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Študijný materiál 

 

Vážená pani, vážený pán, 

vzhľadom na Váš záujem o účasť na kurze 

„Zákazka s nízkou hodnotou“ Vám zasielame 

materiál, s ktorým je potrebné sa pred samotným 

kurzom oboznámiť.  

 

Materiál obsahuje základné aspekty a myšlienky, 

ktoré je potrebné pochopiť a držať sa ich 

v priebehu absolvovania celého kurzu, a taktiež 

predstavuje základ praktických procesov 

verejného obstarávania. 
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Zoznam skratiek: 

EKS – elektronický kontraktačný systém (elektronické trhovisko) 

EVO – informačný systém elektronického verejného obstarávania 

EÚ- Európska únia 

FL – finančný limit 

o. – obstarávateľ 

PHZ – predpokladaná hodnota zákazky 

ÚVO – Úrad pre verejné obstarávanie 

v.o. – verejný obstarávateľ 

ZsNH – zákazka s nízkou hodnotou  

ZVO – zákon o verejnom obstarávaní 
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Úrad pre verejné obstarávanie:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚVO je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie.  

Do pôsobnosti úradu (podľa § 147 zákona o verejnom obstarávaní) patria viaceré činnosti, 

z ktorých možno spomenúť najmä vykonávanie dohľadu nad verejným obstarávaním, vedenie 

zoznamu hospodárskych subjektov a registra subjektov so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní, vykonávanie metodického usmerňovania, ukladanie pokút za správne delikty 

a iné.   

 

Netreba opomenúť ani fakt, že úrad vedie a sprístupňuje Informačný systém Elektronického 

verejného obstarávania - EVO, prostredníctvom ktorého je zabezpečovaná elektronická 

komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní, a taktiež je možné cez uvedený 

systém uskutočňovať samotné verejné obstarávania. Úrad vydáva v elektronickej podobe 

Vestník verejného obstarávania.   

S cieľom byť bližšie k verejným obstarávateľom a obstarávateľom od začiatku roka 2020 začal 

úrad so zriaďovaní Stálych pracovísk, slúžiacich ako miesta prvého kontaktu s verejnými 

obstarávateľmi a obstarávateľmi, ktoré poskytujú odborné poradenstvo na mieru ako aj 

zabezpečujú lektorskú činnosť za účelom zvyšovania profesionalizácie verejného obstarávania. 
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Čo je verejné obstarávanie? 

 

 

Tieto pravidlá a postupy sú upravené v Zákone č. 343/2015 Z. z. o  verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spomínaný zákon upravuje aj základné pojmy a medzi kľúčový patrí pojem zákazka. 

Zákazka 

 

 odplatná zmluva –  ide o peňažné alebo nepeňažné plnenie alebo ich kombináciu. 

 zmluva, ktorá  sa v prípade ZsNH chápe aj ako objednávka, faktúra, dohoda, sms, kontrakt, 

pokladničný doklad – nie je dôležitá forma a dokonca pri ZsNH nemusí mať ani písomnú formu,  

čo vyplýva z § 117 ods. 7. 

 predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. 

 subjektmi tohto vzťahu sú – verejný obstarávateľ/obstarávateľ a úspešný uchádzač 

predstavujúci hospodársky subjekt, ktorý predložil najlepšiu ponuku, a súčasne spĺňa všetky 

vopred stanovené podmienky a požiadavky. 

  

Verejné obstarávanie predstavuje postupy a pravidlá, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie 

alebo súťaže návrhov financované zo štátneho rozpočtu alebo z prostriedkov Európskej únie 

alebo iných dotačných schém. 

je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi 

alebo obstarávateľmi na jednej strane, a jedným alebo viacerými úspešnými 

uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služby. 
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Zákazky delíme na viacero druhov: 

 podľa predmetu zákazky 

1. Zákazka  na dodanie tovaru – takáto zákazka zahŕňa nielen hmotné veci, ale patrí sem 

aj napr. elektrická energia, lízingové zmluvy, nákup na splátky, alebo prenájom tovaru, 

a môžeme sem zaradiť aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru (napr. 

