvek ďalšej špecifikácie dodávateľa, predmet objednávky : 1. 
Objednávame u Vás narezanie karton – papier A5 v množstve 3000kusov/A5 pre potrebu evidencie 
obyvateľstva. Dodacia lehota : dohodou. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny 
– vrátane odvolávky na vzorku výrobku, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy 
o bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka 
na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., 
č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 119/2006 vybavuje Scheling s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 24.7.2006 na 
INSTAL – H s.r.o., Robotnícka 76, 905 01 Senica, predmet objednávky : Objednávame u Vás práce 
v objekte centra Klbko – na základe cenovej ponuky z 25.4.2006 okrem demontáže a dodávky WC so 
splachovačom. Dodacia lehota : august. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny 
– odvolávku na projekt, alebo aspoň výkaz výmer. Rovnako z odkazu na cenovú ponuku sa dá len 
dedukovať, že sa jedná o cenovú ponuku tohto dodávateľa. Objednávka vo svojom texte 
neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je 
ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky 
predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne 
mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom 
vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. 
Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 120/2006 vybavuje Chválová s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 31.7.2006 na 
KONTA PLUS s.r.o. ( podľa knihy len „KONTA“), Agátová 1, Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame odstránenie konárov narezaných občanmi vo dvore na Kolískovej ul.. Dodacia lehota : 
ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo 
návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, 
alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení 
– DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho 
úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 121/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
(YANATO) s nečitateľným jedným slovom. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  
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Objednávka 122/2006 vybavuje Toman s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 11.5.2006 na Jozef 
Talajka, Alžbetin dvor 5, 90042 MILOSLAVOV, IČO : 17754542, predmet objednávky : Objednávame 
u Vás obnovu náterov priechodov pre chodcov MČ Karlova Ves. Príloha : zoznam priechodov. Dodacia 
lehota : 1.9.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napr. druh použitej 
farby, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú 
formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko 
v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 123/2006, vybavuje Chválova s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 16.8.2006 na 
EKOVIRIDIS, Gercenova 2/A, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás výrub suchých 
stromov, orezy kríkov a stromov podľa rozpisu a likvidácia drevnej hmoty. Dodacia lehota : do 
30.8.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – rozpis nie je súčasťou 
objednávky, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, 
alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.   

Objednávka 124/2006, vybavuje Chválova s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 16.8.2006 na ESP 
– ORSOVIC, Bartoškova 4, 83104 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás : 1) Zmladenie 
a likvidáciu kríkov v materskej škole Borská podľa zadania v teréne, vrátane odstránenia drevnej hmoty. 
2) Pokosenie trávnika pod Rovnicami 63, 67 + mestské vily 960m2 svah 1:2, odburinenie kríkových 
skupín 600m2, pokosenie pásu L. údolie 170-180. Dodacia lehota : do 30.8.2006. Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – podrobný rozpis, vrátane zakreslenie do mapy 
nie je súčasťou objednávky, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu 
cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje 
výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská 
časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo odplatné vykonanie prác, alebo návrh zmluvy 
o bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka 
na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., 
č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 125/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman  
s textom : oprava cesty Pod nečitateľné slovo. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke.  
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Objednávka 126/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Koňakovský 
s textom : STAVIZOL. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke. 

Objednávka 127/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Bielčiková 
s textom : PIETA. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke. 

Objednávka 128/2006, vybavuje Chválova s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 28.8.2006 na ESP 
– ORSOVIC, Bartoškova 4, 83104 Bratislava, predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás opravu – 
výmenu – stojanu na basketbalový kôš  - Púpavova 44, 2) opravu húpačiek pružinových v parku pod 
OD CENTRUM Borská. Dodacia lehota : do 15.9.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-
technické pokyny – podrobnú špecifikáciu opravy húpačiek, alebo stojanu na basketbalový kôš, 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo, alebo kúpnej zmluvy, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, 
alebo bezodplatnom dodaní tovaru nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo 
odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – 
DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu 
sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 129/2006, vybavuje Chválova – ale v samotnej objednávke nie je meno uvedené,  s 
nečitateľným podpisom, vystavená dňa v objednávke dátum nie je uvedený na ORSOVIC - ESP, 
Bartoškova 4, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás pokosenie trávnikov lokality 
Rovnice a Kútiky, v termíne podľa prílohy, v cenách podľa zmluvy, plochy podľa prílohy. Výška 
pokosenej trávy nesmie presiahnuť 3cm. Dodacia lehota : objednávke dátum nie je uvedený. 
Objednávka sa síce odvoláva na zmluvu, avšak predmetnú zmluvu bližšie nešpecifikuje. Rovnako 
príloha na ktorú sa objednávka odvoláva nie súčasťou objednávky. Za ďalší nedostatok 
objednávky považujem neuvedenie ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú 
je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť.  

Objednávka 130/2006, vybavuje Chválova s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 25.8.2006  na 
KONTA PLUS a.s. (podľa knihy objednávok len „KONTA“), Agátova 1, Bratislava, predmet 
objednávky : Objednávame u vás pokosenie trávnikov lokalita Dlhé diely v termíne podľa prílohy, 
plocha podľa prílohy, ceny podľa zmluvy. Výška pokosenej trávy nesmie presiahnuť 3cm. Dodacia 
lehota : podľa rozpisu. Objednávka sa síce odvoláva na zmluvu, avšak predmetnú zmluvu bližšie 
nešpecifikuje. Rovnako príloha na ktorú sa objednávka odvoláva nie súčasťou objednávky. Za 
ďalší nedostatok objednávky považujem neuvedenie ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. V prípade dodacej lehoty sa objednávka odvoláva na rozpis, nie je však v objednávke 
uvedené, či je rozpis súčasťou prílohy. 

Objednávka 131/2006, vybavuje Gažiová s nečitateľným podpisom, telefon 60259210, vystavená dňa 
4.9.2006 na ROYAL – D s.r.o. (podľa knihy objednávok len „ROYAL“), KNIHVIAZAČSTVO, 
Bratislava, predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás zviazanie materiálov MiR a MiZ I. polrok 
2006. Dodacia lehota : v objednávke dátum nie je uvedený. Objednávka neobsahuje iné organizačno-
technické pokyny – napríklad len vysvetlenie pojmov MiR a MiZ, alebo technickú špecifikáciu 
akým spôsobom majú byť materiály zviazané (či za každé MiR a MiZ samostatne, alebo jednotne 
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za celý polrok spolu...), prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú 
ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.   

