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Vnútorná smernica č. 54 
 

k zadávaniu civilných zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie 

služieb a uskutočnenie stavebných prác 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZoVO") 
 

Verejný obstarávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa: 

Obec Sulín 

Zatriedenie v zmysle ZoVO: 

§ 7 ods. 1 písm. b) ZoVO 

Platnosť smernice:  

OD: 31.03.2022 

DO:  

doba určitá – do doby schválenia prípadnej novely 

zákona o verejnom obstarávaní, resp. nového zákona o 

verejnom obstarávaní, ktoré budú mať dopad na túto 

Vnútornú smernicu 

Vypracoval: 

Ing. Vladimír Margetaj 
 

V Poprade, dňa 04.04.2022 

 

 

Schválila: 
Anna Hiľáková, starostka obce  

 

 V Sulíne, dňa 04.04.2022 
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Súvisiace predpisy a zmeny:  

 Zákon NR  SR  č.  343/2015 Z. z. z 18. novembra 2015 o verejnom  obstarávaní  a o zmene  

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)  

 Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby č. r1/c98/2015 Z. z. (platnosť od 09.12.2015) 

 Zákon NR SR č. 438/2015 Z. z. z 15.12.2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. 

Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú 

niektoré zákony. (Začiatok účinnosti: 18.04.2016. Koniec účinnosti: 01.07.2016) 

 Zákon NR SR č. 315/2016 Z. z. z 29.11.2016 o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon NR SR č. 93/2017 Z. z. z 25.04.2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. 

z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

 Zákon NR SR č. 248/2017 Z. z. z 14.09.2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

 Zákon NR SR č. 264/2017 Z. z. z 12.10.2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony 

 Zákon NR SR č. 112/2018 Z. z. z 13.03.2018 o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon NR SR č. 177/2018 Z. z. z 15.05.2018 o niektorých opatreniach na znižovanie 

administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

 Zákon NR SR č. 269/2018 Z. z. z 11.09.2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského 

vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 345/2018 Z. z. z 27.11.2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.  343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 Zákon NR SR č. 215/2019 Z. z. z 18.06.2019 o zaručenej elektronickej fakturácii a 

centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov  

 Zákon NR SR č. 221/2019 Z. z. z 19.06.2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. 

z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných 

systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 Zákon NR SR č. 62/2020 Z. z. z 25.03.2020 o niektorých mimoriadnych opatreniach v 

súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým 

sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 Zákon NR SR č. 9/2021 Z. z. z 14.01.2021, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v 

súvislosti s druhou vlnou pandémie ochorenia COVID-19 

 Zákon NR SR č. 141/2021 Z. z. z 31.03.2021, ktorým sa dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zákon NR SR č. 187/2021 Z. z. z 11.05.2021 o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (platnosť od 25.05.2021, účinnosť od 01.06.2021) 

 Zákon NR SR č. 214/2021 Z. z. z 04.05.2021 o podpore ekologických vozidiel cestnej 

dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Zákon NR SR č. 395/2021 Z. z. z 07.10.2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 

 Zákon NR SR č. 64/2022 Z. z. z 16.02.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 
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 Zákon NR SR č. 86/2022 Z. z. z 23.03.2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. 

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  

 Nariadenia Komisie EÚ, vyhlášky, výkladové stanoviská a metodické usmernenia Úradu pre 

verejné obstarávanie (ďalej aj „úrad“ alebo „ÚVO“) zverejnené na jeho webovej stránke 

 

 

Informácia o zmenách:                                                                                          

- rušia sa všetky doteraz schválené a používané Vnútorné smernice k verejnému obstarávaniu 

(zadávaniu zákaziek na dodanie tovarov, na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných 

prác) 
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 
 

1.1 Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú 

zákazky, koncesie a súťaže návrhov. 

 

1.2 Obec (ďalej len „verejný obstarávateľ“) je podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO verejným 

obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných 

ustanovení ZoVO. 

 

1.3 Povinnosť aplikovať postupy podľa ZoVO sa vzťahuje na verejného obstarávateľa,  ak 

na zadávanie zákaziek budú vynakladané finančné prostriedky bez ohľadu na ich zdroj, či sa 

bude jednať o vlastné zdroje, prostriedky zo štátneho rozpočtu, zo štrukturálnych fondov EÚ 

alebo iných fondov. V prípade, že poskytovateľ finančných prostriedkov určí pravidlá 

a postupy k zadávaniu zákaziek je verejný obstarávateľ povinný tieto uplatňovať!!!  

 

1.4 Rozsah úpravy tejto smernice  

Táto smernica upravuje konkrétne postupy pri obstarávaní a zadávaní civilných zákaziek 

s nízkymi hodnotami podľa ZoVO tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli 

efektívne a hospodárne. 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní 

nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo 

neboli porušené princípy transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania. Verejný 

obstarávateľ je povinný zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho 

úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.    

V rámci opatrení slúžiacich samotnému predchádzaniu a odhaľovaniu konfliktu záujmov by 

bolo vhodné, aby subjekty uskutočňujúce verejné obstarávanie si určili pravidlá a postupy pri 

predchádzaní vzniku konfliktu záujmov, napr. vytvorením vnútorného riadiaceho predpisu pre 

osoby zainteresované vo verejnom obstarávaní s cieľom zamedziť prípadnému vzniku konfliktu 

záujmov (napr. požadovanie vyhlásení o neprítomnosti konfliktu záujmov, určenie 

disciplinárnych opatrení a pod. podľa § 23 ZoVO). Možný vzor je súčasťou prílohy č.4 tejto 

smernice. 

 

1.5 ZoVO sa nevzťahuje napr. na: 

(§ 1 ods. 2 písm. c) ZoVO) – nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich 

stavieb a iných nehnuteľností alebo nadobúdanie práv k nim akýmkoľvek spôsobom 

financovania 

 

(§ 1 ods. 2 písm. e) ZoVO) – uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu 

 

(§ 1 ods. 2 písm. r) ZoVO) – civilnú zákazku na dodanie tovaru určeného na ďalší predaj alebo 

nájom tretím osobám, ak obstarávateľ nemá osobitné právo alebo výlučné právo predávať alebo 

prenajímať tento tovar a iná osoba môže ten istý tovar predávať alebo prenajímať za rovnakých 

podmienok ako obstarávateľ, okrem takejto zákazky, ak ju zadáva centrálna obstarávacia 

organizácia 

 

(§ 1 ods. 2 písm. s) ZoVO) – civilnú zákazku, ktorej predmetom je poskytnutie 

centralizovaných činností vo verejnom obstarávaní centrálnou obstarávacou organizáciou, 

vrátane podporných činností vo verejnom obstarávaní, ak sú poskytované súčasne s 

centralizovanými činnosťami vo verejnom obstarávaní 
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ZoVO sa nevzťahuje na civilnú zákazku alebo koncesiu zadávanú verejným 

obstarávateľom právnickej osobe, ktorá spĺňa požiadavky tieto požiadavky (§ 1 ods. 4 

ZoVO – IN-HOUSE): 

a) verejný obstarávateľ vykonáva nad právnickou osobou kontrolu obdobnú kontrole, akú 

vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami, 

b) viac ako 80% činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými 

ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto 

verejným obstarávateľom a 

c) v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu okrem 

nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti vyžadovaných na základe 

ustanovení právnych predpisov v súlade so Zmluvou o Európskej únii a Zmluvou o fungovaní 

Európskej únie, ktorými sa nevykonáva rozhodujúci vplyv na kontrolovanú právnickú osobu. 

 

ZoVO sa nevzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou, ktorej 

predmetom je napr. 

 

(§ 1 ods. 13 písm. b) ZoVO) – nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierkových predmetov 

 

 

(§ 1 ods. 13 písm. q) ZoVO) – dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 

služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ a dodávateľom verejný obstarávateľ, ktorý 

priamo dodáva tovar, uskutočňuje stavebnú prácu alebo poskytuje službu 

 

 (§ 1 ods. 13 písm. u) ZoVO) – dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb pre verejného 

obstarávateľa, 

1. ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b) 

2. ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo 

vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo 

3. ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných 

miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci 

programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak 

znevýhodnené osoby,25d) 
 

25b) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 

25c) § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

25d) Napríklad § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z. 

 
 

1.6 (§ 1 ods. 14 ZoVO) sa ZoVO nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej 

predmetom je  

a) uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, 

1. ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik,25b) 

2. ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo 

vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku,25c) alebo 

3. ktoré sú dodávané chránenou dielňou25c) alebo v rámci programov chránených pracovných 

miest, ak najmenej 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v 

rámci programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo 

inak znevýhodnené osoby.25d) 

 
25b) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 
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25c) § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

25d) Napríklad § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z.   

 

 

1.7 (§ 1 ods. 15 ZoVO) – ZoVO sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je 

nižšia ako 10 000 eur (bez DPH) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, 

ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok (tzv. „zákazka malého 

rozsahu“). 

 

 

Pozn.:  

- v prípade, že poskytovateľ finančných prostriedkov určí pravidlá a postupy k zadávaniu 

takýchto zákaziek, je verejný obstarávateľ povinný tieto uplatňovať!!! 

 

 

 

Článok II. 

Základné pojmy vo verejnom obstarávaní 
 

2.1 Verejné obstarávanie (§ 2 ods. 1 ZoVO) – sú pravidlá a postupy podľa ZoVO, ktorými 

sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. 