osvetlenie). 

a. Zákazka na potraviny, je tak povediac zákazkou na dodanie tovaru, pričom má 

samostatne upravené limity. (Súvisiace Všeobecné metodické usmernenie č. 8-2019 

nájdete na: https://www.uvo.gov.sk/extdoc/2565/V%C5%A1MU_8-

2019_aktualizacia_01-01-2020) 

2. Zákazka na poskytnutie služieb – všetko, čo nie je tovar ani stavebná práca. 

3. Zákazka na uskutočnenie stavebných prác – môže predstavovať samostatnú zákazku 

na uskutočnenie stavebnej práce/stavby, ale môže zahŕňať aj vypracovanie projektovej 

dokumentácie - vrátane (pod touto zákazkou rozumieme napr. výstavbu novej budovy, 

zmenu a úpravu objektu alebo odstraňovanie stavby, prieskum práce, montážne práce, 

prípravu staveniska, kanalizačné práce, demolačné práce a iné). 

 

zákazky

nadllimitné

podlimitné

s nízkou 
hodnotou

malého 
rozsahu

na dodanie 
tovaru

na 
poskytnutie 

služieb

na 
uskutočnenie 

stavebnej  
práce

civilné

v oblasti 
obrany a 

bezpečnosti

Môže nastať situácia, že dôjde ku kombinácii zákazky (napr. na stavbu a dodanie 

tovaru), v takom prípade je rozhodujúca ich predpokladaná hodnota a hlavný 

predmet zákazky. 
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 podľa prvku bezpečnosti 

1. Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti - spĺňa obranno-bezpečnostné znaky a týka sa 

vojenského alebo citlivého vybavenia. 

2. Civilná zákazka – každá zákazka, ktorá nespĺňa znaky obranných a bezpečnostných 

zákaziek. 

 

 podľa predpokladanej hodnoty zákazky 
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Na čo slúžia finančné limity? → Na základe FL sa určí zvolenie si správneho postupu pri zadávaní 

zákazky (smerová tabuľa). Rozdelenie zákaziek podľa limitov slúži na zrýchlenie postupu pri 

nižších zákazkách.  

 

Zákon o verejnom obstarávaní pozná 4 stupne finančných limitov:  

 tzv. „Zákazka malého rozsahu“ (nákup do 4 999,99 Eur bez DPH) 

 Zákazka s nízkou hodnotou  

 Podlimitná zákazka  

 Nadlimitná zákazka 

 

 

Hodnoty FL sú upravené vo vyhláške č. 428/2019 Z. z. vyhláška úradu, ktorou sa ustanovuje 

finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit 

pri súťaži návrhov.  

 

Čo si myslíte, čo všetko má  vplyv na finančný limit? 

 Subjekt -  rôzne limity pre rôzne subjekty 

 Opakované plnenia  

 Druh zákazky (či ide o tovar, službu, potraviny, práce) 

 

 

 

  

Finančný limit je maximálna suma, ktorá sa predpokladá, že bude poskytnutá úspešnému 

uchádzačovi ako protihodnota za dodanie, poskytnutie alebo uskutočnenie premetu zákazky. 

Len pre zaujímavosť 

Právo na zmenu výšky limitov nadlimitnej zákazky si vyhradila určovať a meniť EÚ. Zmena 

na úrovni EÚ sa do slovenského právneho poriadku premietne prostredníctvom vyhlášky. 

Zmena výšky limitov podlimitnej zákazky, zákazky s nízkou hodnotou a zákazky malého rozsahu 

sa určuje na vnútroštátnej úrovni.  

UPOZOŇUJEME na to, že nie je možné predmet zákazky rozdeliť s cieľom vyhnúť sa 

použitiu podlimitného/nadlimitného postupu - ide o porušenie zákona a úrad uloží 

v takom prípade pokutu 5% súčtu zmluvných cien (ide o prípady, kedy rozdelí 

podlimitnú zákazku na viac zákaziek s nízkou hodnotou, alebo úmyselne stlačí PHZ). 