Objednávka 132/2006, vybavuje Kralovič s nečitateľným podpisom, táto objednávka nie je v knihe 
objednávok zaznačená, po objednávke 131/2006 nasleduje číslo 134/2006, vystavená dňa 5.9.2006 na 
Alojz Vychodil, Račianska 25, BA, predmet objednávky : Objednávame u Vás revíziu elektroinštalácie 
v objekte vývarovňa Lackova 4. A pripadne odstránenie závad. Dodacia lehota : v objednávke dátum 
nie je uvedený. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne odvolávku 
na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného 
obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú 
službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka 
neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh 
zmluvy o dielo, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je 
nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu 
o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh 
akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 133/2006, vybavuje Kralovič s nečitateľným podpisom, táto objednávka nie je v knihe 
objednávok zaznačená, po objednávke 131/2006 nasleduje číslo 134/2006, vystavená dňa 5.9.2006 na 
Alojz Vychodil, Račianska 25, BA, predmet objednávky : Objednávame u Vás asistenčné služby 
v dňoch 30.9.2006 od 10.00 hod do 23.00 hod. A 1.10.2006 od 13.00 hod. do 20.00 hod. Líščie údolie. 
Dodacia lehota : v objednávke dátum nie je uvedený. Objednávka neobsahuje iné organizačno-
technické pokyny – napríklad, čoho sa asistenčné služby vlastne týkajú, alebo či má mať 
dodávateľ k dispozícii motorové vozidlo, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o odplatnom, alebo 
bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka 
na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., 
č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 134/2006, vybavuje Baňacký s nečitateľným podpisom, telefón 60259205, vystavená dňa 
6.9.2006 na Ing. Ján Moravčík – JM-GLASS, Agátová 22, Bratislava, predmet objednávky : picia 
fontánka vonkajšia AFO 02, množstvo 1ks. Dodacia lehota : v objednávke dátum nie je uvedený. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – či má byť dodaná len fontánka, 
alebo fontánka s montážou, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu 
cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje 
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výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská 
časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o dielo, alebo bezodplatnom vykonaní 
prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom 
dodaní tovaru, alebo bezodplatnom uskutočnení prác. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje 
informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné 
odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 135/2006, vybavuje Horínek s nečitateľným podpisom, telefón 60259165, vystavená dňa 
4.9.2006 na KRS s.r.o., Majerníková 20, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás 
kontrolu, prípadne opravu elektriny na Zohorskej 4 v suteréne. Dodacia lehota : ihneď. Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad v podobe popisu poruchy, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo, alebo bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde 
uvedená cena. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, 
a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa 
vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 136/2006, vybavuje Matušíková s nečitateľným podpisom, telefón 60259215, vystavená 
dňa 7.9.2006 na Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivánska cesta 22, 821 04 Bratislava, predmet 
objednávky : Objednávame u zapožičanie 6ks, 1100l kontajnerov v termíne 29.9.2006 – 2.10.2006 akcia 
Karloveské hody. 1) Pristavenie 29.9.2006 park SNP – lesopark, Líščie údolie pri pamätníku o 10.00 
hod. 2) Vývoz v nedeľu 1.10.2006 o 10.00 hod. 3) Odvoz kontajnerov 2.10.2006 v pondelok do 10.00 
hod. Dodacia lehota : 29.9.06 – 2.10.06. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu 
verejného obstarávania, cenník dodávateľa alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh o zapožičaní veci (v texte objednávky sa spomína zapožičanie 
kontajnerov), alebo návrh nájomnej zmluvy, alebo zmluvy o odplatnom, alebo bezodplatnom 
vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že  objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 137/2006, vybavuje Kralovič s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 11.9.2006 na 
HOMOLA TEAM, Botanicka 13, BA, predmet objednávky : Objednávame u zapožičanie 10ks. 
stojanov na odpadové vrecia a likvidáciu odpadu v dňoch 29.9.06 až 2.10.2006. Dodacia lehota : 
v objednávke nie je uvedená. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu verejného 
obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú 
službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka 
neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh 
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zmluvy o prenájme veci ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy o zapožičaní, ako 
bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena (Ak by sa jednalo 
o zapožičanie, nemala by mestská časť za tento právny úkon nič platiť). Napriek tomu, že  
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná. V objednávke je ešte zrejmá chyba v uvedení termínu plnenia – začiatok 29.9.06 až 
koniec 2.10.2006 – podľa takejto špecifikácie by tento obchodno-právny vzťah trval 2000 rokov... 

Objednávka 138/2006, vybavuje Kralovič s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 11.9.2006 na 
Nagyová Adriana, Janka Krála 43, BA, predmet objednávky : Na základe tel. dohovoru objednávame 
u vás kone + koč s kočišom na deň 30.9.2006 o 14.30 hod. Kočiš sa bude hlásiť v Líščom údolí pri 
pamätníku SNP. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia neuskutoční, čo vám telefonicky 
v dostatočnom čase oznámime. Kontakt : Královič 0903 154 488 Dodacia lehota : v objednávke nie je 
uvedená. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad, u koho sa má 
kočiš pri pamätníku hlásiť, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu 
cenovú ponuku, inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o prenájme veci ako odplatný právny úkon, alebo návrh 
zmluvy o zapožičaní, ako bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená 
cena (prípadne ak bude kočom zabezpečovaná doprava návštevníkov, podmienky dopravy, 
poistenia a pod.). Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – 
DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu 
sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.  

Objednávka 139/2006, vybavuje Kralovič s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 11.9.2006 na Jozef 
Suchý, Stupava - Mast, predmet objednávky : Na základe tel. dohovoru objednávame u vás kone + 
konibus s kočišom na deň 30.9.2006 o 14.30 hod. Kočiš sa bude hlásiť v Líščom údolí pri pamätníku 
SNP. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia neuskutoční, čo vám telefonicky v dostatočnom čase 
oznámime. Kontakt : Královič 0903 154 488 Dodacia lehota : v objednávke nie je uvedená. Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad, u koho sa má kočiš pri pamätníku 
hlásiť, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú 
formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o prenájme veci ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy o zapožičaní, ako 
bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena (prípadne ak bude 
kočom zabezpečovaná doprava návštevníkov, podmienky dopravy, poistenia a pod.). Napriek 
tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.  