 

2.2 Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie 

splnenia podmienok účasti  (§ 2 ods. 2 ZoVO) – sú informácie uvedené v dokumentoch 

potrebných na vypracovanie ponúk, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo 

verejnom obstarávaní. 

 

2.3 Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie 

splnenia podmienok účasti (§ 2 ods. 3 ZoVO) – sú najmä oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž, oznámenie o koncesii, oznámenie o 

vyhlásení súťaže návrhov, výzva na predkladanie ponúk, súťažné podklady, súťažné 

podmienky, informatívny dokument, koncesná dokumentácia a iná sprievodná dokumentácia. 

 

2.4 Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní je najmä (§ 2 ods. 4 ZoVO):   

a) poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky, uzavretí rámcovej dohody, 

zadávaní koncesie alebo pri použití súťaže návrhov, 

b) poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní, 

c) príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného 

obstarávateľa alebo obstarávateľa. 

 

2.5 Hospodársky subjekt (§ 2 ods. 5 písm. a) ZoVO) – fyzická osoba, právnická osoba 

alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo 

poskytuje službu. 

 

2.6 Záujemca (§ 2 ods. 5 písm. b) ZoVO) – hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť 

vo verejnom obstarávaní. 

 

2.7 Uchádzač (§ 2 ods. 5 písm. c) ZoVO) – hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. 

 

2.8 Koncesionár (§ 2 ods. 5 písm. d) ZoVO) – hospodársky subjekt, s ktorým verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ uzavrel koncesnú zmluvu podľa ZoVO. 
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2.9 Subdodávateľ (§ 2 ods. 5 písm. e) ZoVO) – hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo 

uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky 

alebo koncesie. 

 

2.10 Stavba (§ 2 ods. 5 písm. f) ZoVO) – výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a 

inžinierskych služieb ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu. 

 

2.11 Rámcová dohoda (§ 2 ods. 5 písm. g) ZoVO) –  písomná dohoda medzi jedným alebo 

viacerými verejnými obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej 

strane a jedným alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje 

podmienky zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a ak je to možné, aj 

predpokladaného množstva predmetu zákazky.   

 

2.12 Písomná forma (§ 2 ods. 5 písm. h) ZoVO) –  akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo 

slov alebo čísiel, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácií 

prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami.  

 

2.13 Elektronické prostriedky (§ 2 ods. 5 písm. i) ZoVO) – elektronické nástroje a 

elektronické zariadenia na spracovanie údajov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie 

údajov, ktoré sú prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými 

prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami. 

 

2.14 Žiadosť o účasť (§ 2 ods. 5 písm. j) ZoVO)  –  je: 

1. písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, ak ide 

o verejnú súťaž, obchodnú verejnú súťaž alebo postup zadávania podlimitnej zákazky 

postupom podľa § 112 až 116 ZoVO, 

2. písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, 

rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg, 

3. predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom 

obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre verejné obstarávanie 

(ďalej len „jednotný európsky dokument“), ak ide o užšiu súťaž, rokovacie konania, súťažný 

dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg, 

 

2.15 Životný cyklus (§ 2 ods. 5 písm. k) ZoVO) – všetky postupné fázy výrobku, stavby 

alebo poskytovania služby ako výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, 

modernizácia, úprava, údržba, logistika, školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia. 

 

 

2.16 Značka (§ 2 ods. 5 písm. n) ZoVO) – akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo 

potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa 

podmienky na udelenie značky26). 
 

26) Napríklad zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších 

predpisov. 

 

2.17 Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, 

stavebné práce alebo služby (§ 2 ods. 5 písm. o) ZoVO) – sú tie, ktoré: 

1. sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, 

uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň 

2. sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre verejného 

obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované aj pre 

spotrebiteľov a iné osoby na trhu. 
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2.18 (§ 2 ods. 6  ZoVO) – Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami 

podľa bodu 2.19 tejto smernice sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby určené na 

uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa. 

 

2.19 (§ 2 ods. 7  ZoVO) – Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa bodu 2.20 tejto 

smernice sú najmä tovary a služby spotrebného charakteru. 

 

2.20 Zákazka (§ 3 ods. 1 ZoVO) – 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. 

 

2.21 Zákazka na dodanie tovaru (§ 3 ods. 2 ZoVO) – zákazka, ktorej predmetom je kúpa, 

lízing, kúpa tovaru na splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou odkúpenia alebo bez 

možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru. 

 

2.22 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác (§ 3 ods. 3 ZoVO) – zákazka, ktorej 

predmetom je: 

a) uskutočnenie stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie 

stavebných prác súvisiacich s niektorou z činností uvedených v oddiele 45 slovníka 

obstarávania, 

b) uskutočnenie stavby alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby 

alebo 

c) uskutočnenie stavby akýmkoľvek spôsobom podľa požiadaviek, ktoré určil verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv na druh stavby alebo projekt 

stavby. 

 

2.23 Zákazka na poskytnutie služby (§ 3 ods. 4 ZoVO) – zákazka, ktorej predmetom je 

poskytnutie služby, okrem zákazky uvedenej v § 3 ods. 2 a 3 ZoVO (v bode 2.23 a v bode 2.24 

tejto smernice). 

 

2.24 Civilná zákazka (§ 3 ods. 5 ZoVO) – zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie 

stavebných prác alebo na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou v oblasti obrany a 

bezpečnosti podľa § 3 ods. 6 ZoVO.  

 

2.25 Koncesia na stavebné práce (§ 4 ods. 1 ZoVO) – zákazka rovnakého typu ako zákazka 

na uskutočnenie stavebných prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa 

majú uskutočniť, je buď právo na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo je toto právo 

spojené s peňažným plnením. 

PRI ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU SA NEPOUŽIJÚ USTANOVENIA 

§ 4 ZoVO (Koncesia).  

 

2.26 Koncesia na služby (§ 4 ods. 2 ZoVO) – zákazka rovnakého typu ako zákazka na 

poskytnutie služby s tým rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť, je buď 

právo využívať poskytované služby na dohodnutý čas alebo je toto právo spojené s peňažným 

plnením. 

PRI ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU SA NEPOUŽIJÚ USTANOVENIA 

§ 4 ZoVO.  

 

2.27 Verejný obstarávateľ (§ 7 ods. 1 ZoVO) – na účely ZoVO je  

a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, 

b) obec, 

c) vyšší územný celok, 



9 
 

d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa bodu 2.30 tejto smernice, 

e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení v 

písmenách a) až d). 

 

2.28 (§ 7 ods. 2 ZoVO) Právnická osoba podľa písm. d) bodu 2.29 tejto smernice je osoba 

založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú 

priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a 

a) je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa písm. a) až d) bodu 

2.29 tejto smernice, 

b) je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa písm. a) až d) bodu 2.29 tejto smernice 

alebo 

c) verejný obstarávateľ podľa písm. a) až d) bodu 2.29 tejto smernice vymenúva alebo volí viac 

ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu. 

 

2.29 (§ 10 ods. 1 ZoVO) – Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní 

zákaziek, koncesií a pri súťaži návrhov postupovať podľa ZoVO. 

 

2.30 (§ 10 ods. 2 ZoVO) – Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp 

rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp 

transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 

 

2.31 (§ 10 ods. 3 ZoVO) – Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov vrátane 

ich klasifikácie podľa § 5 ods. 1 ZoVO sa nesmú realizovať so zámerom nedovoleného 

uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže bezdôvodným 

zvýhodnením alebo znevýhodnením určitých hospodárskych subjektov. Verejní obstarávatelia 

a obstarávatelia sú povinní prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie primeraného a včasného 

plnenia svojich úloh, ktoré vyplývajú z osobitných predpisov32a) a ktoré sú zároveň v súlade s 

pravidlami verejného obstarávania. 
 

32a) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

2.32 (§ 10 ods. 10 ZoVO) – Ak to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ sú povinní vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle 

úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami 

vyššími ako 10 000 eur (s DPH), ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré 

sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon, a to priebežne počas kalendárneho 

polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, 

ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v 

súhrnnej správe za každú zákazku podľa prvej vety uvedú najmä zmluvnú cenu, predmet 

zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu 

a) obchodné meno alebo názov, 

b) adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti, 

c) identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci, 

d) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou 

osobou – podnikateľom, 

e) označenie výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorej bola zmluva uzavretá. 
 

32b) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 
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2.33 (§ 10 ods. 11 ZoVO) – Povinnosť podľa § 10 ods. 10 ZoVO (bodu 2.34) sa nevzťahuje 

na 

a) zákazku, ktorú zadáva zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v zahraničí a ktorej 

predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, 

b) zákazku alebo súťaž návrhov podľa § 1 ods. 2 písm. u) (t.j. zákazku alebo súťaž návrhov určenú na 

iné účely ako vykonávanie činností uvedených v § 9 ods. 3 až 9, okrem zákazky zadávanej verejným 

obstarávateľom), 

c) zmluvu podľa § 1 ods. 2 písm. e) (t.j. uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru alebo obdobného pracovnoprávneho vzťahu), 

d) zmluvu, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa osobitného predpisu.32c)“. 
 