Upozorňujeme → pri uzatváraní zmlúv, ktoré boli výsledkom verejného obstarávania na dobu 

neurčitú pri Zákazkách s nízkou hodnotou môže vzniknúť riziko prekročenia limitu. 
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Tiež je dôležité upriamiť pozornosť na to, KTO je povinný postupovať podľa tohto zákona, resp. 

koho môžeme považovať za subjekt vo verejnom obstarávaní. 

 

Vo verejnom obstarávaní sa stretneme s viacerými subjektami, ktoré môžeme rozdeliť do dvoch 

základných skupín – 1. subjekty na strane verejného obstarávateľa (alebo vyhlasovatelia súťaží) 

a 2. subjekty na strane dodávateľa. 

 

 

 

 

Strana verejného obstarávateľa:  

Verejný obstarávateľ (§ 7)  

Kto je Verejný obstarávateľ?   

1. Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi (čiže ministerstvá, NKÚ, kancelária NR SR,  

orgány prokuratúry...) 

2. Územná samospráva - obec 

3. Vyšší územný celok  

4. Právnická osoba s právnou subjektivitou, ktorá je založená alebo zriadená na osobitný účel 

plnenia potrieb všeobecného (verejného) záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter 

alebo obchodný charakter a (spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok) 

a. je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom,  

b. alebo kontrolovaná verejným obstarávateľom, 

c. alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej 

riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu (čiže školy, technické služby, domovy 

dôchodcov, obecný podnik,...)  

5. Združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia podľa § 7 

ods. 1 písm. a) až d) ZVO 

subjekty na strane 
dodávateľa 

hospodársky 
subjekt

záujemca

uchádzač

úspešný 
uchádzač

subjekty na strane 
verejného 

obstarávateľa 

§ 7 - verejný 
obstarávateľ 

§ 8 "dotovaná 
osoba "

§ 9 
obstarávateľ 
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Osoba podľa § 8 ods. 1 – tzv. Dotovaná osoba   

Kto je Dotovaná osoba? 

Je to subjekt, ktorý nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, ale ktorému verejný obstarávateľ 

poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných 

prác alebo na poskytnutie služieb.  

Ide hlavne o osoby, ktoré sú príjemcami dotácii. (napr. výrobná firma, ktorá získala fondy 

na modernizáciu výrobnej linky, a teda bola povinná postupovať do určitej miery podľa ZVO, 

čerpanie fondov EU alebo na základe iných účelovo viazaných dotácii zo štátneho rozpočtu). 

 

 

 

 

 

Obstarávateľ (§ 9)  

Kto je Obstarávateľ? 

Subjekt pôsobiaci v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, 

na ktorý má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na základe 

vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje. 

 

→ zdôrazňujeme, že nemôže ísť o verejného obstarávateľa, ktorý čerpá dotácie 

Návod ako sa „správne zatriediť“ v zmysle statusu verejného obstarávateľa nájdete aj 

v metodickom usmernení č. 12581-5000/2017. 
https://www.uvo.gov.sk/metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-

z/detail/306168?page=1&limit=20&sort=datum&sort-

dir=DESC&ext=0&organizacia=&cisloSpisu=&month=&year=0&text=12581&popis=&paragraf= 

 
LEN PRE INFORMÁCIU 

Zákon o verejnom obstarávaní nerozlišuje nákup tovarov/služieb/prác z hľadiska pôvodu 

finančných prostriedkov, za ktoré sa daný nákup realizuje. Podstatné je, kto zadáva zákazku – 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, → nie z akých prostriedkov sa zákazka zadáva. Hoci 

príspevková organizácia získala časť svojich príjmov z podnikateľskej činnosti, stále je verejným 

obstarávateľom, a je povinná postupovať pri zadávaní zákaziek podľa zákona o verejnom 

obstarávaní – to sa samozrejme netýka osoby podľa § 8 ZVO. 

PRE INFORMÁCIU:  

Tiež ide o zákazky v oblastiach spojených s ťažbou ropy, plynu, uhlia a ostatných tuhých palív, 

prieskumom ložísk uhlia alebo ostatných tuhých palív, ako aj s činnosťami súvisiacimi 

s prevádzkovaním prístavov a letísk. 