Objednávka 140/2006, vybavuje Kralovič s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 11.9.2006 na 
Štátne lesy, lesna sprava, Stupava, predmet objednávky : Objednávame u Vás hodový strom borovicu 
cca 12 m. vysoky. Kontakt : Královič 0903 154 488 Dodacia lehota : v objednávke nie je uvedená. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad, aký má mať borovica 
priemer koruny, či má byť odvetvená a do akej výšky, resp. akým spôsobom a kto zabezpečí 
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dopravu a zloženie stromu s ohľadom na jeho veľkosť, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh kúpnej zmluvy ako 
odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy o dodaní veci, ako bezodplatný právny úkon, nakoľko 
v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že objednávka obsahuje informáciu 
o bankovom spojení – DEXIA, a.s., z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho 
úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.  

Objednávka 141/2006, vybavuje Kralovič s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 11.9.2006 na 
Marian Demko, Pribišova 33, BA, predmet objednávky : Objednávame u Vás vyrezanie a dovoz 
hodového stromu a jeho prípravu  a dovoz dna 29.9.2006 o 15.30 hod. k Hribikovej fontane podľa tel. 
dohovoru. + postavenie ! Kontakt : Královič 0903 154 488 Dodacia lehota : v objednávke nie je uvedená. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad odkiaľ bude strom 
vezený, vrátane veľkosti stromu – viď objednávka 140/2006, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o zabezpečení 
dopravy, vrátane žeriavnických prác ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s rovnakým 
obsahom ako bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. 
Napriek tomu, že objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná.  

Objednávka 142/2006, vybavuje Ing. Koňakovský  s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 13.9.2006 
na Doc. Ing. Roman Ravinger, CSc., Pečnianska 33, 851 01 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame u Vás na základe predloženej ponuky zo dňa 11.9.2006 vypracovanie dodatočných 
stavebných úprav pre sanáciu terasy na premostení átria pri OD Centrum na Borskej ul. Na základe stat. 
posudku Ing. nečitateľné meno a vlastnej diagnostiky včetne statického riešenia a neoceneného 
a oceneného výkazu výmer po dodaní projektu skutočného vyhotovenia zo dňa 18.9.2006. Vyhotovenie 
PD – 4x, dohodnutá cena 35.000,-Sk bez DPH, úhrada sumy : po dodaní predmetu objednávky 
bankovým prevodom na základe faktúry zhotoviteľa. Dodacia lehota : 14.10.2006. Jedná sa o dvanástu 
objednávku v zakladači objednávok za rok 2006, z ktorej je zrejmý rozsah objednaných prác a je 
stanovená presná cena, vrátane spôsobu jej úhrady. V zakladači objednávok sa síce nenachádzajú 
prílohy, ale v objednávke je na ne odvolávka.  Táto objednávka je jednou zo vzorových 
objednávok zo všetkých doteraz kontrolovaných objednávok za rok 2006.  

Objednávka 143/2006, vybavuje Chválová s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 13.9.2006 na 
EKOVIMDIS, Gercenova 2/A, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás zarovnanie 
pieskovísk, výsev trávnika ul. Tilgnerova – dvor – horný, vyrovnanie a úprava terénu Materská škola L. 
Sáru. Dodacia lehota : do 30.9.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – 
napríklad predpokladaný plošný/objemový rozsah terénnych úprav, plochu vysievaného 
trávnika, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú 
formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
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Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s rovnakým obsahom ako 
bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že 
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.  

Objednávka 144/2006, vybavuje Chválová s nečitateľným podpisom, vystavená dňa dátum nie je 
uvedený na Orsovics – ESP, Bartoškova 4, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás výrub 
stromov v areáli materskej školy Borská 4 z dôvodu ohrozenia a možnosti poškodenia strechy. Výrub : 
smrek obyčajný obvod 110cm, borovica čierna – obvod – údaj nečitateľný, 2) kosenie riviéra 4000m2 
nečitateľné údaje, pri kine Istota 2160m2 – rovinná plocha od Karloveskej 2 po Shell. Do 28.9.2006. 
Dodacia lehota : do 28.9.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny– 
napríklad presnejšiu identifikáciu plochy na kosenie, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo ako 
odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s rovnakým obsahom ako bezodplatný právny úkon, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že objednávka obsahuje 
informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné 
odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.  

Objednávka 145/2006, vybavuje Toman s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 13.9.06 na SATES, 
a.s., Vlčie hrdlo, P.O.BOX 820 03 BA 23, predmet objednávky : Objednávame u Vás osadenie 
nečitateľné slovo dopr. značenia na ul. PUSTÁ v MČ Karlova Ves podľa dohovoru. T. Od 15.9.2006, 
Kontrola osadenia a prípadné doplnenie 18.9.2006 (pondelok) O 8.00 hod. vybavuje Toman. Dodacia 
lehota : 15.9.06. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – namietam 
špecifikáciu značenia podľa dohovoru – nie je jasné kedy a s akým obsahom dohovor prebehol – 
čo je zrejmé aj z návrhu kontroly značenie a jeho prípadného doplnenia, prípadne odvolávku na 
bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu verejného obstarávania, 
alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo ako 
odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s rovnakým obsahom ako bezodplatný právny úkon, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že objednávka obsahuje 
informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné 
odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.  

Objednávka 146/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Čársky 
s textom : SLENER - PERM. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke. 

Objednávka 147/2006, vybavuje Matušíková (meno nie je dobre čiteľné) s nečitateľným podpisom, 
vystavená dňa 18.9.2006 na KUPAS s.r.o., P.O.BOX 115, Trenčín, predmet objednávky : 1) 
Objednávame u Vás opravu a spätnú montáž 2. pružinové hojdačky na – Pribišova – Nákupná zóna, 
opravu stojanu na húpačky, 2) výmenu poškodenej pružinovej hojdačky na školskom námestí, 3) opravu 
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a spätnú montáž sklzu na šmyklavku na detské ihrisko Adámiho. Dodacia lehota : do 30.9.2006. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad bližšiu špecifikáciu 
miesta, kde sa majú práce realizovať, prípadne kontakt a osobu, ktorá im poškodené časti ukáže, 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s rovnakým obsahom ako 
bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že 
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.  

Objednávka 148/2006, vybavuje Matušíková (meno nie je dobre čiteľné) s nečitateľným podpisom, 
vystavená dňa 25.9.2006 na KONTA PLUS a.s. (podľa knihy objednávok len „KONTA“), Agátova č.1, 
84105 Bratislava, predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás celkové vybratie piesku a navezenie 
nového piesku do pieskoviska na ulici Pod Rovnicami č.3, Bratislava Karlova Ves – detské ihrisko, 8m3 
piesku, 2) pokosenie Hlaváčikova ulica svah 1:2 = 1000m2 (na kopci) a pokosenie ruderálneho porastu 
vedľa schodov Majerníková (pri boroviciach) svah = 1:1=500m2. Dodacia lehota : do 29.9.2006. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad bližšiu špecifikáciu miesta 
trávnatých plôch, ktoré sa majú kosiť, resp. max. výšku trávy po pokosení, prípadne odvolávku 
na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu verejného obstarávania, 
alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo ako 
odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s rovnakým obsahom ako bezodplatný právny úkon, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že objednávka obsahuje 
informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné 
odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.  