32c) § 5a ods. 5 písm. e) a o) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

2.34 (§ 11 ods. 1 ZoVO) Register partnerov verejného sektora – verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s 

a) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a 

nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,34) 

 

b) uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu33) majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie sú zapísaní v registri 

partnerov verejného sektora,34) 

 

c) uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33)  

 

d) uchádzačom, ktorého subdodávateľ a subdodávateľ podľa osobitného predpisu, 33) ktorí majú 

povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, 33) majú v registri partnerov 

verejného sektora zapísaného konečného užívateľa výhod, ktorým je osoba podľa písmena c). 
 

33) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 

34) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. 

 

2.35 (§ 11 ods. 2 ZoVO) – zákaz podľa § 11 ods. 1 písm. a) a b) ZoVO sa nevzťahuje na 

rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne 

dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb 

a na zmluvu, rámcovú dohodu a koncesnú zmluvu uzatváranú na účely zabezpečovania ochrany 

života a zdravia v čase núdzového stavu34a) alebo mimoriadnej situácie,34b) ak sú zároveň 

splnené podmienky podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c); ak ide zákazku s nízkou 

hodnotou, splnenie podmienok podľa § 81 písm. c) alebo § 115 ods. 1 písm. c) sa nevyžaduje. 
 

34a) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, 

výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov 
 

34b) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

 

2.36 Evidencia referencií (§ 12 ods. 1 ZoVO) – je informačný systém verejnej správy, 

ktorého správcom je ÚVO a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a 

obstarávateľov.  

 

2.37 Referencia (§ 12 ods. 2 ZoVO) – je elektronický dokument, ktorý obsahuje potvrdenie 

o dodaní tovaru, uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby. Referencia obsahuje 
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a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu, sídlo alebo miesto 

podnikania, identifikačné číslo dodávateľa alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo, 

b) názov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, 

c) označenie verejného obstarávania, 

d) číslo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, 

e) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy, 

f) množstvo, objem alebo rozsah plnenia, 

g) miesto, cenu a lehotu plnenia zmluvy alebo koncesnej zmluvy, 

h) hodnotenie plnenia, najmä hodnotenie, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a spôsobom 

podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy a či celkovo bolo uspokojivé alebo neuspokojivé, 

i) informáciu, či došlo k odstúpeniu od zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody zo 

strany verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa z dôvodu podstatného porušenia 

povinnosti dodávateľa, 

j) ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za dôležité, 

k) dátum vyhotovenia referencie. 

 

2.38 (§ 12 ods. 3 ZoVO) – Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vyhotoviť 

referenciu do 

a) 30 dní odo dňa skončenia plnenia podľa zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo jej časti, 

ktorá spĺňa požiadavku funkčného celku, 

b) 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak 

1.  ide o zákazku s nízkou hodnotou, 

2.  ide o zákazku, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, alebo 

3.  ide o opakované plnenia a ak nebola vyhotovená referencia podľa písmena a). 

 

2.39 (§ 12 ods. 4 ZoVO) – Vzor referencie zverejní úrad na svojom webovom sídle vo forme 

elektronického formulára. 
 

2.40 (§ 12 ods. 5 ZoVO) – Povinnosť podľa § 12 ods. 3 ZoVO (bodu 2.40 tejto smernice) 

plnia verejný obstarávateľ a obstarávateľ v elektronickej podobe a spôsobom, ktorý určí úrad v 

rámci funkcionality evidencie referencií. Úrad zabezpečí všetky technické rozhrania v rozsahu 

potrebnom na plnenie povinností verejného obstarávateľa a obstarávateľa podľa § 12 ods. 3 

ZoVO (bodu 2.40 tejto smernice). Zápis referencie do údajov vedených v evidencii referencií 

zabezpečí úrad. 

 

2.41 (§ 12 ods. 6 ZoVO) – Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplní povinnosť 

podľa odseku 3, dodávateľ je oprávnený podať verejnému obstarávateľovi alebo 

obstarávateľovi písomnú žiadosť o vyhotovenie referencie. Verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ vyhotoví referenciu do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa. Ak 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhotoví referenciu v lehote podľa druhej vety, 

dodávateľ je oprávnený do 30 dní odo dňa uplynutia tejto lehoty podať návrh na vyhotovenie 

referencie úradu, ku ktorému priloží dôkazy o tom, že podmienky na vyhotovenie referencie 

boli splnené. Po predložení návrhu na vyhotovenie referencie a dôkazov si úrad vyžiada 

stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Ak úrad dospeje k záveru, že 

podmienky na vyhotovenie referencie ustanovené podľa odseku 3 boli splnené, vyhotoví 

referenciu namiesto verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní. 

 

2.42 (§ 12 ods. 7 ZoVO) – Ak počas záručnej doby k dodanému plneniu dôjde k zmene 

skutočností podľa odseku 2 § 12 ZoVO (bodu 2.39 tejto smernice) vo vzťahu k už zapísanej 

referencii, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vykonajú zmenu v referencii; na zmenu v 

referencii sa použijú ustanovenia odsekov 4 a 5 § 12 ZoVO (bod 2.41 a 2.42 tejto smernice)  

primerane. 
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2.43 (§ 12 ods. 8 ZoVO) – Dodávateľ je oprávnený požiadať verejného obstarávateľa alebo 

obstarávateľa o úpravu referencie, ak nezodpovedá skutočnému stavu, a to do troch mesiacov 

odo dňa zápisu referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych subjektov; na úpravu 

referencie sa použijú ustanovenia odsekov 4 a 5 § 12 ZoVO (bod 2.41 a 2.42 tejto smernice) 

primerane a verejný obstarávateľ a obstarávateľ ju vykonajú do 30 dní odo dňa doručenia 

žiadosti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení postupovať podľa prvej vety aj z 

vlastnej iniciatívy. 

 

2.44 (§ 12 ods. 9 ZoVO) – Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovie žiadosti 

dodávateľa podľa odseku 8 § 12 ZoVO (bod 2.45 tejto smernice), je dodávateľ oprávnený podať 

úradu návrh na úpravu referencie, ku ktorému priloží dôkazy o dodaní tovaru, uskutočnení 

stavebných prác alebo poskytnutí služby, a to do 

a) 30 dní odo dňa zápisu opravenej referencie do údajov vedených v zozname hospodárskych 

subjektov, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nevyhovel žiadosti dodávateľa v plnom 

rozsahu, alebo 

b) 30 dní odo dňa uplynutia lehoty na úpravu referencie verejným obstarávateľom alebo 

obstarávateľom podľa odseku 8 § 12 ZoVO (bod 2.45 tejto smernice), ak verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ neupravil referenciu v lehote podľa odseku 8 § 12 ZoVO (bod 2.45 tejto 

smernice). 

 

2.45 (§ 12 ods. 10 ZoVO) – Po predložení návrhu a dôkazov podľa odseku 9 si úrad vyžiada 

stanovisko od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Ak úrad dospeje k záveru, že sú 

dôvody na úpravu referencie, náležite upraví referenciu namiesto verejného obstarávateľa alebo 

obstarávateľa, a to do 15 pracovných dní. 

 

2.46 Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov 

(§ 25 ods. 1 ZoVO) – Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pred začatím postupu 

verejného obstarávania uskutočniť trhové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania 

hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ 

alebo obstarávateľ môže na tento účel najmä požiadať o radu alebo prijať radu od nezávislých 

odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní 

alebo realizácii postupu verejného obstarávania, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani 

neporuší princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti. 

 

2.47 Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov 

(§ 25 ods. 2 ZoVO) – Ak záujemca, uchádzač alebo hospodársky subjekt so vzťahom k 

záujemcovi alebo uchádzačovi poskytol verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi radu 

vrátane konzultácie podľa odseku 1 § 25 ZoVO (bod 2.48 tejto smernice) alebo ak sa iným 

spôsobom podieľal na príprave postupu verejného obstarávania, verejný obstarávateľ alebo 

obstarávateľ príjme primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača 

nenarušila hospodárska súťaž. 

 

2.48 Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov 

(§ 25 ods. 3 ZoVO) – Medzi opatrenia podľa odseku 2 § 25 ZoVO (bod 2.49 tejto smernice) 

patrí najmä oznámenie príslušných informácií ostatným záujemcom alebo uchádzačom, ktoré 

sa vymenili v súvislosti s účasťou záujemcu, uchádzača alebo hospodárskeho subjektu so 

vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi na príprave postupu verejného obstarávania alebo 

informácií, ktoré z účasti záujemcu, uchádzača alebo hospodárskeho subjektu so vzťahom k 

záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli, vrátane určenia primeranej lehoty na predkladanie 

ponúk. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž, oznámení o koncesii, oznámení o 

vyhlásení súťaže návrhov alebo vo výzve na predkladanie ponúk, ak ide o podlimitnú zákazku, 
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adresu webového sídla, na ktorej bezodkladne potom, ako sa dozvie o skutočnostiach podľa 

odseku 2 § 25 ZoVO, zverejní informácie podľa prvej vety. 

PRI ZADÁVANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU SA NEPOUŽIJÚ USTANOVENIA 

§ 25 ods. 3 ZoVO (viď. § 117 ods. 2 ZoVO). 

 

2.49 Elektronická platforma (§ 13 ods.1 ZoVO) - je informačný systém verejnej správy, 

ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných 

prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie s tým 

súvisiacich činností. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej republiky 

(ďalej len „úrad vlády“). Informačný systém elektronického verejného obstarávania (ďalej aj 

„IS EVO“): e-mail: eplatforma@vlada.gov.sk  tel.: +421 2 209 25 100 

 

2.50 Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových 

prostriedkov elektronickej platformy sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme (§ 13 

ods. 9 ZoVO). 
 