Úrad v rámci danej problematiky vypracoval Všeobecne metodické usmernenie č. 3-2019, 

dostupné na: 

https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/metodicke-usmernenia/vseobecne-

metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z--51e.html?id=1928 

https://www.uvo.gov.sk/metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z/detail/306168?page=1&limit=20&sort=datum&sort-dir=DESC&ext=0&organizacia=&cisloSpisu=&month=&year=0&text=12581&popis=&paragraf
https://www.uvo.gov.sk/metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z/detail/306168?page=1&limit=20&sort=datum&sort-dir=DESC&ext=0&organizacia=&cisloSpisu=&month=&year=0&text=12581&popis=&paragraf
https://www.uvo.gov.sk/metodicke-usmernenia-zakon-c-3432015-z-z/detail/306168?page=1&limit=20&sort=datum&sort-dir=DESC&ext=0&organizacia=&cisloSpisu=&month=&year=0&text=12581&popis=&paragraf
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Strana dodávateľa: 

Hospodársky subjekt (§ 2 ods. 5, písm. a) - fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto 

osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. 

 

Záujemca (§ 2 ods. 5, písm. b) - hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Uchádzač (§ 2 ods. 5, písm. c)  - hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku (úspešný uchádzač, 

subdodávateľ,..) 
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Jednou zo základných povinnosti verejného obstarávateľa 

a obstarávateľa je dodržiavanie princípov verejného 

obstarávania. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodárnosť 
a efektívnosť

Rovnaké 
zaobchádzanie

Nediskrimináci
a

Transparentnosť

Proporcionalita

UPOZORŇUJEME je dôležité zachovávať princípy v každej fáze verejného 

obstarávania → VŽDY 

Najčastejšie, v procese verejného obstarávania, dochádza práve k porušeniu princípov, 

pričom úrad môže za ich porušenie uložiť pokutu od 500 € do 30 000 €. 

Materiály obsahujúce spracovanie porušení ZVO podľa tematických okruhov 

nájdete na: https://www.uvo.gov.sk/legislativametodika-dohlad/najcastejsie-

porusenia--3b4.html 
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O aké princípy ide? 

 

1. Princíp hospodárnosti a efektívnosti alebo najlepšie plnenie, za čo najlepšiu cenu  

 

Základným zmyslom princípu hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní nie je 

skutočnosť, aby verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vždy nakupoval len najlacnejšie 

predmety zákaziek, ale zmyslom je, aby verejný obstarávateľ a obstarávateľ za vynaložené 

verejné finančné prostriedky získal čo najlepšie protiplnenie, za čo najlepšiu cenu, pričom musia 

byť zachované zdravé podmienky hospodárskej súťaže. 

 

Zachovanie princípu hospodárnosti a efektívnosti znamená aj zachovanie čo najširšej 

hospodárskej súťaže pri čo najnižšej administratívnej záťaži (predloženie čo najväčšieho počtu 

ponúk). 

 

 

 

  

Príklady porušenia princípu:  

 v.o./o. síce získa najlacnejšiu ponuku ale kvalitou predmet zákazky nesplní účel alebo nebude 

vôbec dodaný,  

 zákazku vyhrá uchádzač, ktorého ponuka je oveľa vyššia ako skutočná hodnota obstarávaného 

predmetu zákazky na trhu (predražené). 
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2. Princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie hospodárskych 

subjektov 

 

Podstatou predmetného princípu je, že žiadny zo záujemcov alebo uchádzačov nesmie byť 

priamo alebo nepriamo, vedome alebo nevedome zvýhodnený alebo znevýhodnený oproti 

iným subjektom v rovnakom postavení. Ide o to tzv. stráženie neutrality. 

„Porovnateľné situácie sa riešia rovnako a rôzne situácie rôzne.“ 

 

Princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov je špecifickým vyjadrením zásady rovnakého 

zaobchádzania. 

Čiže u všetkých uchádzačov musí byť rovnaký výklad tej istej skutočnosti, musí sa rovnako 

posudzovať splnenie podmienok účasti, v.o./o. sa nesmie odkloniť od požiadaviek, ktoré určil 

a nesmie diskriminovať napr. na úrovni určitého územia a pod.

