
OBEC ŽDAŇA                                                                                                          

 

 

 
S M E R N I C A  

č. 2/2016 
 

V súvislosti s prijatím zákona c. 343/2015 Z. z.,  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), ktorý je účinný od 18.04.2016 vydávam 

túto Smernicu, ktorej účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri 

zadávaní zákaziek. 

 

Všeobecné ustanovenia 

 

Identifikačné údaje:      Obec Ždaňa 

Adresa :     Obecný úrad, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa                 

IČO :      00324973                    

DIČ :       2021245193                   

Štatutárny zástupca :   Ing. Ján Kokarda – starosta obce 

 

Obec Ždaňa je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona NR SR c. 343/2015 Z. z. o verejnom 

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

obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných 

ustanovení citovaného zákona. 

 

Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej 

etape procesu VO sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia uchádzačov 

alebo záujemcov, hospodárska súťaž (konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti          

a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. 

 

Základné pojmy 

(1) Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa tohto zákona, ktorými sa zadávajú 

zákazky, koncesie a súťaže návrhov. 

(2) Informácie potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie splnenia 

podmienok účasti sú informácie uvedené v dokumentoch potrebných na vypracovanie 

ponúk, návrhu alebo na preukázanie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. 

(3) Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, návrhu alebo na preukázanie 

splnenia podmienok účasti 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. 

(4) Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní je najmä 

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. 



(5) Na účely tohto zákona sa rozumie 

a) hospodárskym subjektom fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, 

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

b) záujemcom hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní, 

c) uchádzačom hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku, 

d) koncesionárom hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 

uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona, 

e) subdodávateľom hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným 

uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie, 

f) stavbou výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako celku, 

ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu, 

g) rámcovou dohodou 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 predpokladaného množstva predmetu 

zákazky, 

h) písomnou formou akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno 

čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácií prenášaných                           

a uchovávaných elektronickými prostriedkami, 

i) elektronickými prostriedkami 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, 

j) žiadosťou o účasť 

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

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

využitia elektronického trhoviska, 

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, 

k) životným cyklom 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, 

l) výskumom a vývojom všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum     

a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu zariadení 

demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom prostredí alebo 

v reprezentatívnom prostredí, 

m) inováciou zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu, 

ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú marketingovú 

metódu alebo novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe, organizáciu pracovného 

prostredia alebo vonkajších vzťahov, 

n) značkou akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné 

práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky na udelenie značky,26) 

o) bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu tovary, stavebné 

práce alebo služby, ktoré 

1. nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických        

a pre daný prípad jedinečných požiadaviek, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#poznamky.poznamka-26


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

uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň 

3. 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. 

(6) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 5 písm. o) 

sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových 

potrieb verejného obstarávateľa a obstarávateľa. 

(7) Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 5 písm. o) sú najmä tovary           

a služby spotrebného charakteru. 

 

Zákazka 

1) Zákazka vo verejnom obstarávaní 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. 

2) Zákazka na dodanie tovaru na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, 

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

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

3) Zákazka na uskutočnenie stavebných prác na účely tohto zákona je 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 

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

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

stavby. 

4) Zákazka na poskytnutie služby na účely tohto zákona je zákazka, ktorej predmetom je 

poskytnutie služby, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 2 a 3. 

5) Civilná zákazka na účely tohto zákona je zákazka na dodanie tovaru, na uskutočnenie 

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

a bezpečnosti. 

 

Koncesia 

1) Koncesia na stavebné práce je 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. 

2)  Koncesia na služby je 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. 

3)  Zadaním koncesie prechádza prevádzkové riziko na koncesionára pri využívaní stavby 

alebo poskytovaní služby, ktoré zahŕňa riziko na strane dopytu alebo ponuky. Prevádzkové 

riziko prechádza na koncesionára, ak za bežných prevádzkových podmienok nemá zaručenú 

návratnosť vynaložených investícií alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní stavby 

alebo poskytovaní služby, ktorá je predmetom koncesie. Časť rizika preneseného na 

koncesionára musí zahŕňať reálne vystavenie voči výkyvom trhu tak, aby akákoľvek 

potenciálna strata vzniknutá koncesionárovi nebola iba nominálna alebo zanedbateľná. 



4)  Civilná koncesia na účely tohto zákona je koncesia, ktorá nie je koncesiou v oblasti 

obrany a bezpečnosti. 

 

Finančné limity 

(1) Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej 

predpokladanej hodnoty. 

(2)  Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia 

ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre 

verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“). 