2.51 Rozsah denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu elektronickú 

platformu používať na verejné obstarávanie, nesmie zahŕňať štátne sviatky a dni pracovného 

pokoja, ani čas pred 08.00 hodinou a po 18.00 hodine (§ 13 ods. 10 ZoVO). 

 

2.52 Registráciu na elektronickej platforme je možné vykonať bezodplatne prostredníctvom 

funkcie elektronickej platformy, na to určenej alebo súčasne so zápisom do zoznamu 

hospodárskych subjektov podľa § 152. Podmienkou účinnosti registrácie na elektronickej 

platforme je zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, ak tento zákon v § 66 ods. 8 písm. m) 

ZoVO neustanovuje inak (§ 14 ods. 1 ZoVO). 

 

2.53 Ak záujemca alebo uchádzač zverejní ponuku na elektronickej platforme, úrad vlády 

zabezpečí uvedenie klasifikácie tovaru, stavebných prác alebo služieb, v ktorej bola ponuka 

zverejnená, v údajoch podľa §14 odseku 6 písm. c) ZoVO (§ 14 ods. 8 ZoVO). 

 

 

 

Článok III. 

Finančné limity verejného obstarávateľa 
 

3.1 (§ 5 ods. 1 ZoVO) – zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v 

závislosti od jej predpokladanej hodnoty. 

 

3.2 Nadlimitná zákazka (§ 5 ods. 2 ZoVO) – zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa 

rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, 

ktorý vydá ÚVO. 

 

3.3 Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom (§ 5 ods. 3 ZoVO) 

– zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZoVO 

(bodu 3.2 tejto smernice) a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 

a) 100 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na 

poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným obstarávateľom 

podľa § 7 ods. 1 písm. a), 

b) 180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na 

poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zadávanú verejným 

obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e), 
c) 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1, 

mailto:eplatforma@vlada.gov.sk


14 
 

d) 300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

 

3.4 Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom (§ 5 ods. 4 

ZoVO) je zákazka 

a) zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo 

zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 

finančný limit uvedený v odseku 3 § 5 ZoVO (bod 3.3 tejto smernice) a súčasne rovnaká alebo 

vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa 

zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, 

b) zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia 

ako finančný limit podľa odseku 2 § 5 ZoVO (bod 3.2 tejto smernice) a zároveň rovnaká alebo 

vyššia ako 10 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa 

zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 

 

3.5 Koncesia je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty (§ 5 

ods. 6 ZoVO). 

 

3.6  Tabuľky finančných limitov vo verejnom obstarávaní 
 

Limity pre nadlimitné zákazky  (finančné limity ustanovené v platnej vyhláške v danom období) 

Nadlimitná zákazka 

Tovary 

Služby 

≥ 140 000 eur (215 000 eur)* 

Služba uvedená v prílohe č. 1 ZoVO ≥ 750 000 eur 

Stavebné práce ≥ 5 382 000 eur 

Potraviny ≥ 140 000 eur (215 000 eur)* 

 

Limity pre podlimitné zákazky 
 

Podlimitná zákazka (civilná) 

Tovary (okrem potravín), Služby (okrem 

sociálnych a iných osobitných služieb) 

≥ 100 000 eur < 140 000 eur 

≥ 180 000 eur < 215 000 eur* 

Sociálne a iné osobitné služby ≥ 400 000 eur < 750 000 eur 

Stavebné práce ≥ 300 000 eur < 5 382 000 eur 

 
Limity pre zákazky s nízkou hodnotou 

 

Zákazka s nízkou hodnotou (civilná) 

Tovary (okrem potravín), Služby (okrem 

sociálnych a iných osobitných služieb) 

≥ 10 000 eur < 100 000 eur 

                         (180 000 eur)* 
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Stavebné práce ≥ 10 000 eur < 300 000 eur 

Potraviny ≥ 10 000 eur < 140 000 eur 

                         (215 000 eur)* 

Sociálne a iné osobitné služby ≥ 10 000 eur < 400 000 eur 

*platí pre obec, vyšší územný celok, právnickú osobu – verejnoprávnu inštitúciu, združenie 

definované v ZoVO. 

 

 

 

Článok IV. 

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky 
 

4.1 Predpokladaná hodnota zákazky (§ 6 ods. 1 ZoVO) – sa určuje ako cena bez dane z 

pridanej hodnoty s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných 

limitov. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe 

údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá 

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí 

predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným 

plnením, prípravnou trhovou konzultáciou, použitím systému sledovania vývoja cien podľa § 

13 ods. 2 písm. d) ZoVO alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. 

Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení verejného 

obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na uverejnenie; ak sa uverejnenie 

takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota je platná v čase začatia postupu 

zadávania zákazky. 

 

4.2 (§ 6 ods. 2 ZoVO) – Do predpokladanej hodnoty zákazky verejný obstarávateľ a 

obstarávateľ zahrnú aj  

a) hodnotu opakovaných plnení, ak sa plánujú zabezpečiť, 

b) všetky formy opcií a všetky obnovenia zákazky, 

c) ceny a odmeny, ktoré sa poskytnú uchádzačom alebo účastníkom súťaže návrhov (ďalej len 

„účastník“), 

d) predpokladanú hodnotu tovaru alebo služieb, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

poskytnú dodávateľovi v súvislosti so zákazkou na uskutočnenie stavebných prác, ak sú 

potrebné na uskutočnenie stavebných prác. 

 

4.3 (§ 6 ods. 3 ZoVO) – Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pozostáva zo 

samostatných prevádzkových jednotiek, do predpokladanej hodnoty zákazky sa zahŕňa celková 

predpokladaná hodnota zákaziek týchto prevádzkových jednotiek. Predpokladanú hodnotu 

zákazky možno určiť na úrovni samostatnej prevádzkovej jednotky, ak táto prevádzková 

jednotka nezávisle uskutočňuje verejné obstarávanie. 

 

4.4 (§ 6 ods. 4 ZoVO) – Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí v 

rámci zadávania jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, 

predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí 

zákazky. Ak celková predpokladaná hodnota zákazky nie je nižšia ako finančný limit podľa § 

5 ods. 2 ZoVO, použije sa postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania 

podlimitných zákaziek možno použiť vtedy, ak ide o tú časť stavebných prác, ktorej 

predpokladaná hodnota je nižšia ako 1 000 000 €, alebo ak ide o tú časť služby, ktorej 
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predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 000 €, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20% 

celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky. 

 

4.5 (§ 6 ods. 5 ZoVO) – Ak je dodávka tovaru rozdelená na niekoľko častí v rámci zadávania 

jednej zákazky, z ktorých každá bude predmetom samostatnej zmluvy, predpokladaná hodnota 

zákazky sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková 

predpokladaná hodnota nie je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZoVO, použije sa 

postup zadávania nadlimitných zákaziek. Postup zadávania podlimitných zákaziek možno 

použiť vtedy, ak ide o tú časť dodávky tovaru, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 80 

000 €, a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20% celkovej predpokladanej hodnoty všetkých 

častí zákazky. 

 

4.6 (§ 6 ods. 6 ZoVO) – Ak ide o lízing, kúpu tovaru na splátky alebo o prenájom tovaru s 

možnosťou odkúpenia alebo bez možnosti odkúpenia, základom na určenie predpokladanej 

hodnoty zákazky na dodanie tovaru je 

a) celková hodnota zákazky, ak ide o zmluvu uzavieranú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 

12 mesiacov, 

b) celková hodnota zákazky vrátane odhadovanej zostatkovej hodnoty, ak ide o zmluvu 

uzavieranú na určitý čas dlhší ako 12 mesiacov, 

c) 48-násobokmesačnej platby, ak ide o zmluvu, ktorej lehota platnosti nie je pevne určená 

alebo sa nedá určiť. 

 

4.7 (§ 6 ods. 7 ZoVO) – Ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie 

služby, ktorá sa pravidelne opakuje, alebo obnovuje v dohodnutej lehote, predpokladaná 

hodnota zákazky sa určí z 

a) celkových skutočných nákladov rovnakého alebo porovnateľného tovaru alebo služieb, ktoré 

boli obstarané v predchádzajúcom kalendárnom roku alebo v predchádzajúcich 12 mesiacoch, 

upravených o očakávané zmeny v množstve alebo v hodnote v nasledujúcich 12 mesiacoch, 

alebo 

b) celkovej predpokladanej hodnoty tovaru alebo služieb obstarávaných v priebehu 12 

mesiacov po prvom plnení alebo počas platnosti zmluvy, ak je dlhšia ako 12 mesiacov. 

 

4.8 (§ 6 ods. 8 ZoVO) – Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby sa 

zahrnie, ak ide o  

a) poisťovacie služby, aj splatné poistné a ostatné formy odmien, 

b) bankové služby a iné finančné služby, aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace 

so službami a ostatné formy odmien, 

c) súťaž návrhov, aj udelené ceny za návrhy a udelené odmeny účastníkom. 