Príklady porušenia princípu rovnakého zaobchádzania/nediskriminácie 

 od jedného uchádzača žiada v.o./o. vysvetlenie nejednoznačnosti ponuky a od druhého 

uchádzača, ktorého ponuka je taktiež nejednoznačná vysvetlenie nepožiada, 

 jeden uchádzač požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov pričom v.o./o. mu odpovedal 

a druhému uchádzačovi, ktorý taktiež požiadal o vysvetlenie súťažných podkladov v.o./o. 

neodpovedal, 

 jednému uchádzačovi dal v.o./o. lehotu na vysvetlenie ponuky 5 dní a inému uchádzačovi 

len 3 dni. 



K U R Z  „ Z Á K A Z K A  S  N Í Z K O U  H O D N O T O U “  

Tento materiál je súčasťou kurzu “Zákazka s nízkou hodnotou” odboru stálych pracovísk Úradu pre verejné obstarávanie, a môže byť  použitý výhradne na edukačné účely. 

Akákoľvek reprodukcia, redistribúcia, či predaj sú zakázané. 
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Ďalšie príklady porušenia princípu rovnakého zaobchádzania/nediskriminácie 

 v.o./o. nemôže od uchádzačov z inej krajiny resp. sídla spoločnosti vyžadovať 

predloženie špecifických dokumentov, ktoré sa vydávajú len v SR (verejnému 

obstarávateľovi má postačovať dokument obdobný slovenskému alebo čestné vyhlásenie 

alebo vyhlásenie urobené pred súdom),   

 v.o./o. nemôže odkazovať pri opise predmetu zákazky na konkrétnu značku (výnimočne 

môže → v situácii keď predmet zákazky nevie inak opísať), alebo nemôže zadať 

diskriminačné podmienky účasti (napr. požadovanie vysokého obratu za posledné 3 roky, 

resp. neprimerane vysoký obrat vzhľadom na PHZ alebo neprimerane vysoká hodnota už 

zrealizovaných zákaziek uchádzača ako referencií), 

 požadovanie neprimerane, neopodstatnene a nezmyselne vysokej praxe u odborníkov, 

alebo vyžadovanie referencie iba v rámci zákaziek uskutočnených v rámci verejného 

sektora SR, kde iné v.o./o. neberie do úvahy, 

 vyžadovanie referencie za posledných 5 rokov v nejakej hodnote €, pričom nejaký 

uchádzač predložil referencie za posledných 6 rokov, aby splnil stanovenú požiadavku 

(sumu €) a napriek tomu ho v.o./o. nevylúčil, 

 ponuky majú byť doručené a otvárané v určený deň do 12:00, pričom 12:02 príde 

„oneskorená“ ponuka od uchádzača, ktorý uvedené bude argumentovať neočakávanými 

technickými problémami → verejný obstarávateľ ju nemôže prijať, porušil by princípy 

rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie (pretože „oneskorený“ uchádzač mal 

dostatočný a rovnaký čas ako všetci ostatní uchádzači, ktorí boli schopní ponuky 

doručiť včas + mal ponuku poslať tak, a s takým predstihom, že aj v prípade ak by došlo 

ku technickým problémom, má čas uvedené dať do poriadku, 

 požadovanie výrobkov od konkrétneho výrobcu len pre to, že ich v.o./o. chce (a nie 

potrebujete), pričom iní výrobcovia s rovnakými tovarmi tak nemajú šancu uspieť. 
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3. Princíp transparentnosti 

 

Podstata princípu transparentnosti spočíva v tom, že celý proces prebieha prehľadne, 

preskúmateľným spôsobom a v súlade s vopred stanovenými podmienkami - ide o zabránenie 

svojvoľného konania. 

 

Prínosom uvedeného princípu je, že ak je zachovaná transparentnosť verejného obstarávania, je 

možné ľahko skontrolovať, či boli zachované aj ostatné princípy verejného obstarávania.  

 

Predmetný princíp má zabezpečiť, aby zadávanie verejných zákaziek prebiehalo prehľadným, 

právne korektným a predvídateľným spôsobom.  