(3) Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej 

predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a súčasne rovnaká alebo 

vyššia ako 

a) 5 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie 

služby bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, 

b) 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou 

podľa písmena a), 

c)  40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, 

d) 20 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa písmena 

a), okrem služby uvedenej v prílohe č. 1, 

e) 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1, 

f) 70 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa 

písmena a). 

(4) Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, 

ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 v priebehu 

kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako 

jeden kalendárny rok. 

 

Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty 

Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty             
a pravidlá jej výpočtu určuje § 6 zákona.  

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu 

uchovávajú aj informácie a podklady, na základe ktorých určili predpokladanú 

hodnotu. 

 

Základné povinnosti verejného obstarávateľa a obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek, koncesií a pri súťaži 

návrhov postupovať podľa tohto zákona. 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp 

nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality       

a princíp hospodárnosti a efektívnosti. 

Príprava a zadávanie zákaziek, koncesií a súťaže návrhov sa nesmú realizovať so zámerom 

nedovoleného uplatnenia výnimky z tohto zákona alebo narušenia hospodárskej súťaže 

bezdôvodným zvýhodnením alebo znevýhodneným určitých hospodárskych subjektov. 

 

Konečný užívateľ výhod 

Konečný užívateľ výhod na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá pri 

a) právnickej osobe 

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní alebo 

na hlasovacích právach v právnickej osobe, vrátane akcií na doručiteľa, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_343_2015_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_343_2015_z_z.oznacenie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#prilohy.priloha-priloha_c_1_k_zakonu_c_343_2015_z_z.oznacenie


2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov 

štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán 

alebo kontrolný orgán právnickej osoby, 

3. iným spôsobom, ako je uvedené v prvom alebo v druhom bode, ovláda právnickú osobu, 

4. na základe inej skutočnosti má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z jej 

podnikania alebo inej jej činnosti, 

b) fyzickej osobe má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z jej podnikania alebo 

inej jej činnosti, 

c) združení majetku 

1. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli 

určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov, 

2. patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak 

neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, 

3. je zakladateľom združenia majetku alebo ak je zakladateľom právnická osoba, tak fyzická 

osoba podľa písmena a), 

4. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov 

štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán 

alebo kontrolný orgán združenia majetku. 

 

Evidencia referencií 

Evidencia referencií je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad               

a v ktorom sa vedú referencie od verejných obstarávateľov a obstarávateľov. 

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) 30 dní po skončení kalendárneho polroka za predchádzajúci kalendárny polrok súhrnne za 

všetky plnenia, ak ide o opakované plnenia, a ak nebola vyhotovená  podľa písmena a), 

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

vyhotovená referencia podľa písmena a) alebo písmena b), 

d) 10 dní od doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie, ak ide o zákazku             

s nízkou hodnotou. 

 

Elektronické trhovisko 

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie 

ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, a to 

aukčným postupom, ako aj na zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Správcom 

elektronického trhoviska je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo 

vnútra“). 

Ministerstvo vnútra zabezpečuje, aby elektronické trhovisko obsahovalo funkcie, potrebné na 

postup verejného obstarávateľa, obstarávateľa, záujemcu alebo uchádzača, ministerstva vnútra 

a úradu podľa tohto zákona  

Zmluva uzatvorená v elektronickej podobe s použitím technických a programových 

prostriedkov elektronického trhoviska sa považuje za zmluvu uzavretú v písomnej forme. 

Rozsah denného času, kedy verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu elektronické trhovisko 

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

čas pred 08.00 hodinou a po 18.00 hodine. 

Obchodné podmienky elektronického trhoviska sú pre registrovaných uchádzačov                 

a záujemcov záväzné a v časti podľa odseku 8 písm. b) sú súčasťou zmluvy uzatvorenej 

medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom. 



Zmena obchodných podmienok elektronického trhoviska, nemá vplyv na už zverejnené 

ponuky alebo zadané zákazky. 

 

Dokumentácia 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zdokumentovať celý priebeh verejného 

obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach 

verejného obstarávania, bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Na tento účel 

evidujú kompletnú dokumentáciu, ktorú uchovávajú päť rokov odo dňa odoslania oznámenia 

o výsledku verejného obstarávania; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej 

zmluvy uchovávajú počas celej doby jej trvania. 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vypracujú písomnú správu o každej zákazke, rámcovej 

dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom zriadení dynamického nákupného systému. 