 

4.9 (§ 6 ods. 9 ZoVO) – Do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby, ktorá 

neudáva celkovú cenu, ak ide o 

a) zmluvu uzavretú na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 48 mesiacov, sa zahrnie celková 

predpokladaná hodnota zákazky počas platnosti zmluvy, 

b) zmluvu uzavretú na určitý čas dlhší ako 48 mesiacov alebo ak ide o zmluvu uzavretú na 

neurčitý čas, sa zahrnie 48-násobok mesačnej platby. 

 

4.10 (§ 6 ods. 10 ZoVO) – Predpokladaná hodnota rámcovej dohody alebo dynamického 

nákupného systému sa určí ako maximálna predpokladaná hodnota všetkých zákaziek, ktoré sa 

predpokladajú počas platnosti rámcovej dohody alebo počas trvania dynamického nákupného 

systému. 

 

4.11 (§ 6 ods. 11 ZoVO) – Ak ide o inovatívne partnerstvo, predpokladaná hodnota sa určí 

ako najvyššia predpokladaná hodnota výskumných a vývojových činností predpokladaných 
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počas všetkých etáp plánovaného partnerstva, vrátane predpokladanej hodnoty tovaru, 

stavebných prác alebo služby, ktoré majú byť vyvinuté a obstarané na konci plánovaného 

partnerstva. 

 

4.12 (§ 6 ods. 12 ZoVO) – Predpokladaná hodnota koncesie na účely ZoVO je verejným 

obstarávateľom alebo obstarávateľom predpokladaný celkový obrat bez dane z pridanej 

hodnoty, ktorý má dosiahnuť koncesionár počas trvania koncesnej zmluvy v súvislosti s 

protiplnením za stavebné práce a služby tvoriace predmet koncesie, vrátane hodnoty tovaru 

poskytnutého verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorý s týmito stavebnými 

prácami alebo službami súvisí a vzťahuje sa k času, keď sa oznámenie o koncesii posiela na 

uverejnenie alebo k času začatia zadávania koncesie, ak sa uverejnenie takéhoto oznámenia 

nevyžaduje. 

 

4.13 (§ 6 ods. 13 ZoVO) – Ak je hodnota koncesie v čase zadania o 20% vyššia ako jej 

predpokladaná hodnota, na účely finančného limitu podľa § 5 ods. 7 ZoVO je rozhodujúca 

hodnota koncesie v čase jej zadania. 

 

4.14 (§ 6 ods. 14 ZoVO) – Predpokladaná hodnota koncesie sa určí použitím objektívnej 

metódy určenej v koncesnej dokumentácii. Do predpokladanej hodnoty koncesie sa zahŕňajú 

najmä: 

a) všetky formy opcií a všetky prípadné predĺženia koncesnej zmluvy, 

b) poplatky a pokuty od užívateľov stavby alebo služby, okrem príjmov vybraných v mene 

verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, 

c) platby alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme poskytnuté verejným obstarávateľom 

alebo obstarávateľom alebo iným orgánom verejnej moci koncesionárovi vrátane kompenzácie 

za dodržiavanie povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme a príspevkov na verejné 

investície, 

d) granty alebo iné finančné výhody v akejkoľvek forme od tretích strán za plnenie koncesnej 

zmluvy, 

e) príjmy z predaja aktív, ktoré sú súčasťou koncesie, 

f) hodnota tovaru a služieb, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poskytne 

koncesionárovi, ak sú potrebné na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb, 

g) akékoľvek odmeny alebo platby záujemcom alebo uchádzačom. 

 

4.15 (§ 6 ods. 15 ZoVO) – Ak je stavebná práca alebo služba rozdelená na niekoľko častí, z 

ktorých každá bude predmetom samostatnej koncesnej zmluvy, predpokladaná hodnota sa určí 

ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí. Ak súčet predpokladaných hodnôt všetkých 

častí nie je nižší ako finančný limit podľa § 5 ods. 7 ZoVO, použije sa postup zadávania 

nadlimitnej koncesie na každú samostatnú časť. 

 

4.16 (§ 6 ods. 16 ZoVO) – Zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani 

zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty, ak by výsledkom tohto postupu bolo 

a) zníženie predpokladanej hodnoty pod finančné limity podľa tohto zákona, 

b) vyhnutie sa zverejneniu oznámenia alebo výzvy podľa tohto zákona, alebo 

c) vyhnutie sa podaniu námietok podľa § 170 ods. 7 ZoVO. 

 

4.17 (§ 6 ods. 17 ZoVO) – Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uvedú v oznámení o vyhlásení 

verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v oznámení o koncesii 

buď predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác 

alebo služieb. Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ určí podmienky účasti v spojení 

s predpokladanou hodnotou alebo ak vyžaduje zábezpeku, uvedie predpokladanú hodnotu v 

oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo 

v oznámení o koncesii. 
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4.18 (§ 6 ods. 18 ZoVO) – Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému 

obstarávaniu uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú 

hodnotu. 

 

 

Článok V. 

Pravidlá pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 ZoVO 
 

5.1 (§ 117 ods. 1 ZoVO) – Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou 

postupuje tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Ak verejný 

obstarávateľ vyzve na predkladanie ponúk viac hospodárskych subjektov na účel zadania 

zákazky, vyzve tieto hospodárske subjekty na to určenou funkcionalitou elektronickej 

platformy a je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a 

nediskriminácie. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade s princípom 

transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli 

preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie; ak na zadanie zákazky využije 

elektronickú platformu, môže priebeh verejného obstarávania zdokumentovať prostredníctvom 

elektronickej platformy. 

 

5.2 (§ 117 ods. 2 ZoVO) – Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia 

§ 4 (t.j. Koncesie), § 24 (t.j. Dokumentácia) a § 25 ods. 3 (t.j. pozri Prípravné trhové konzultácie a predbežné 

zapojenie záujemcov alebo uchádzačov) ZoVO. Ak sa zákazka s nízkou hodnotou nezadáva s 

využitím elektronickej platformy, nepoužijú sa ustanovenia § 20 ZoVO (t.j. Komunikácia). 

 

5.3 (§ 117 ods. 3 ZoVO) – Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom 

obstarávaní podľa § 108 ods. 2 ZoVO (t.j. pre a) registrovaný sociálny podnik,
25b) ; b) fyzickú osobu so 

zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom 

pracovisku,
25c) alebo c) chránené dielne

25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených 

pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci 

programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené 

osoby.
25d)). Verejný obstarávateľ môže umožniť predloženie ponuky v inom ako štátnom jazyku. 

Ak verejný obstarávateľ umožní predloženie ponuky v inom jazyku podľa predchádzajúcej 

vety, musí vždy umožniť predloženie ponuky aj v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ je 

povinný na účely výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním podľa tohto zákona (ZoVO) 

zabezpečiť úradný preklad tej časti dokumentácie, ktorá je vyhotovená v inom ako štátnom 

jazyku alebo v inom ako českom jazyku. 

 
25b) § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov. 
 

25c) § 55 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

25d) Napríklad § 2 ods. 5 a 6 zákona č. 112/2018 Z. z.   

 

5.4 (§ 117 ods. 4 ZoVO) – Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 

môže postupovať podľa § 109 až 111 ZoVO (t.j. Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné 

tovary a služby), ak ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu. 

Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú platformu a ani postupovať podľa § 

117 ods. 6 ZoVO, ak je splnená niektorá z podmienok podľa § 81 písm. b), d) až h) ZoVO (t.j. 

pozri Priame rokovacie konanie) alebo ak 

1. v postupe podľa § 117 ods. 6 ZoVO nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z 

predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20220331#f4856140
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20220331#f4856140
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20220331#f4856140
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20220331#f4856140
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obstarávateľom na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za 

predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, 

2. zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby sa 

zadáva z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol 

predvídať, a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň nemožno postupovať s použitím 

elektronickej platformy a ani podľa odseku 6 § 117 ZoVO. 

 

5.5 (§ 117 ods. 5 ZoVO) – Ak nejde o postup podľa § 117 ods. 4 ZoVO, verejný obstarávateľ 

nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. 

e) a f) ZoVO (t.j. je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu ; nemá 

uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu)  alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa 

§ 40 ods. 6 písm. f) ZoVO (t.j. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia kedykoľvek počas verejného 

obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 nemožno odstrániť inými účinnými 

opatreniami). Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, u ktorého 

existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZoVO (t.j. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ 

môžu vylúčiť kedykoľvek počas verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných 

informácií, bez potreby vydania predchádzajúceho rozhodnutia akýmkoľvek orgánom verejnej moci, má dôvodné 

podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu alebo 

obmedzujúcu hospodársku súťaž, a to bez ohľadu na akýkoľvek majetkový, zmluvný alebo personálny vzťah 

medzi týmto uchádzačom alebo záujemcom a daným hospodárskym subjektom). Ustanovenie § 11 ZoVO 

(t.j. RPVS) tým nie je dotknuté. 

 

5.6 (§ 117 ods. 6 ZoVO) – Verejný obstarávateľ je povinný odoslať na uverejnenie 

prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie 

ponúk a uskutočňovať komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou vrátane 

predkladania ponúk prostredníctvom elektronickej platformy, ak 

a) predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia 

ako 180 000 eur, 

b) predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru okrem potravín alebo zákazky na 

poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 je rovnaká alebo vyššia ako 70 000 

eur, 

c) predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 je rovnaká 

alebo vyššia ako 260 000 eur. 