 

Celý proces musí prebiehať podľa “3P“ = prehľadným, predvídateľným a preskúmateľným 

spôsobom, a v súlade s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom 

a obstarávateľom → (ten má určiť presne, jasne a jednoznačne predmet zákazky a podmienky 

účasti a vedieť odôvodniť a zdokumentovať /zdokladovať svoje rozhodnutia – napr. o vylúčení 

ponuky, o vysvetlení ponúk,...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

UPOZORNIŤ → jasne sa vyjadrujem pri pravidlách a podmienkach verejného obstarávania, 

odôvodňujem svoje rozhodnutia, a všetko dokumentujem po dobu 10 rokov. 

Častokrát to verejní obstarávatelia a obstarávatelia považujú za “byrokraciu pri verejnom 

obstarávaní” - no nie je to byrokracia; to, že musíte mať všetky kroky zaznamenané je len 

naplnením uvedeného princípu. 
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4. Princíp proporcionality 

 

Podstata princípu spočíva v tom, že v.o./o. by mal vybrať vždy najmenej obmedzujúce opatrenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Príklady porušenia: 

 pri nejasnostiach ponuky by verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemal automaticky 

ponuku vylúčiť, ale mal by požiadať o vysvetlenie nezrovnalostí, a až na základe presvedčivo 

zisteného skutkového stavu by mal rozhodnúť o vylúčení alebo nevylúčení ponuky, 

 pri konflikte záujmov nemôže v. o./o. vylúčiť zainteresovanú osobu len na základe toho, že si to 

myslí alebo má podozrenie, musí to byť preukázané. 
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Zákazka s nízkou hodnotou 

Zákazka s nízkou hodnotou a pravidlá jej zadávania sú upravené v § 117 ods. 1 – 8. ZVO, pričom 

tieto ustanovenia obsahujú odkazy aj na iné paragrafy v rámci tohto zákona.  

→ to znamená, že je 8 odsekov, ktoré musím dodržiavať, inak postup zadávania ZsNH nie je 

podrobnejšie zákonom stanovený. 

 

Čo vyplýva ako hlavné z uvedených odsekov § 117? 

 

Máme určené = toto sú moje jediné pravidlá 

 ods. 1 = Komplexne upravuje zadávanie ZsNH 

= princípy (musím ich dodržiavať) princípy mi napovedajú, čo je korektné a čo nie, resp. 

napovedajú pri každom mojom úkone, čo môžem, a čo nemôžem urobiť: 

o pri zadávaní zákazky postupujem tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli 

hospodárne (pozri vysvetlenie princípov od str.12),  

o ak vyzvem hospodárske subjekty na predloženie ponuky, musím zabezpečiť 

dodržiavanie princípu rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie (pozri vysvetlenie 

princípov od str. 12), 

o som povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý 

priebeh verejného obstarávania (pozri vysvetlenie princípov od str. 12). 

 ods. 2 = nepoužívam ustanovenia § 4 Koncesia, § 20 Komunikácia, § 24 Dokumentácia, § 25 

ods. 3 Oznámenie vo verejnom obstarávaní  

toto znamená, že nie som povinný/nemusím dodržiavať všetko, čo je v týchto paragrafoch: 

o nepoužívam ustanovenia §4 = nezadávam koncesiu: v praktickej rovine neprichádza 

do úvahy zadávať zákazku s nízkou hodnotou ako koncesiu, 

o nepoužívam ustanovenia § 20 = neuplatňuje sa povinné použitie prostriedkov písomnej 

elektronickej komunikácie (v.o./o. nie je povinný používať elektronické rozhrania určené 

na verejné obstarávanie ako EVO, alebo súkromné softvéry [avšak najmä pri vyšších 

hodnotách v rámci ZsNH je žiaduce zákazku „publikovať“, napr. aj cez systém EVO] 

o nepoužívam ustanovenia § 24 = povinnosť viesť dokumentáciu z verejného obstarávania 

je pri ZsNH komplexne upravená v § 117 ods. 1 ZVO (čo znamená, že moja dokumentácia 

presne nepodlieha celému § 24 ako podlimit a nadlimit), 

o nepoužívam ustanovenia § 25 ods. 3 = v.o./o. nebude povinný oznamovať záujemcom, 

ktorí sa nezúčastnili PTK informácie, ktoré si vymenili s uchádzačmi a záujemcami počas 

procesu PTK, a rovnako nebude povinný určiť primeranú lehotu na predkladanie ponúk. 