Objednávka 149/2006, vybavuje Baňacký s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 19.9.2006 na názov 
a ani adresa nie je vôbec v objednávke uvedená, podľa knihy objednávok len – Kondri - ohrievač, 
predmet objednávky : výmena prietokového ohrievača. Dodacia lehota : nie je v objednávke uvedená. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – najmä názov a adresu dodávateľa, 
ďalej napríklad bližšiu špecifikáciu parametrov prietokového ohrievača, požadovaný príkon vo 
wattoch, spôsob pripojenia vody a podobne, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka 
neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je 
ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky 
predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne 
mestská časť objednáva, či je jedná o návrh kúpnej zmluvy, alebo zmluvy o dielo ako odplatných 
právnych úkonov, alebo návrh zmluvy s rovnakým obsahom ako bezodplatný právny úkon, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že objednávka obsahuje 
informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné 
odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.  
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Objednávka 150/2006, vybavuje Kralovič s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 21.9.2006 na 
MILVIN, Miloslav Šajan, tatranská 32, 841 06 Bratislava48, predmet objednávky : Objednávame u Vás 
vymalovanie pamätníku „SNP“ v Líščom údolí podľa dohovoru. Kontakt Kralovič 0903 154 488. 
Dodacia lehota : dohoda. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – najmä 
predpokladaný rozsah maliarskych prác a ich požadovanú akosť, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako 
odplatného právneho úkonu, alebo návrh zmluvy s rovnakým obsahom ale ako bezodplatný 
právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná. 
Rovnako namietam termín dodania dohodou, nakoľko obstarávateľ by mal mať už pri zadávaní 
objednávky predstavu/potrebu, kedy musia byť práce zrealizované. 

Objednávka 151/2006, vybavuje Matušíková (meno v objednávke nie je uvedené) s nečitateľným 
podpisom, vystavená dňa 22.9.2006 na HYGIENICKÉ SLUŽBY, Anton Vraník, Studenohorská 48, 841 
03 Bratislava 4, predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás vykonanie postreku proti komárom 
v lokalitách : Líščie údolie lesopark 50m široký pás lesného porastu = 5,8ha, 2) a 50m široký pás lesného 
porastu len roklina pri potoku BEZ sídliska Púpavova = 5,4ha, spolu 11,2ha, Dodacia lehota : 27.9.2006. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad začiatok postreku 
v teréne, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú 
formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo, ako odplatného právneho úkonu, alebo návrh zmluvy s rovnakým 
obsahom ale ako bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. 
Napriek tomu, že objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná. 

Objednávka 152/2006, vybavuje Matušíková (meno v objednávke nie je uvedené) s nečitateľným 
podpisom, vystavená dňa 22.9.2006 na HYGIENICKÉ SLUŽBY, Anton Vraník, Studenohorská 48, 841 
03 Bratislava 4, predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás deratizáciu objektov : Senior klub 
Lackova, Karloveské centrm kultúry – Molecova, Knižnica – Jurigovo námestie, CO sklady, Senior 
klub Tilgnerova, Garáže – Čárskeho ul., Suterén – Nám. Sv. Františka č.8, MU-KV, Dodacia lehota : 
27.10.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad presný plošný 
rozsah deratizovaných objektov, ako i druh deratizácie, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako 
odplatného právneho úkonu, alebo návrh zmluvy s rovnakým obsahom ale ako bezodplatný 
právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že objednávka 
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obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná. 

Objednávka 153/2006, vybavuje Matušíková (meno v objednávke nie je uvedené) s nečitateľným 
podpisom, vystavená dňa 25.9.2006 na HOMOLA TEAM ( v knihe objednávok je text HOMOLA-
KONTA), Líščie údolie, 841 04 Bratislava, predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás pristavenie 7ks 
veľkokapacitných kontajnerov (objem 7m3) jesenné upratovanie v dňoch 27.10.06 - 30.10.06 na : a) 
Matejkova č.14/9, b) Hany Meličkovej č.15, c) L.Fullu č.3. parkovisko, d) Veternicova č.16 – 
parkovisko, e) J. Stanislava č. 559, f) MŠ – L.Sáru č.3 – po dohode s riaď. E. Valúchová = 6542-0028, 
g) Nad Lúčkami č. 45-55, Dodacia lehota : do 10.00 hod. 27.10.06 – odvoz 30.10.06. Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad aký druh odpadu bude do kontajnerov 
umiestnený a na ktorú skládku bude realizovaný odvoz odpadu aj s ohľadom na počet km, 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh nepomenovanej zmluvy na prenájom kontajnerov, odvoz a likvidáciu odpadu ako 
odplatného právneho úkonu, alebo návrh zmluvy s rovnakým obsahom ale ako bezodplatný 
právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že objednávka 
obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je 
možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná. 

Objednávka 154/2006, vybavuje (meno v objednávke nie je uvedené) so značkou Brna s nečitateľným 
podpisom, vystavená dňa 26.9.2006 na Technické služby a.s. ( v knihe objednávok je text TECH. SL), 
ul. Bazová, Bratislava, predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás opravu zametacieho stroja 
a malotraktora Iseki v dohodnutom rozsahu, Dodacia lehota : dohoda. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny – napríklad o aký typ zametacieho stroja sa vôbec jedná, prípadne 
o aký druh poruchy sa v oboch prípadoch jedná, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka 
neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je 
ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky 
predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne 
mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo ako odplatný právny úkon, alebo 
návrh zmluvy s rovnakým obsahom ale ako bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie 
je nikde uvedená cena. Napriek tomu, že objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – 
DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu 
sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná. Rovnako namietam termín dodania dohodou, 
nakoľko obstarávateľ by mal mať už pri zadávaní objednávky predstavu/potrebu, kedy musia 
byť práce zrealizované. 

