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Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje V Nižnej Slanej dňa 

 VO 02/2021 Mgr. Tomáš Ladňák 10. 5. 2021 

 

Vec: Oznámenie o zrušení verejného obstarávania 
 

Obec Nižná Slaná oznamuje záujemcom o predloženie ponuky vo verejnom obstarávaní: 

 

02/2021 – Miestny bezdrôtový rozhlas 

 

že predmetné verejné obstarávanie vyhlásené dňa 31. 03. 2021 sa dňom 10. 05. 2021 na 

základe podmienok uvedených v Zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, § 57, odstavec 2, 

 

r u š í . 

 

Dôvod: 
Obec Nižná Slaná zistila, že do súťaže boli prihlásené dva subjekty – HUGOTECH, s. r. o. 

a ((e)) emottion, s. r. o., ktoré zastupoval ten istý konateľ – Mgr. Dušan Maršala. Vzniklo tak 

zjavné porušenie zákona, ktoré Obci Nižná Slaná nebolo známe v čase uzatvorenia procesu 

verejného obstarávania, a teda bola porušená zásada férovosti súťaže. Obec má za to, že sa 

jedná o dôvody hodné osobitného zreteľa a že bolo zistené jednoznačné porušenie: 

a) Zákona č. 343/2015 Z. z., § 40, odstavec 6 d); 

b) Zákona č. 343/2015 Z. z., § 40, odstavec 6 g). 

 

Z tohto dôvodu obec: 

a) vyraďuje zo súťaže subjekty HUGOTECH, s. r. o. a ((e)) emottion, s. r. o., nakoľko 

ich jednanie a zapojenie do súťaže je v rozpore s platným zákonom; 

b) ruší proces verejného obstarávania, nakoľko došlo k jeho manipulácii a nebola 

zabezpečená férová súťaž medzi jednotlivými subjektmi; 

c) konštatuje, že okrem vyradených spoločností HUGOTECH, s. r. o. a ((e)) emottion, 

s. r. o. boli prihlásené len dva ďalšie subjekty, čo znemožňuje uzatvoriť 

verejnému obstarávateľovi proces verejného obstarávania, nakoľko do súťaže 

bolo zapojených málo subjektov; 

d) v dohľadnej dobe vyhlási nové verejné obstarávanie. 

 

 

 

 
Tibor Jerga 

starosta obce 
 