 ods. 3 = môžem vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní - § 108 ods. 2 (t. z. v.o./o. môže 

vyhradiť právo účasti pre hospodárske subjekty s osobitným postavením v zmysle zákona 

č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch,..) → v danej súťaži budú môcť 

súťažiť  len sociálne podniky, osoby so zdrav. postihnutím, chránené dielne. 

 ods. 4 = môžem vyhlásiť verejné obstarávanie cez EKS, pričom ak tak urobím, som povinný 

postupovať podľa ustanovení § 109, § 110, § 111. (v.o./o. môže zadávať zákazky cez 



 

19 

elektronické trhovisko ak je predmetom zákazky dodanie tovaru alebo poskytnutie služby 

bežne dostupných na trhu) 

 ods. 5 = ak nezadávam cez EKS → úspešný uchádzač, s ktorým chcem uzatvoriť zmluvu musí 

spĺňať (základný balík požiadaviek na hospodársky subjekt): 

 § 32 ods. 1 písm. e) = je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu = tzv. má živnosť, je zapísaný v obchodnom registri,...                               

 § 32 ods. 1 písm.  f) = nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (overujem 

na stránke ÚVO záložka verejný obstarávateľ→ registre o podnikateľoch vedené 

úradom → Register osôb so zákazom: https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-

registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-

490.html) 

 Odkaz na ustanovenie § 40 ods. 6 písm. f) hovorí o tom, že ak u uchádzača existuje 

konflikt záujmov podľa § 23, a nie je možné ho opatreniami odstrániť, verejný 

obstarávateľ vylúči uchádzača alebo záujemcu z predmetného verejného 

obstarávania. 

 Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté (tzv. dodržiavanie § 11 je vždy povinné → resp. hovorí 

o situácii kedy musí byť úspešný uchádzač zapísaný v Registri partnerov verejného sektora 

– samostatný zákon č. 315/2016 Z.z.) [úspešnému uchádzačovi je jednorazovo poskytnuté 

plnenie zo zmluvy prevyšujúce sumu 100 000 € zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu obce, rozpočtu VÚC, 

z európskych fondov, viď. § 2 ods.1 písm. a) Zákona č. 315/2016 Z.z]. 

 ods. 6 – verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať o ZsNH Súhrnné správy - štvrťročne (všetko 

si vysvetlíme dopodrobna na školení). 

 ods. 7 nevyžaduje sa písomná zmluva okrem prípadov s osobitnými predpismi. (V zmysle §40 

ods. 4 Občianskeho zákonníka – „Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, 

ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie 

osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými 

prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo zaručenou elektronickou pečaťou.“ 

(právny úkon je platný aj ak ide o napr. objednávku, ponuku). Avšak neodporúčame 

uzatváranie zmluvy v inej ako písomnej forme. 

 ods. 8 všetko evidujem a uchovávam 10 rokov, ak osobitný predpis neustanovuje inak 

(archivačná doba sa počíta odo dňa uzavretia zmluvy, resp. moment prijatia objednávky).  

Všetky doklady a dokumenty zaznamenám = svoje myšlienkové pochody pri procese 

verejného obstarávania, ako vznikla potreba pre daný predmet, koho oslovujem, prečo, 

kedy, akým spôsobom, a najlepšou formou/dôkazom/evidenciou sú prinstcreeny. Dôvodom 

je skutočnosť, že 10 rokov je dlhá doba na uchovanie skutočností v pamäti človeka – 

obstarávateľa. 

 

 

 

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-zoznam-registrov/zoznam-podnikatelov-a-suvisiace-registre/register-osob-so-zakazom-490.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/#paragraf-40.odsek-6.pismeno-f

