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Zrušenie súťaže vykonávanej v zmysle § 117 Zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 

Mesto Nováky v zastúpení primátorom mesta Ing. Dušanom Šimkom ruší verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na ul. J. C. 
Hronského, Nováky“ v súlade s § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
z dôvodu zmeny okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. 
Mesto Nováky podpísalo Zmluvu o dielo č. INT 032/2018 v znení jej dodatkov na uskutočnenie 
stavebných prác „Rekonštrukcia telocvične ZŠ Pribinova 123/9, Nováky - budova A“ a 
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ Pribinova 123/9, Nováky - budova B“. Mesto Nováky 
dňa 15.5.2019 odstúpilo od zmluvy so spoločnosťou Schreiber, s.r.o., Salka 427 z dôvodu 
neukončenia stavebných prác v zmysle Zmluvy o dielo č. INT 032/2018 stavieb „Rekonštrukcia 
telocvične ZŠ Pribinova 123/9, Nováky - budova A“ a „Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ 
Pribinova 123/9, Nováky - budova B“ v termínoch stanovených zmluvou v znení dodatkov. 
K odovzdaniu diela predmetných stavieb nedošlo, dielo k dnešnému dňu nie je ani riadne 
dokončené. Podľa čl. XII Ostatné ustanovenia ZoD INT 032/2018, bod 12.4. je  prekročenie 
termínu riadneho dokončenia diela podľa bodu 4.1 o viac ako 10 dní podstatným porušením 
zmluvy. Aj napriek tomu, že došlo k podstatnému porušeniu zmluvy, listom zo dňa 3.4.2019 bola 
spoločnosti Schreiber s.r.o. poskytnutá dodatočná primeraná lehota na dokončenie diela do 
30.4.2019 s požiadavkou o dodanie vybavenia telocvične a doloženie dokladov. Ani v tejto lehote 
Mestu Nováky nebolo dielo riadne odovzdané. Spoločnosť Schreiber s.r.o. v predmetnej zákazke 
nepreberá poštu zaslanú mestom Nováky.  
Ďalej spoločnosť Schreiber s.r.o., Salka 427, ako víťaz súťaže v zmysle zákona o verejnom 
obstarávaní „Rekonštrukcia telocvične na ZŠ ročníky 1.-4. na ul. J. C. Hronského, Nováky“, zaslal 
po ukončení súťaže zmluvu mestu Nováky k podpisu a bez opory v zmluvných podmienkach 
zaslal aj zálohovú faktúru.  
Vzhľadom na uvedené Mesto Nováky ruší verejné obstarávanie na rekonštrukciu telocvične ZŠ 
ročníky 1-4. 
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