 

5.7 (§ 117 ods. 7 ZoVO) – Vo výzve na predkladanie ponúk podľa odseku 6 § 117 ZoVO 

(bod 5.6 smernice) verejný obstarávateľ uvedie najmä 

a) predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác 

alebo služieb, 

b) lehotu na predkladanie ponúk, 

c) informácie o vyžadovaných podmienkach účasti a doklady, ktorými ich možno preukázať, 

d) informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy, 

e) výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje (t.j. pre a) registrovaný sociálny podnik,25b) ; b) fyzickú 

osobu so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na 

chránenom pracovisku,25c) alebo c) chránené dielne25c) alebo na realizáciu zákazky v rámci programov chránených 

pracovných miest, ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci 

programov chránených pracovných miest tvoria osoby so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené 

osoby.25d)), 

f) kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu, 

g) informáciu, či sa použije elektronická aukcia. 

 

5.8 (§ 117 ods. 8 ZoVO) – Lehota na predkladanie ponúk podľa § 117 ods. 7 písm. b) ZoVO 

nesmie byť kratšia ako 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20220331#f4856140
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20220331#f4856141
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20220331#f4856141
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20220331#f4856142


20 
 

a) sedem pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby, 

b) deväť pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác. 

 

5.9 (§ 117 ods. 9 ZoVO) – Úrad uverejní výzvu na predkladanie ponúk podľa § 117 ods. 6 

ZoVO vo vestníku do troch pracovných dní odo dňa jej odoslania. Dátum odoslania preukazuje 

verejný obstarávateľ. 

 

5.10 (§ 117 ods. 10 ZoVO) –  verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na 

prenos, dostupnými na webovom sídle úradu, poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu 

o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to 

priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení 

kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet 

zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu 

1. obchodné meno alebo názov, 

2. adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti, 

3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci, 

4. meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou 

osobou – podnikateľom. 

 

5.11 (§ 117 ods. 11 ZoVO) – Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná 

forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. 

 

5.12 (§ 117 ods. 12 ZoVO) – Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a 

uchováva ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis46a) 

neustanovuje inak. 

 
46)Zákon č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov 

 

 

Profesionalizácia vo verejnom obstarávaní (§ 184a – 184p ZoVO) – povinne od 31.03.2024 

 

5.13 (§ 184o ods. 1 ZoVO) – Verejný obstarávateľ môže pri zadávaní zákazky s nízkou 

hodnotou vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní aj prostredníctvom odborného 

garanta alebo osoby registrovanej úradom na účely zadávania zákazky s nízkou hodnotou 

(ďalej len „registrovaná osoba“). 

 

5.14 (§ 184o ods. 2 ZoVO) – Registrovanou osobou je fyzická osoba zapísaná v zozname 

registrovaných osôb, ktorá splnila predpoklady na zápis do zoznamu registrovaných osôb. 

 

5.15 (§ 184o ods. 3 ZoVO) – Predpokladmi na zápis do zoznamu registrovaných osôb sú: 

a) bezúhonnosť žiadateľa v rozsahu podľa § 184b ods. 9, 

b) úspešné vykonanie skúšky, 

c) žiadosť o zápis do zoznamu registrovaných osôb. 

 

 

 

Článok VI. 

Postupy pri zadávaní civilných zákaziek s nízkymi hodnotami  

podľa § 117 ZoVO a tejto smernice 
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6.1 Postup pri zadávaní civilných zákaziek (ďalej len „zákaziek“) s nízkymi hodnotami: 

a) Priame zadanie 

b) Prieskum trhu bez priameho oslovenia hospodárskych subjektov 

c) Prieskum trhu oslovením hospodárskych subjektov 

d) Zadávanie zákaziek s využitím elektronickej platformy 

 

 

Postup pri zadávaní civilných zákaziek s nízkymi hodnotami podľa jednotlivých 

finančných limitov: 

 

 PHZ (v Eur bez DPH) Postup 

Stavebné práce 

10 000,00 – 19 999,99 a) Priame zadanie 

20 000,00 – 179 999,99 

b) Prieskum trhu bez priameho oslovenia 

hospodárskych subjektov 

alebo  

c) Prieskum trhu oslovením 

hospodárskych subjektov 

180 000,00 – 299 999,99 
d) Zadávanie zákaziek s využitím 

elektronickej platformy 

 

 

 PHZ (v Eur bez DPH) Postup 

Dodanie tovaru 
okrem potravín 

a poskytnutie 

služby okrem 

služby uvedenej 

v prílohe č. 1 

ZoVO 

10 000,00 – 19 999,99 a) Priame zadanie 

20 000,00 – 69 999,99 

b) Prieskum trhu bez priameho oslovenia 

hospodárskych subjektov 

alebo  

c) Prieskum trhu oslovením 

hospodárskych subjektov 

70 000,00 – 179 999,99 
d) Zadávanie zákaziek s využitím 

elektronickej platformy 

 

 

 PHZ (v Eur bez DPH) Postup 

Poskytnutie 

služby  
Uvedenej 

 v prílohe č. 1 

ZoVO 

10 000,00 – 19 999,99 a) Priame zadanie 

20 000,00 – 259 999,99 

b) Prieskum trhu bez priameho oslovenia 

hospodárskych subjektov 

alebo  

c) Prieskum trhu oslovením 

hospodárskych subjektov 

260 000,00 – 399 999,99 
d) Zadávanie zákaziek s využitím 

elektronickej platformy 

 

 

 PHZ (v Eur bez DPH) Postup 

Dodanie tovaru 

ktorými sú 

potraviny  

10 000,00 – 139 999,99 a) Priame zadanie 

140 000,00 – 214 999,99 

b) Prieskum trhu bez priameho oslovenia 

hospodárskych subjektov 

alebo  

c) Prieskum trhu oslovením 

hospodárskych subjektov 
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a) Postup pri priamom zadávaní zákaziek: 

Verejný obstarávateľ, resp. poverená osoba (na základe poverenia verejného obstarávateľa): 

1. Určí predpokladanú hodnotu zákazky (ďalej aj „PHZ“), ktorá vzhľadom na výšku 

vynaložených prostriedkov, vzhľadom na efektívnosť a hospodárnosť nemusí mať 

písomnú formu. 

2. K preukázaniu hospodárnosti vykoná prieskum na internetových stránkach, resp. osobne 

u záujemcov a môže spracovať Zápis o prieskume, ktorý vzhľadom na výšku 

vynaložených prostriedkov, vzhľadom na efektívnosť a hospodárnosť nemusí mať 

písomnú formu.  

Pri tomto postupe nie je možné vyzvať na predloženie ponuky viaceré hospodárske 

subjekty (viď. § 117 ods. 1 ZoVO). 

3. V prípade, ak je na dodanie zákazky (tovar, služba, stavebné práce) potrebná písomná 

forma zmluvy, vyzve úspešného uchádzača na predloženie jej návrhu, ktorý bude 

predmetom rokovania o uzavretí zmluvy. Zodpovedný zamestnanec verejného 

obstarávateľa môže postupovať aj takým spôsobom, že predloží návrh zmluvy úspešnému 

uchádzačovi, ktorý bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy. Pokiaľ nie je zmluva 

potrebná, objedná (osobne, telefonicky, e-mailom, písomne a pod.) požadovaný predmet 

zákazky. 

 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu 

s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZoVO. 

Ustanovenie § 11 ZoVO tým nie je dotknuté. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 

1 písm. e) ZoVO (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu) verejný obstarávateľ preverí pred uzavretím zmluvy/objednávky a to 

z verejne dostupných registrov. 

 

Vzorové dokumenty k priamemu zadávaniu zákaziek tvoria prílohu č.1 tejto smernice. 

 

Verejný obstarávateľ je povinný po ukončení zákazky: 

1. Vyhotoviť referenciu do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie 

referencie. (§ 12 ods. 3 písm. b) bod 1. ZoVO). 

2. Uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za 

obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo 

hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú 

takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa 

v rozsahu 

1. obchodné meno alebo názov, 

2. adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti, 

3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci, 

4. meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou 

osobou – podnikateľom. (§ 117 ods. 10 ZoVO). 

 

 

b) Postup pri zadávaní zákaziek s prieskumom trhu bez priameho oslovenia 

hospodárskych subjektov:  

Verejný obstarávateľ, resp. poverená osoba (na základe poverenia verejného obstarávateľa): 

1. Určí predpokladanú hodnotu zákazky, v ktorej zvyčajne uvedie zdôvodnenie k zákazke 

(prečo je predmet obstarávania považovaný za nie bežný na trhu; okrem potravín). 

Určenie PHZ môže byť vykonané jedným úkonom spolu s vykonaným prieskumom trhu. 
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2. K preukázaniu hospodárnosti vykoná prieskum na internetových stránkach, resp. osobne 

u záujemcov alebo zhromaždí cenníky, informačné materiály z výstav a veľtrhov, akciové 

letáky, katalógy, výstrižky z časopisov a denníkov (vlastný prieskum). 

Pri tomto postupe nie je možné vyzvať na predloženie ponuky viaceré vybrané 

hospodárske subjekty (viď. § 117 ods. 1 ZoVO).   

3. Vykonaná porovnanie cien minimálne troch dodávateľov tovaru, poskytovateľov služby, 

resp. zhotoviteľov stavebných prác, t.j. vyhodnotí ponuky podľa určeného kritéria – 

obyčajne najnižšia cena. Z prieskumu trhu vypracuje Zápis o prieskume trhu. 