 

Postupy vo verejnom obstarávaní pri nadlimitných zákazkách 

a) verejná súťaž, 

b) užšia súťaž, 

c) rokovacie konanie so zverejnením, 

d) súťažný dialóg, 

e) inovatívne partnerstvo, 

f) priame rokovacie konanie. 

 

Podmienky účasti 

Osobné postavenie 

Finančné a ekonomické postavenie 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť 

Systém manažérstva kvality 

Systém environmentálneho manažérstva 

 

Skupina dodávateľov 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť skupina dodávateľov. 

 

Určenie podmienok účasti 

Verejný obstarávateľ uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania 

a)  podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, 

b) podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia a doklady na ich 

preukázanie podľa § 33, ak sa vyžadujú, 

c) podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti a doklady 

na ich preukázanie podľa § 34 až 36, ak sa vyžadujú, 

d) podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g), ak sa uplatňuje. 

 

Jednotný európsky dokument 

Jednotný európsky dokument na účely tohto zákona je dokument, ktorým hospodársky 

subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené 

verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. 

 

Zábezpeka 

Viazanosť ponuky možno zabezpečiť zábezpekou. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky 

za uchádzača alebo zloženie finančných prostriedkov uchádzačom na účet verejného 

obstarávateľa alebo obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky. Zábezpeka 

nesmie presiahnuť 



a) 5% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 500 000 eur, ak ide             

o nadlimitnú zákazku, 

b) 3% z predpokladanej hodnoty zákazky a nesmie byť vyššia ako 100 000 eur, ak ide              

o podlimitnú zákazku. 

 

Predkladanie ponúk 

1) Ponuky sa predkladajú v lehote na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka 

a) predkladá elektronicky, tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom súťaže, 

b) doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale    

s  uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu 

uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže. 

2) Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ a obstarávateľ vydajú potvrdenie o jej 

prevzatí, v ktorom uvedú dátum, čas a miesto prevzatia ponuky. Ak sa ponuka predkladá 

elektronicky, verejný obstarávateľ a obstarávateľ elektronicky potvrdia jej prijatie 

uchádzačovi. 

3) Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa 

a)nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe, 

b)vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe. 

4) Elektronická ponuka musí byť predložená v určených komunikačných formátoch                 

a určeným spôsobom tak, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu; ak sa vyžaduje 

kódovanie a šifrovanie, musí byť predložená vo vopred určených formátoch kódovania            

a šifrovania.  

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ak 

a) nedodržal určený spôsob komunikácie, 

b) obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť alebo 

c) nepredložil ponuku vo vyžadovanom formáte kódovania, ak je potrebný na ďalšie 

spracovanie pri vyhodnocovaní ponúk. 

5) Ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa 

návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom „Kritériá“ a osobitne 

oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“. Ak ide o elektronickú 

ponuku, oddelenosť a uzavretosť sa zabezpečí elektronickými prostriedkami tak, aby bola 

zabezpečená neporušiteľnosť a integrita jednotlivých častí, ich oddeliteľnosť a samostatné 

sprístupnenie. 

6 ) Ponuka sa nemusí predkladať podľa odseku 5, ak sa 

a) vo verejnej súťaži postupuje podľa § 66 ods. 7, (Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že 

vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 sa uskutoční po vyhodnotení ponúk 

podľa § 53 len u nadlimitných zákaziek) 

b) zákazka zadáva v rámci dynamického nákupného systému, 

c) vyžaduje predkladanie ponúk podľa § 50 (Elektronický katalóg) 

7) Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe 

zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný 

obstarávateľ alebo obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny 

dodávateľov. 

 

Postup pri zadávaní podlimitných zákaziek 

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje 

a) podľa § 109 až 112, ak ide o dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo 

poskytnutie služby bežne dostupných na trhu, 



b) podľa § 113 až 116, ak ide o iné tovary, stavebné práce alebo služby, ako podľa písmena 

a) alebo ide o verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1 písm. b) alebo verejného obstarávateľa 

podľa § 7 ods. 1 písm. d) založeného alebo zriadeného verejným obstarávateľom podľa § 7 

ods. 1 písm. b), ak mu technické možnosti objektívne neumožňujú postupovať podľa písm a), 

c) podľa § 109 až 112 alebo podľa § 113 až 116, ak ide o dodanie tovaru, ktorým sú 

potraviny a ak ide o zákazku podľa odseku 2. 

Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní len pre chránené 

dielne a chránené pracoviská a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a 

profesionálna integrácia osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených osôb, 

alebo môže vyhradiť realizáciu zákazky v rámci programov chránených pracovných miest za 

predpokladu, že aspoň 30% zamestnancov chránených dielní, chránených pracovísk, 

hospodárskych subjektov a programov chránených pracovných miest tvoria osoby so 

zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnené osoby. 