Objednávka 155/2006, vybavuje Kralovič s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 16.10.2006 na 
Alojz Vychodil, Račianska 29, 831 02 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás revíziu 
elektroinštalácie v objekte vývarovne a seniorklube na Lackovej č.4. Zároveň objednávame aj 
odstránenie zistených závad. Dodacia lehota : v objednávke dátum nie je uvedený. Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad doteraz zistené závady na 
elektroinštalácii, mestská časť vystavuje objednávku na odstránenie závad v rozsahu prác, 
o ktorých rozsahu nie je informovaná, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. 
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Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny 
vzťah, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, ako bezodplatný právny vyťah, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná. Objednávka neobsahuje termín dodania ani na revíziu a ani na opravu. 

Objednávka 156/2006, vybavuje Chválova – ale v samotnej objednávke nie je meno uvedené,  s 
nečitateľným podpisom, vystavená dňa 16.10.2006 na p. ORSOVIC - ESP, Bartoškova 4, Bratislava, 
predmet objednávky : 1 ) Objednávame u Vás pokosenie trávnikov lokality Rovnice a Kútiky – hlavná 
trasa, v termíne podľa prílohy, v cenách podľa zmluvy, plochy podľa prílohy. Výška pokosenej trávy 
nesmie presiahnuť 3cm, 2) odstránenie výmladkov na kmeni a koreňoch listnatých stromov plošne. 
Dodacia lehota : objednávke dátum nie je uvedený. Objednávka sa síce odvoláva na zmluvu, avšak 
predmetnú zmluvu bližšie nešpecifikuje. Rovnako príloha na ktorú sa objednávka odvoláva nie 
súčasťou objednávky. Za ďalší nedostatok objednávky považujem neuvedenie ceny za objednanú 
službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednanú službu zaplatiť. Objednávka neobsahuje dátum, dokedy majú byť práce či už 
partikulárne, alebo spolu zrealizované. Objednávka nešpecifikuje presný počet stromov, ktorého 
sa má týkať odstránenie výmladkov, ani čo sa má urobiť s odpadovou drevnou hmotou. 

Objednávka 157/2006, vybavuje Toman – ale v samotnej objednávke nie je meno uvedené,  bez 
akéhokoľvek podpisu objednávky, bez akéhokoľvek dátumu vystavenie objednávky, vystavená na 
KONTA plus, Agátova 1, BA, predmet objednávky : Oprava dažďových vpustí (trvalá), v knihe 
objednávok je text TRVALÁ OBJ. Konta. Dodacia lehota : objednávke dátum nie je uvedený. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad presný počet a lokalizáciu 
dažďových vpustí ktorých sa má týkať oprava, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny 
vzťah, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, ako bezodplatný právny vzťah, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Objednávka 
neobsahuje žiadne informácie o bankovom účte objednávateľa takže z jej textu nie je možné 
odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná. Táto 
objednávka je svojím obsahom najhoršou objednávkou za rok 2006. 

Objednávka 158/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil Toman 
s textom : oprava DZ SATES. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke. 

Objednávka 159/2006, vybavuje Chválová – ale v samotnej objednávke nie je meno uvedené,  
s nečitateľným podpisom, dátumu vystavenia 17.10.2006, vystavená na HOMOLA TEAM, Botanická 
13, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás výmenu 1) a znovu zabetónovanie košov 
podľa zoznamu, 2) vyčistenie odpadu z hornej strany podchodu na H. Meličkovej pri kríkoch. Dodacia 
lehota : ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad prílohu 
v podobe zoznamu košov, rovnako i bod 2) je veľmi nepresne definovaný – druh a predpokladané 
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množstvo odpadu, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú 
ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny vzťah, alebo návrh zmluvy 
o bezodplatnom vykonaní prác, ako bezodplatný právny vzťah, nakoľko v objednávke nie je 
nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu 
o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh 
akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná. Objednávka neobsahuje 
termín dodania ani na revíziu a ani na opravu. 

Objednávka 160/2006, vybavuje Baňacký 0907 151 535,  s nečitateľným podpisom, dátumu vystavenia 
18.10.2006, vystavená na DolphinSlovakia, spol. s r.o., p.Martincová, Pestovateľská 6, 82104 
Bratislava, predmet objednávky : prenájom chladiča a dodávka pitnej vody Dodacia lehota : 
v objednávke dátum nie je uvedený. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – 
výkon chladiča, jeho príkon a spôsob zapojenia do elektrickej siete, množstvo pitnej vody buď 
v litroch, alebo počet presne definovaných nádob, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť V prípade tejto objednávky je zadefinovaný právny úkon v podobe prenájmu zariadenia, 
avšak v zmysle vyššie uvedeného nie sú zadefinované podmienky tohto obchodno-právneho 
vzťahu, najmä výška nájomného, spôsob namontovania/osadenia chladiča, vrátane doby 
prenájmu. Objednávka neobsahuje ani termín dodania ako chladiča, tak i pitnej vody vrátane jej 
množstva a akosti.  

Objednávka 161/2006, vybavuje Královič, s nečitateľným podpisom, dátumu vystavenia 19.X.2006 
vystavená na PYROSTOP, J. Hamšík, Bencúrikova 61, 821 04 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame u Vás revíziu prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov a ich 
príslušenstva. Dodacia lehota : nie je v objednávke uvedená. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny – napríklad množstvo a lokalizáciu prenosných hasiacich 
prístrojov a požiarnych vodovodov, vrátane príslušenstva, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako 
odplatný právny vzťah, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, ako bezodplatný 
právny vzťah, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. 
Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná. Objednávka neobsahuje termín dodania požadovaných 
revízii. 

Objednávka 162/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil  Koňakovský 
s textom : Stavizol Žilina (text v knihe je veľmi zle čitateľný). Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto 
objednávke. 
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Objednávka 163/2006, vybavuje - meno v knihe objednávok nie je čitateľné a v objednávke sa žiadne 
meno vybavujúceho nenachádza, značka na objednávke : BA, s nečitateľným podpisom, dátumu 
vystavenia 20.10.2006 vystavená na CarniHerba, Slávičie údolie 10, 811 02 Bratislava, predmet 
objednávky : Vypustenie závlahového systému. Dodacia lehota : nie je v objednávke uvedená. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad o aký závlahový systém 
sa jedná, vrátane jeho lokalizácie, prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú 
predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. 
Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, 
ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako 
ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho 
úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny 
vzťah, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom vykonaní prác, ako bezodplatný právny vzťah, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná. Objednávka neobsahuje termín dodania požadovaných prác. 