4. O postupe spracuje písomnú dokumentáciu.  

5. V prípade, ak je na dodanie zákazky (tovar, služba, stavebné práce) potrebná písomná 

forma zmluvy, vyzve úspešného uchádzača na predloženie jej návrhu, ktorý bude 

predmetom rokovania o uzavretí zmluvy. Zodpovedný zamestnanec verejného 

obstarávateľa môže postupovať aj takým spôsobom, že predloží návrh zmluvy úspešnému 

uchádzačovi, ktorý bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy.  

 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu 

s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZoVO. 

Ustanovenie § 11 ZoVO tým nie je dotknuté. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 

1 písm. e) ZoVO (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu) u záujemcov verejný obstarávateľ preverí pred tým, ako vôbec bude 

posudzovať a vyhodnocovať ponuky a u úspešného uchádzača aj pred uzavretím zmluvy 

a to z verejne dostupných registrov. Úspešný uchádzač bude preverený, či nemá zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní (viď. register osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní vedený ÚVO). Úspešný uchádzač (ak je relevantné) musí spĺňať podmienku 

v zmysle ZoVO týkajúcu sa povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora, 

vrátene jeho subdodávateľov (ak je relevantné). 

 

Vzorové dokumenty k zadávaniu zákaziek prieskumom trhu tvoria prílohu č.2 tejto smernice. 

 

Verejný obstarávateľ je povinný po ukončení zákazky: 

1. Vyhotoviť referenciu do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie 

referencie (§ 12 ods. 3 písm. b) bod 1. ZoVO). 

2. Uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za 

obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo 

hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú 

takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa 

v rozsahu 

1. obchodné meno alebo názov, 

2. adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti, 

3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci, 

4. meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou 

osobou – podnikateľom. (§ 117 ods. 10 ZoVO). 
 

c) Postup pri zadávaní zákaziek s oslovením hospodárskych subjektov: 

Verejný obstarávateľ, resp. poverená osoba (na základe poverenia verejného obstarávateľa): 

1. Určí predpokladanú hodnotu zákazky, v ktorej uvedie zdôvodnenie k zákazke (prečo je / 

nie je predmet obstarávania považovaný za nie bežný na trhu). 

2. V prípade, ak  ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, 

môže postupovať podľa § 109 až 111 ZoVO (t.j. Zjednodušený postup pre zákazky na bežne 

dostupné tovary a služby). 

3. Spracuje výzvu na predkladanie ponúk s prílohami. 
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4. Výber min. 3 potencionálnych dodávateľov oprávnených dodať predmet zákazky 

(preverenie či sú oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu z verejne dostupných registrov) a či nemajú zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní (register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedený ÚVO), 

u ktorých je zrejmé, že dokážu zabezpečiť dodanie požadovaného tovaru, resp. 

poskytnutie požadovanej služby, resp. uskutočniť požadovanú stavebnú prácu. 

5. Zaslanie výzvy min. 3 vybraným potencionálnym dodávateľom – záujemcom 

(registrovanými) elektronickými prostriedkami / elektronickou platformou. 

V zmysle § 117 ods. 1 ZoVO, pokiaľ výzva na predkladanie ponúk bude zaslaná viacerým 

vybraným hospodárskym subjektom (priame oslovenie), je povinný takúto výzvu 

uskutočniť: 

- od 31.03.2022 do 31.07.2022 elektronickými prostriedkami (nie mail) / elektronickou 

platformou  

- od 01.08.2022 do 31.01.2023 len registrovanými elektronickými prostriedkami ÚVO 

v Zozname elektronických prostriedkov / elektronickou platformou 

- od 01.02.2023 len elektronickou platformou.   

Pri takomto oslovení viacerých hospodárskych subjektov sa výzva na predkladanie ponúk 

nebude automaticky zverejňovať vo vestníku, celá komunikácia, ako aj predkladanie 

ponúk sa uskutočňuje obdobne prostredníctvom (registrovaného) elektronického 

prostriedku / prípadne elektronickej platformy. 

6. Prijíma ponuky a vyhotoví evidenciu predložených ponúk.  

7. Otvorí, posúdi a vyhodnotí ponuky v čase a mieste určenom vo výzve na predkladanie 

ponúk, z ktorého spíše Zápisnicu. Na vyhodnotenie ponúk môže verejný obstarávateľ 

zriadiť komisiu. 

8. Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ pošle výsledok vyhodnotenia ponúk všetkým 

uchádzačom; úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka sa prijíma a neúspešným 

uchádzačom sa uvedie dôvod neprijatia ich ponúk.  

 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZoVO. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu 

s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZoVO. 

Ustanovenie § 11 ZoVO tým nie je dotknuté. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 

1 písm. e) ZoVO (oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu) u záujemcov verejný obstarávateľ preverí pred vyhlásením verejného 

obstarávania/oslovením záujemcov a u úspešného uchádzača aj pred uzavretím zmluvy a 

to z verejne dostupných registrov. Úspešný uchádzač bude preverený, či nemá zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní (viď. register osôb so zákazom účasti vo verejnom 

obstarávaní vedený ÚVO). Úspešný uchádzač (ak je relevantné) musí spĺňať podmienku 

v zmysle ZoVO týkajúcu sa povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora, 

vrátene jeho subdodávateľov (ak je relevantné). 

 

Vzorové dokumenty k zadávaniu zákaziek s výzvou na predkladanie ponúk tvoria prílohu č.3 

tejto smernice. 

 

Verejný obstarávateľ je povinný po ukončení zákazky postupovať tak, ako je aj v postupe podľa 

písm. b) - Postup pri zadávaní zákaziek s prieskumom trhu bez priameho oslovenia 

hospodárskych subjektov:  

 

d) Zadávanie zákaziek s využitím elektronickej platformy  
V zmysle § 13 ZoVO, elektronická platforma (ďalej aj „EP“) je informačný systém verejnej 

správy, ktorý slúži na zabezpečenie zadávania zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie 

stavebných prác a na poskytnutie služby, na evidenciu týchto zákaziek, ako aj na zabezpečenie 
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s tým súvisiacich činností. Správcom elektronickej platformy je Úrad vlády Slovenskej 

republiky (ďalej len „úrad vlády“). 

 

Postup pri zadávaní zákaziek s využitím elektronickej platformy: 

 

Verejný obstarávateľ, resp. poverená osoba (na základe poverenia verejného obstarávateľa): 

1. Určí predpokladanú hodnotu zákazky, v ktorej uvedie zdôvodnenie k zákazke (prečo je / 

nie je predmet obstarávania považovaný za nie bežný na trhu). 

2. V prípade, ak  ide o dodanie tovaru alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, 

môže postupovať podľa § 109 až 111 ZoVO (t.j. Zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné 

tovary a služby). 

3. Spracuje výzvu na predkladanie ponúk s prílohami. V zmysle § 117 ods. 7 ZoVO vo výzve 

verejný obstarávateľ uvedie najmä: 

a) predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných 

prác alebo služieb, 

b) lehotu na predkladanie ponúk.  

Lehota na predkladanie ponúk, v zmysle § 117 ods. 8 ZoVO, nesmie byť kratšia ako: 

- 7 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo zákazku na poskytnutie služby, 

- 9 pracovných dní odo dňa odoslania výzvy na predkladanie ponúk, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác, 

c) informácie o vyžadovaných podmienkach účasti a doklady, ktorými ich možno 

preukázať, 

d) informácie potrebné na vypracovanie ponuky, predloženie ponuky a plnenie zmluvy, 

e) výhradu podľa § 108 ods. 2, ak sa uplatňuje (t.j. právo účasti vo VO len pre RSP; FO so ZP; 

chránené dielne), 

f) kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívnu váhu, 

g) informáciu, či sa použije elektronická aukcia. 

4. Verejný obstarávateľ je povinný odoslať na uverejnenie prostredníctvom na to určenej 

funkcionality elektronickej platformy výzvu na predkladanie ponúk a uskutočňovať 

komunikáciu v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou vrátane predkladania ponúk 

prostredníctvom elektronickej platformy, t.j. 

- od 31.03.2022 do 31.07.2022 elektronickými prostriedkami (nie mail) / elektronickou 

platformou  

- od 01.08.2022 do 31.01.2023 len registrovanými elektronickými prostriedkami 

úradom v Zozname elektronických prostriedkov / elektronickou platformou 

- od 01.02.2023 len elektronickou platformou.   

5. ÚVO uverejní výzvu na predkladanie ponúk do 3 pracovných dní odo dňa jej odoslania. 

Dátum odoslania preukazuje verejný obstarávateľ. (§ 117 ods. 9 ZoVO). 

6. Prijíma ponuky a vyhotoví evidenciu predložených ponúk. 

7. Otvorí, posúdi a vyhodnotí ponuky v čase a mieste určenom vo výzve na predkladanie ponúk, 

z ktorého spíše Zápisnicu. Na vyhodnotenie ponúk môže verejný obstarávateľ zriadiť komisiu. 

8. Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku na uverejnenie 

prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej platformy a zároveň pošle výsledok 

vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom; úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka sa 

prijíma a neúspešným uchádzačom sa uvedie dôvod neprijatia ich ponúk.  