Pri použití postupu podľa § 109 až 112 nie je možné zadať koncesiu a je možné uzavrieť 

rámcovú dohodu najviac na 12 mesiacov. 

 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami 

1) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby 

vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

2)  Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 

hodnotami s cenami vyššími ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po 

skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä hodnotu 

zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. 

3)  Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem 

prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. 

4)  Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od 

uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije. 

 

Komisia 

1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri podlimitných a nadlimitných zákazkách 

na vyhodnotenie ponúk zriadiť najmenej trojčlennú komisiu. Členovia komisie musia mať 

odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky alebo koncesie; 

verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú oprávnení spracúvať dokumenty v nevyhnutnom 

rozsahu na tento účel. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne 

prítomná väčšina jej členov. 

2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu na zabezpečenie transparentnosti vymenovať do 

komisie aj ďalších členov bez práva vyhodnocovať ponuky. 

3) Člen komisie musí byť bezúhonný. Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne 

odsúdený za trestný čin súvisiaci s verejným obstarávaním alebo za niektorý z trestných činov 

podľa § 32 ods. 1 písm. a). 

4) Členom komisie nesmie byť osoba, ktorá je alebo v čase jedného roka pred vymenovaním 

za člena komisie bola 

a) uchádzačom, ktorým je fyzická osoba, 

b) štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného 

orgánu uchádzača, ktorým je právnická osoba, 

c)spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo tichým 

spoločníkom uchádzača, 

d) zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je 

uchádzač členom. 

5) Členom komisie nesmie byť ani 



a) blízka osoba osobe uvedenej v odseku 4 a 

b) osoba, u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti vo vzťahu k uchádzačovi alebo 

záujemcovi, najmä ak ide o osobu, ktorá sa podieľala na príprave dokumentov v danom 

verejnom obstarávaní na strane záujemcu alebo uchádzača, alebo ktorej môže vzniknúť 

výhoda alebo ujma v súvislosti s výsledkom vyhodnotenia ponúk. 

6) Člen komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov potvrdí čestným vyhlásením 

verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že nenastali skutočnosti podľa tohto 

zákona, pre ktoré nemôže byť členom komisie, alebo oznámi verejnému obstarávateľovi alebo 

obstarávateľovi, že nastali skutočnosti podľa tohto zákona, pre ktoré nemôže byť členom 

komisie. 

7) Člen komisie je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť verejnému obstarávateľovi 

alebo obstarávateľovi, že nastali skutočnosti, pre ktoré nemôže byť členom komisie vždy, keď 

takéto skutočnosti v priebehu verejného obstarávania nastanú. 

8) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu spolu so zriadením komisie určiť náhradníkov; 

náhradník musí spĺňať rovnaké podmienky, ako člen komisie. Ak sa v priebehu verejného 

obstarávania zníži počet členov komisie pod minimálny počet podľa tohto zákona, verejný 

obstarávateľ a obstarávateľ komisiu doplnia z náhradníkov, ak boli určení. 

 

Uzavretie zmluvy 

1) Uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva nesmie byť v rozpore so 

súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou a s ponukou predloženou úspešným 

uchádzačom alebo uchádzačmi. 

2) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo 

rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných 

užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, alebo ktorých subdodávatelia 

podľa odseku 16, ktorí sú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi známi v čase uzavretia 

zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov 

výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. 

3) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu 

alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 33 ods. 2, 

ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného              

a ekonomického postavenia alebo osoby podľa § 34 ods. 3, ktorých technické a odborné 

kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo 

odbornej spôsobilosti, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných 

užívateľov výhod. 

4) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu uzavrieť zmluvu, rámcovú dohodu alebo 

koncesnú zmluvu s úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi najskôr šestnásty deň odo 

dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55, ak nebola doručená 

žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 164 ods. 3 

alebo ak neboli doručené námietky podľa § 170; to neplatí, ak ide o priame rokovacie 

konanie, v ktorom možno vyzvať na rokovanie jedného záujemcu a uzavretie zmluvy na 

základe rámcovej dohody uzavretej s jedným hospodárskym subjektom. 

 

Elektronická aukcia 

(1) Elektronická aukcia na účely tohto zákona je opakujúci sa proces, ktorý využíva 

elektronické systémy certifikované podľa § 151 na predkladanie 

a) nových cien upravených smerom nadol, 

b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov 

ponúk, alebo 

c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov ponúk. 