Objednávka 164/2006, vybavuje Královič, s nečitateľným podpisom, dátumu vystavenia 24.X.2006 
vystavená na PYROSTOP, J.Hamšík, Bencúrikova 61, 821 04 Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame u Vás 20ks. hasiacich prístrojov typ P2PA/ETS 2 kd.(práškový). Dodacia lehota : ihneď. 
Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad miesto dodania, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh kúpnej zmluvy, ako odplatný právny vzťah, alebo návrh zmluvy o bezodplatnom dodaní 
veci, ako bezodplatný právny vzťah, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo 
odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – 
DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu 
sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.  

Objednávka 165/2006, vybavuje Královič, s nečitateľným podpisom, dátumu vystavenia 24.X.2006 
vystavená na, Miroslav Marek (podľa knihy objednávok krtkovanie Miroslav Marek), Medzilaborecká 
10, 821 01 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás prečistenie a zameranie trasy 
kanalizácie – Líščie údolie 137/A. Zistiť stav kamerou, odvetranie a odstránenie závad. Dodacia lehota 
: ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad o aké závady by 
sa malo jednať, prípadne bližšiu špecifikáciu trasy kanalizácie, ktorá sa má zamerať, prípadne 
odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo, ako odplatný právny vzťah, alebo návrh zmluvy o vykonaní prác, ako 
bezodplatný právny vzťah, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na 
cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
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v zmysle predchádzajúcej vety jedná. Namietam ešte objednanie odstránenia závad, ktoré 
dodávateľ podľa objednávky nie povinný vopred s objednávateľom prerokovať. 

Objednávka 166/2006, vybavuje Brna, s nečitateľným podpisom, dátumu vystavenia 25.10.2006 
vystavená na SATES a.s., Vlčie hrdlo, P.O.BOX 12, 82003 BA, predmet objednávky : 1) Objednávame 
u Vás zapožičanie 17 kusov kovových zábran na 9.11.2006 Dodacia lehota : 9.11.2006. Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad presnú rozmerovú špecifikáciu zábran, 
prípadne rozsah funkcie zábrany – voči čomu má slúžiť, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o nájme, ako 
odplatný právny vzťah, alebo návrh zmluvy o poskytnutí veci, ako bezodplatný právny vzťah, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Ak by sme vychádzali 
z doslovného znenia objednávky, zapožičanie je ako právny vzťah bezplatný právny úkon na 
rozdiel od nájmu. V tomto prípade by teda de jure k tejto objednávke nemala existovať faktúra 
na prenájom zábran, maximálne platba za vyskladnenie, manipuláciu, či dopravu. Napriek tomu, 
že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.  

Objednávka 167/2006, vybavuje Brna, s nečitateľným podpisom, dátumu vystavenia 27.10.2006 
vystavená na HOMOLA TEAM, Bratislava, predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás opravu – 
repas bední, rozmiestnenie a dodávku posypového materiálu 100kg na 1 bedňu. Dodacia lehota : 
15.11.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad v čom presne 
spočíva repas bední a v akom rozsahu sa má realizovať, presnú lokalizáciu rozmiestnenia bední 
a druh posypového materiálu, prípadne jeho vlastnosti, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či sa jedná o návrh zmluvy o dielo, ako 
odplatný právny vzťah, alebo návrh zmluvy s obdobným plnením ako bezodplatný právny vzťah, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.  

Objednávka 168/2006, vybavuje Chválová, s nečitateľným podpisom, dátumu vystavenia 31.10.2006 
vystavená na ESP – ORSOVIC (v knihe objednávok „Orsovič“), Bartoškova 4, 831 04 Bratislava, 
predmet objednávky : Objednávame u Vás pozberanie narezaných konárov, výruby, orezy a ošetrenie 
stromov podľa zoznamu. Dodacia lehota : november 2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-
technické pokyny – napríklad priložený zoznam ošetrovaných stromov, alebo jednoducho 
uvedený počet ošetrovaných stromov priamo v objednávke, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
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formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či sa jedná o návrh zmluvy o dielo, ako 
odplatný právny vzťah, alebo návrh zmluvy s obdobným plnením ako bezodplatný právny vzťah, 
nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  
objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.  

Objednávka 169/2006, vybavuje Chválová, s nečitateľným podpisom, dátumu vystavenia 31.10.2006 
vystavená na ESP – ORSOVIC (v knihe objednávok „Orsovič“) , Bartoškova 4, 831 04 Bratislava, 
predmet objednávky : Objednávame u Vás jesenné hrabanie lístia z trávnikov a súvislých kríkových 
skupín (nečitateľné slová) chodníkov a schodov (nečitateľné slová) podľa prílohy, ceny podľa zmluvy. 
Fakturácia podľa skutočne vykonaných prác v závislosti na (nečitateľné slovo) počasia. Dodacia lehota 
: november 2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad prílohu 
presne špecifikujúcu hrabané plochy od lístia. Objednávka sa síce odvoláva na zmluvu, avšak 
predmetnú zmluvu bližšie nešpecifikuje. Za ďalší nedostatok objednávky považujem neuvedenie 
ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy 
– Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť.  

Objednávka 170/2006, vybavuje Kralovič s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 27.10.2006 na 
Alojz Vychodil, Račianska 29, 83102 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás asistenčné 
služby dňa 9.11.2006 od 14.00 - do 18.00 hod. na pešej zóne pri príležitosti príchodu Martina na bielom 
koni. Dodacia lehota : 09.11.2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – 
napríklad, čoho sa asistenčné služby vlastne týkajú, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o odplatnom, 
alebo bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, alebo 
odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – 
DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu 
sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 171/2006, vybavuje Chválová s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 3.11.2006 na 
KONTA PLUS a.s. (podľa knihy objednávok len „KONTA“), Agátová 1, Bratislava, predmet 
objednávky : Objednávame u Vás jesenné hrabanie lístia z trávnikov a súvislých kríkových skupín 
v rozsahu podľa prílohy, ceny podľa zmluvy. Hrabanie vrátane nečitateľné slovo priľahlých chodníkov 
a nečitateľné slovo. Fakturácia podľa skutočne vykonaných prác v závislosti na priebehu počasia. 
Dodacia lehota : november 2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – 
napríklad, prílohu v podobe rozsahu hrabacích prác v m2. Objednávka sa síce odvoláva na 
zmluvu, avšak predmetnú zmluvu bližšie nešpecifikuje. Za ďalší nedostatok objednávky 
považujem neuvedenie ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná 
Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť.  