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti 

podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZoVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 

ods. 6 písm. f) ZoVO. Verejný obstarávateľ môže odmietnuť uzavrieť zmluvu s uchádzačom, 

u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZoVO. Ustanovenie § 11 

ZoVO tým nie je dotknuté. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO 

(oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu) u 

záujemcov verejný obstarávateľ preverí pred vyhlásením verejného obstarávania/oslovením 
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záujemcov a u úspešného uchádzača aj pred uzavretím zmluvy a to z verejne dostupných 

registrov. Úspešný uchádzač bude preverený, či nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

(viď. register osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní vedený ÚVO). Úspešný 

uchádzač (ak je relevantné) musí spĺňať podmienku v zmysle ZoVO týkajúcu sa povinnosti 

zápisu do registra partnerov verejného sektora, vrátene jeho subdodávateľov (ak je relevantné). 

 

Vzorové dokumenty k zadávaniu zákaziek s využitím EP zverejní ÚV SR, resp. ÚVO na ich 

webových stránkach. 

 

Verejný obstarávateľ je povinný po ukončení zákazky: 

 

1. Vyhotoviť referenciu do 10 dní odo dňa doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie 

referencie (§ 12 ods. 3 písm. b) bod 1. ZoVO). 

2. Uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za 

obdobie kalendárneho polroka a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo 

hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú 

takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa 

v rozsahu 

1. obchodné meno alebo názov, 

2. adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti, 

3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci, 

4. meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je fyzickou 

osobou – podnikateľom. (§ 117 ods. 10 ZoVO). 

 

 

Článok VII. 

Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy 

počas ich trvania 
 

7.1 (§ 18 ods. 1 ZoVO) – Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť 

počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak: 

a) pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a 

jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu 

možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, 

ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, 

b) ide o doplňujúce tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné, nie sú 

zahrnuté do pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, poskytuje 

ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár a zmena dodávateľa alebo koncesionára 

1.  nie je možná z ekonomických dôvodov alebo technických dôvodov, pričom ide 

najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim 

zariadením, službami alebo inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody 

alebo koncesnej zmluvy a 

2. spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo 

podstatnú duplicitu nákladov, 

c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení 

charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, 

d) ide o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom alebo pôvodného 

koncesionára novým koncesionárom na základe 

1.  uplatnenia podmienky podľa písmena a), 
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2.  skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky 

účasti, je právnym nástupcom pôvodného dodávateľa alebo pôvodného 

koncesionára v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo 

úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 

zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov a 

pravidiel podľa ZoVO alebo 

3. skutočnosti, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ plní povinnosti hlavného 

dodávateľa alebo hlavného koncesionára voči jeho subdodávateľom podľa § 41 

alebo 

e) nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. 

 

7.2 Podstatná zmena pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy (§ 18 

ods. 2 ZoVO) – taká zmena, ktorou sa najmä: 

a) mení povaha alebo rozširuje rozsah pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy, 

b) dopĺňajú alebo menia podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe 

zadávania zákazky alebo koncesie umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré 

by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, 

c) mení ekonomická rovnováha v prospech dodávateľa spôsobom, ktorý pôvodná zmluva, 

rámcová dohoda alebo koncesná zmluva neupravovala alebo 

d) nahrádza pôvodný dodávateľ novým dodávateľom alebo pôvodný koncesionár novým 

koncesionárom inak, ako podľa bodu 7.1 tejto smernice písm. d). 

 

7.3 (§ 18 ods. 3 ZoVO) – Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť 

počas jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je 

nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 ZoVO, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo 

podľa § 5 ods. 7 ZoVO, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 

a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie 

stavebných prác, 

b) 10% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru 

alebo na poskytnutie služby alebo 

c) 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 

 

7.4 (§ 18 ods. 4 ZoVO) – Zmenou podľa § 18 ods. 3 ZoVO (bodu 7.3 tejto smernice) sa 

nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.  

 

7.5 (§ 18 ods. 5 ZoVO) – Ak ide o verejného obstarávateľa, zmenou podľa § 18 ods. 1 písm. 

b) alebo písm. c), nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej 

zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, obmedzenie 

podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. Opakované zmeny zmluvy, rámcovej dohody 

alebo koncesnej zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa 

ZoVO. 

 

7.6 (§ 18 ods. 6 ZoVO) – Ak zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva upravuje 

indexáciu ceny podľa § 18 ods. 1 písm. a) ZoVO (bodu 7.1 tejto smernice), na účely výpočtu 

hodnoty zmeny podľa 18 ods. 3 a 5 ZoVO (bodov 7.3 a 7.5 tejto smernice), sa za referenčnú 

hodnotu považuje aktualizovaná hodnota pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy. Ak koncesná zmluva neupravuje indexáciu ceny, na účely výpočtu hodnoty zmeny 

podľa 18 ods. 3 a 5 ZoVO (bodov 7.3 a 7.5 tejto smernice) sa zohľadní priemerná miera inflácie 

dosiahnutá v predchádzajúcom kalendárnom roku potvrdená Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky. 
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7.7 (§ 18 ods. 7 ZoVO) – Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy musí byť 

písomná. 

 

7.8 (§ 18 ods. 8 ZoVO) – Ak ide o zmenu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy 

podľa § 18 ods. 1 písm. d) a podľa ods. 2 písm. d) ZoVO, povinnosť zápisu do registra partnerov 

verejného sektora má aj nový dodávateľ a nový koncesionár, ak túto povinnosť mal aj pôvodný 

dodávateľ alebo pôvodný koncesionár. 

 

 

Článok VIII. 

Súhrnné správy 
 

8.1 (§ 10 ods. 10 ZoVO) – Súhrnná správa o zmluvách podľa (§ 10 ods. 10 ZoVO, t.j. ak 

to nevylučujú osobitné predpisy,32b) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vo 

formáte a postupmi na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie 

v profile súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 10 000 eur 

(s DPH), ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 

ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon (uplatnenie výnimky), a to priebežne počas 

kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho 

polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej 

vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ v súhrnnej správe za každú zákazku podľa prvej vety uvedú 

najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu 

a) obchodné meno alebo názov, 

b) adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti, 

c) identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci, 

d) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je 

fyzickou osobou – podnikateľom, 

e) označenie výnimky podľa § 1 ods. 2 až 14, na základe ktorej bola zmluva uzavretá. 

 
32b) Napríklad zákon č. 215/2004 Z. z., zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

8.2 (§ 10 ods. 11 ZoVO) – Povinnosť podľa § 10 ods. 10 (bod 8.1 tejto smernice) sa 

nevzťahuje na 

a) zmluvu podľa § 1 ods. 2 písm. e) ZoVO (uzavretie pracovnej zmluvy, dohôd o 

prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného 

pracovnoprávneho vzťahu), 

b) zmluvu, ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou podľa osobitného predpisu.32c) 

 
32c) § 5a ods. 5 písm. e) a o) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

 

8.3 (§ 109 a 110 ZoVO) – Súhrnná správa o zákazkách zadaných zjednodušeným 

postupom pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby - § 111 ods. 2 

ZoVO, verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos dostupnými na 

webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách 

podľa § 109 a 110 ZoVO, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to priebežne 

počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení 

kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, 

predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu 

1. obchodné meno alebo názov, 

https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20220331#f4979252
https://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-343/znenie-20220331#f4979253
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2. adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti, 

3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci, 

4. meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je 

fyzickou osobou – podnikateľom. 

 

 

8.4 (§ 117 ods. 10 ZoVO) – Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou podľa § 117 

ods. 10 ZoVO, verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos, 

dostupnými na webovom sídle úradu, poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o 

zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho polroka, a to 

priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení 

kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, 

predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu 

1. obchodné meno alebo názov, 

2. adresa sídla, miesta podnikania alebo výkonu činnosti, 

3. identifikačné číslo organizácie, ak ide o osobu zapísanú v registri právnických osôb, 

podnikateľov a orgánov verejnej moci, 

4. meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia fyzickej osoby, ak nie je 

fyzickou osobou – podnikateľom. 

 

8.5  (§ 118 ods. 4 ZoVO) – Súhrnná správa o podlimitných koncesiách. 

  

8.6 Súhrnná správa podľa zákona č. 214/2021 Z. z. o podpore ekologických vozidiel 

cestnej dopravy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ekologických 

vozidlách), ktorý nadobudol účinnosť 02.08.2021. 

 

8.7 Spôsob vypracovania a odoslania súhrnných správ – prostredníctvom 

elektronického formulára, prístupného v ISZÚ. 

 

8.8 Verejní obstarávatelia nebudú povinní poslať na uverejnenie tie zmluvy, ktoré síce neboli 

uzatvorené prostredníctvom elektronickej platformy, ale ktoré boli zverejnené v CRZ, a 

to odo dňa vzájomného technického prepojenia informačných systémov ÚVO s CRZ. 

 

8.9 Tzv. „dotované osoby“ podľa § 8 ZoVO nie sú povinné zasielať súhrnné správy na 

zverejnenie. 

 

 

Článok IX. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

9.1 Prípadné zmeny v ZoVO, ktoré budú mať vplyv na túto smernicu, budú premietnuté do 

novej smernice, prípadne bude táto smernica aktualizovaná dodatkom. 

 

9.2 Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa zabezpečí v rámci svojej pôsobnosti 

oboznámenie všetkých zamestnancov s touto smernicou, jej uplatňovanie a dodržiavanie. 

 

 

 

 

                                                                                                      Anna Hiľáková 

                                                                                                       starostka obce 


