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Vec
Oznámenie o zrušení  zákazky

                  Dňa 13.02.2019 bola ukončená zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ,,Ošetrenie pagaštanov konských
chemický postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému,, 3679/2019/HOMJ.

Zdôvodnenie:
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto obdržala dodatočne po ukončení verejného obstarávania na zákazku „Ošetrenie
pagaštanov konských – chemický postrek proti ploskáčikovi pagaštanovému (2019)“ informáciu od Ústredného kontrolného
a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho (ďalej len ÚKaSÚP), že momentálne nie je možná chemická ochrana pagaštanu
konského, nakoľko v súčasnosti nie je schválený žiadny prípravok proti ploskáčikovi pagaštanovému.
V zmysle vyjadrenia ÚKaSÚP sa na Slovensku môžu používať len prípravky na ochranu rastlín, ktoré sú autorizované, resp.
povolené kontrolným ústavom a aplikáciu môžu vykonávať len spoločnosti/zamestnanci, ktorí majú osvedčenie o odbornej
spôsobilosti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov
a Nariadenia EÚ 1107/2009 o uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na trh.
V zmysle ich vyjadrenia musia byť prípravky nielen uvedené  v registri biocídnych výrobkov SR, avšak nakoľko použitie
prípravkov na pagaštan konský nie je možné pokladať za biocídne použitie, ale za použitie v ochrane rastlín, je potrebné, aby
boli autorizované kontrolným ústavom aj ako prípravky na ochranu rastlín. V súčasnosti toto kritérium nespĺňa žiadny
prípravok.
Zároveň ÚKaSÚP  uviedol, že použitie neautorizovaných prípravkov na ochranu rastlín na ochranu pagaštanu konského proti
ploskáčikovi pagaštanovému odborne spôsobilými firmami, by bolo porušením zákona č. 405/2011 o rastlinolekárskej
starostlivosti a kontrolný ústav je oprávnený ich za to sankcionovať, pričom výška sankcie sa pohybuje v rozmedzí od 16 500
–33 100 €, resp. od 33 100 – 66 300 €.

Vzhľadom na uvedené mestská časť Bratislava – Nové Mesto ruší toto verejné obstarávanie.

JUDr. Jaroslav Matovič
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