Objednávka 172/2006, vybavuje Chválová s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 6.11.2006 na 
KUPAS s.r.o., P.O.BOX 115, 912 50 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás opravu 
poškodených hracích prvkov na Pribišova 6 zozadu, - pružinová húpačka, - prevažovačka, demontovať 
poškodené časti a zlikvidovať. Dodacia lehota : ihneď. Objednávka neobsahuje iné organizačno-
technické pokyny – napríklad, bližšiu identifikáciu pojmu prevažovačka, prípadne odvolávku na 
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bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného 
obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú 
službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka 
neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh 
zmluvy dielo, ako odplatnom, alebo bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je 
nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu 
o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh 
akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 173/2006, vybavuje Chválová s nečitateľným podpisom, vystavená dňa 7.11.2006 na 
Marian Demko, Pribišova 33, Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u Vás dodanie a osadenie 
vianočného stromu na nám. sv. Františka do 4.12.2006 . Dodacia lehota : 4.12.2006. Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad, požadovanú veľkosť vianočného 
stromu, spôsob osadenia a presnú lokalizáciu osadenia, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy dielo, ako 
odplatnom, alebo bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, 
alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení 
– DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho 
úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 174/2006, ( pod týmto číslom je v knihe objednávok nečitateľný text – DPB ...... a táto 
objednávka na EKOVIMDIS má číslo 175/2006) vybavuje Chválová s nečitateľným podpisom, 
vystavená dňa 15.11.2006 na EKOVIMDIS, Gercenova 2/A, Bratislava, predmet objednávky : 
Objednávame u Vás 1) dovezenie 1 fúry zeminy do materskej školy L. Sáru 2) dovezenie 1 fury zeminy 
do materskej školy Adámiho, 3) orezy stromov podľa prilož. Zoznamu v MŠ Majerníková a MŠ L. Sáru. 
Dodacia lehota : 30.11.2006. (Celý text objednávky je veľmi zle čitateľný, nakoľko sa jedná zrejme 
o poslednú stranu samoprepisného zväzku) Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické 
pokyny – napríklad, požadovanú kvalitu zeminy, alebo zoznam stromov určených na orezy, 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy dielo, ako odplatnom, alebo bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke 
nie je nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje 
informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné 
odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 175/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavila  Chválová 
s textom : EKOVIMDIS (jedná sa o predchádzajúcu objednávku 174/2006 viď poznámka 
v predchádzajúcej objednávke). Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke. 

Objednávka 176/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil  Baňacký 
s textom : ZHA. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke. 



62 

Objednávka 177/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil  Toman 
s textom : SATES – DZ. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke. 

Objednávka 178/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil  Chválová 
s textom : KONTA PLUS. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke. 

Objednávka 179/2006 nie je k dispozícii v zakladači objednávok. Podľa knihy ju vystavil  Toman 
s textom : Budinský. Kniha neobsahuje žiadny iný text k tejto objednávke. 

Objednávka 180/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavil Štetina 
27.11.2006 na Doc. Ing. Roman Ravinger, CSc., Pečianska 33, 85101 Bratislava, predmet objednávky 
: Objednávame si u Vás : 1) Výkon autorského dozoru na stavbe „Sanačné úpravy oporného múru č.2 
Adamiho č. 24-26, 2) Posúdenie predložených cenových ponúk na realizáciu stavby „Sanačné úpravy 
opor. múru J. Stanislava“. Cena : 1.) dohodou do 5000,-Sk, 2.) dohodou do 2500,-Sk / spolu do 7500,-
Sk. Úhrada ceny po uplynutí lehoty dodania na základe faktúry dodávateľa bank. prevodom. Dodacia 
lehota : do 15.12.2006. Jedná sa o jednu z mála objednávok v zakladači objednávok za rok 2006, 
z ktorej je zrejmý rozsah objednaných prác a je stanovená maximálna cena, vrátane spôsobu jej 
úhrady. V tejto objednávke mi však chýba odvolávka na predchádzajúcu cenovú ponuku 
dodávateľa, najmä s ohľadom na to, že dodávateľ realizoval na predmetných stavbách 
predchádzajúce projektové práce. V prípade bodu 1) objednávky sa jedná skôr o stavebný dozor, 
než o autorský dozor (ktorý sa používa najmä pri architektoch a výkone ich autorsko – 
architektonického dozoru). V prípade bodu 2) mi nie je jasný spôsob a rozsah posudzovania 
predložených cenových ponúk, nakoľko predpokladám, že všetky boli spracované na základe 
jednej východzej projektovej dokumentácie a výkazu výmer, takže posúdenie ponuky so zadaním 
by zvládol aj bežný referent investično-stavebného oddelenia a nie externý dodávateľ. V prípade 
spôsobu úhrady ceny namietam jej úhradu „po uplynutí lehoty dodania“ - ktorá je stanovená 
intervalom do 15.12.2006, pričom dodávateľ môže predložiť dielo kedykoľvek do 15.12.2006, ale 
uhradené mu bude až po 15.12.2006. 

Objednávka 181/2006, vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, kniha objednávok neobsahuje 
žiadnu informáciu k tomuto číslu 181/2006, pričom tento riadok v knihe objednávok je voľný. 
Objednávka je vystavená dňa 7.112.2006 na SATES, a.s., Pov. Bystrica, závod Bratislava, Vlčie hrdlo, 
Bratislava. Predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás vodorovné značenie V10d jedného 
parkovacieho miesta na Kolískovej ulici č.6, 2) Dodatkovú tabuľku k dopr. značke P12 s textom : 3 
BOXY, smerová šípka doľava časové obmedzenie : od 15:00 do 8:00, BOX č.1. BA – 570NF, BOX č.2 
BA – 939 BV, BOX č.3 BA – 133KB. Dodacia lehota : nie je v objednávke uvedená.  Objednávka 
neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – priznám sa, že pre mňa ako lajka na dopravné 
značenie je táto objednávka v niektorých častiach nezrozumiteľná, prípadne odvolávku na bližšie 
identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného obstarávania, alebo 
zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne 
maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu 
zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú 
formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh zmluvy dielo, ako 
odplatnom, alebo bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena, 
alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení 
– DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho 
úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   
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Objednávka 182/2006, vystavil Toman, s nečitateľným podpisom. Objednávka je vystavená dňa 
18.12.2006 na SATES, a.s., Pov. Bystrica, Vlčie hrdlo, P.O.BOX 12, 820 03 Bratislava. Predmet 
objednávky :  Objednávame u Vás opravy dopr. značiek na uliciach Tománkova, Kresánkova, 
Kolískova, Karloveská pri IUVENTE a Adámiho 12-14 podľa príloh. Dodacia lehota : nie je v 
objednávke uvedená.  Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad 
prílohy podľa obsahu textu, alebo počet značiek, ktoré majú byť opravené, prípadne odvolávku 
na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, alebo inú formu verejného 
obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za objednanú 
službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova Ves za 
objednanú službu zaplatiť Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto objednávka 
neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná o návrh 
zmluvy dielo, ako odplatnom, alebo bezodplatnom vykonaní prác, nakoľko v objednávke nie je 
nikde uvedená cena, alebo odvolávka na cenu. Napriek tomu, že  objednávka obsahuje informáciu 
o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh 
akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.   

Objednávka 183/2006, vybavuje (meno v objednávke nie je uvedené), značka : Brna s nečitateľným 
podpisom, vystavená dňa 18.12.2006 na Technické služby ( v knihe objednávok je text TS ISEKI 
SERVIS), Bazová ul., BA, predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás opravu traktora Iseki 
v dohodnutom rozsahu, Dodacia lehota : nie je uvedená v objednávke. Objednávka neobsahuje iné 
organizačno-technické pokyny – napríklad  o aký druh poruchy sa jedná, prípadne čo znamená 
dohodnutý rozsah ?, evt. odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, 
inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny 
za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – 
Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani 
táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je 
jedná o návrh zmluvy o dielo ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s rovnakým 
obsahom ale ako bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. 
Napriek tomu, že objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 
1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne 
v zmysle predchádzajúcej vety jedná. Objednávka neobsahuje termín, dokedy má byť oprava 
zrealizovaná. 

Objednávka 184/2006, vybavuje (meno v objednávke nie je uvedené), značka : Brna s nečitateľným 
podpisom, vystavená dňa 18.12.2006 na Technické služby ( v knihe objednávok je text  TS DESTA 
SERVIS), ul. Bazová, BA, predmet objednávky : 1) Objednávame u Vás opravu vozidla DESTACAR 
NX 13 BD v dohodnutom rozsahu. Oprava mechanických častí elektroinštalácie a osvetlenia nosných a 
hydraulických častí vozidla. Dodacia lehota : nie je uvedená v objednávke. Objednávka neobsahuje 
iné organizačno-technické pokyny – napríklad o aký druh poruchy sa presne jedná, prípadne čo 
znamená dohodnutý rozsah ?, evt. odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú 
ponuku, inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy 
s rovnakým obsahom ale ako bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde 
uvedená cena. Napriek tomu, že objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, 
a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa 
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vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná. Objednávka neobsahuje termín, dokedy má byť 
oprava zrealizovaná. 

Objednávka 185/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Chválová dňa 3.1.2007 na KONTA PLUS s.r.o.( podľa knihy objednávok len „KONTA“), Agátova 1, 
Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u vás čistotu - vyzbieranie drobného odpadu z trávnikov 
a kríkových skupín lokalita Dlhé diely – plošne. Text objednávky je veľmi zle čitateľný. V zakladači sa 
nachádza len samo-prepisné tlačivo. Dodacia lehota : ihneď. Na objednávke je dátum prevzatia 
objednávky 3.1.2007 a nečitateľný podpis. V prvom rade je potrebné namietať, že objednávka bola 
vystavená a dodávateľom prevzatá dňa 3.1.2007 a tým pádom nemala byť vôbec zaradená do 
objednávok roku 2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad 
aký je rozsah vyzbierania drobného odpadu v m2, alebo čo všetko sa za takýto odpad považuje..., 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s rovnakým obsahom ale 
ako bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, 
že objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.   

Objednávka 186/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila 
Chválová dňa 3.1.2007 na ESP – Orovics Jozef, ( podľa knihy objednávok len „ESP“), Bartoškova 4, 
831 04 Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u vás čistotu - vyzbieranie drobného odpadu z 
trávnikov a kríkových skupín lokalita Rovnice a Kútiky – plošne. Text objednávky je veľmi zle čitateľný. 
V zakladači sa nachádza len samo-prepisné tlačivo. Dodacia lehota : ihneď. V prvom rade je potrebné 
namietať, že objednávka bola vystavená dňa 3.1.2007 a tým pádom nemala byť vôbec zaradená 
do objednávok roku 2006. Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad 
aký je rozsah vyzbierania drobného odpadu v m2, alebo čo všetko sa za takýto odpad považuje..., 
prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú ponuku, inú formu 
verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku dohodnutej ceny za 
objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť Bratislavy – Karlova 
Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce objednávky ani táto 
objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť objednáva, či je jedná 
o návrh zmluvy o dielo ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy s rovnakým obsahom ale 
ako bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde uvedená cena. Napriek tomu, 
že objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej 
textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa vlastne v zmysle predchádzajúcej 
vety jedná.  

Objednávka 187/2006 vystavená bez mena s nečitateľným podpisom, podľa knihy ju vystavila Chválová 
dňa 3.1.2007 na HOMOLA TEAM, ( podľa knihy objednávok len „HOMOLA“), Líščie údolie 63, 
Bratislava, predmet objednávky : Objednávame u vás výmenu 1) poškodených košov podľa rozpisu, 
opravu a náter 20 ks malých smetných košov, zabetónovanie vyvrátených košov 2 ks. Zvyšok textu 
objednávky je nečitateľný. Text objednávky je veľmi zle čitateľný. V zakladači sa nachádza len samo-
prepisné tlačivo. Dodacia lehota : ihneď. V prvom rade je potrebné namietať, že objednávka bola 
vystavená dňa 3.1.2007 a tým pádom nemala byť vôbec zaradená do objednávok roku 2006. 
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Objednávka neobsahuje iné organizačno-technické pokyny – napríklad rozpis výmeny 20 ks 
smetných košov etc., prípadne odvolávku na bližšie identifikovateľnú predchádzajúcu cenovú 
ponuku, inú formu verejného obstarávania, alebo zmluvu. Objednávka neobsahuje výšku 
dohodnutej ceny za objednanú službu, prípadne maximálnu cenu, ktorú je ochotná Mestská časť 
Bratislavy – Karlova Ves za objednanú službu zaplatiť. Rovnako ako všetky predchádzajúce 
objednávky ani táto objednávka neobsahuje, akú formu právneho úkonu vlastne mestská časť 
objednáva, či je jedná o návrh zmluvy o dielo ako odplatný právny úkon, alebo návrh zmluvy 
s rovnakým obsahom ale ako bezodplatný právny úkon, nakoľko v objednávke nie je nikde 
uvedená cena. Napriek tomu, že objednávka obsahuje informáciu o bankovom spojení – DEXIA, 
a.s., č.ú. 1804143001/5600 z jej textu nie je možné odvodiť o návrh akého právneho úkonu sa 
vlastne v zmysle predchádzajúcej vety jedná.  