(2) Účelom elektronickej aukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, 

ktoré sa uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk. Elektronická aukcia sa nepoužije, 

ak ide o zákazku na poskytnutie služby a zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorých 

predmetom je intelektuálne plnenie a poradie ponúk nemožno zostaviť automatizovaným 

vyhodnotením. 

Nenávratné finančné príspevky 

Postup verejného obstarávania v prípade projektov, na ktoré boli získané nenávratné finančné 

príspevky alebo projektov, ktorých financovanie podlieha schváleniu a následnému získaniu 

nenávratných finančných prostriedkov musí prebiehať v súlade so zákonom o verejnom 

obstarávaní a podľa metodiky a pokynov poskytovateľa, resp. schvaľovateľa  NFP. 

 

Zadávanie  civilných zákaziek s nízkou hodnotou, pri ktorých nie je potrebné vykonávať 

výber dodávateľa prieskumom trhu. 

1. Verejný obstarávateľ vymedzuje vecný okruh obstarávaní pri zadávaní zákaziek                   

s predpokladanom hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky, pri ktorých nie je potrebné 

vyberať dodávateľa prostredníctvom prieskumu trhu: 

a) služby 

- služobné cesty zamestnancov (ubytovanie, parkovanie, taxi služba a iné), 

- prenájom priestorov a ubytovanie účastníkov podujatí, 

- právne, poradenské, audítorské, účtovné a poisťovacie služby, 

- prepravné a kuriérske špeditérske, 

- prekladateľské služby, 

- výdavky na reprezentačné účely, 

- školenia, kurzy, semináre, 

- služby súvisiace so zabezpečením a prevádzkou elektronického aukčného systému, 

b) tovary 

- pohonné hmoty, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny do dopravných prostriedkov, 

- tovary pre zabezpečenie prípravy stravy v školských jedálňach, 

- vecné a kvetinové dary pri uvítaní do života a životných jubileách, 

- výstroj pre osoby vykonávajúce aktivačné práce pre verejného obstarávateľa, ak si to 

nevyžaduje osobitný predpis, 

- stravné lístky, 

- kancelárske potreby 

c) stavebné práce 

- doplňujúce stavebné práce alebo služby nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých potreba 

vyplynula dodatočne z nepredvídateľných okolností, a zákazka sa zadáva pôvodnému 

dodávateľovi, ktorý pôvodnú zmluvu realizuje a celková hodnota stavebných prác alebo 

služieb nepresiahne 20 % hodnoty pôvodnej zmluvy, ak doplňujúce stavebné práce alebo 

služby sú nevyhnutné na plnenie pôvodnej zmluvy a nie sú technicky alebo ekonomicky 

oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi 

nespôsobilo neprimerané ťažkosti alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od 

pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na splnenie pôvodnej zmluvy, 

- tovar, služby, stavebné práce, ktoré z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo        

z dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. 

d) havária 

- v prípade zabezpečovania odstránenia havárií, ktoré majú za následok škody na majetku 

verejného obstarávateľa, je potrebné zabezpečiť tovary, služby alebo stavebné práce u časovo 

najbližšie dostupného dodávateľa k miestu potreby, pričom poverená osoba vyhotoví krátky 

zápis. Písomné zdôvodnenie priameho zadania, podpísané štatutárnym zástupcom verejného 

obstarávateľa je súčasťou dokumentácie zo zadávania zákazky. 



 

Finančná kontrola 

 

Formy finančnej kontroly 

1.      Finančná kontrola sa vykonáva ako: 

-  základná finančná kontrola (ďalej len ZFK), 

-  administratívna finančná kontrola (ďalej len AFK), 

-  finančná kontrola na mieste (ďalej len FKM). 

2.  Za výkon finančnej kontroly vo vnútri obce zodpovedá štatutárny orgán obce. 

3. Finančná kontrola je zameraná na ciele, ktoré stanovuje čl. 3. Smernice o postupe 

vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti obce Ždaňa.. Za výkon a ciele finančnej 

kontroly zodpovedajú v rámci základnej finančnej kontroly a administratívnej finančnej 

kontroly zamestnanci zodpovední za príslušný charakter finančnej operácie alebo jej časti       

a štatutárny organ obce, alebo ním poverený vedúci zamestnanec obce. 

4. Za výkon finančnej kontroly na mieste zodpovedajú zamestnanci poverení starostom obce. 
 

Záverečné ustanovenia. 

Zadávanie podlimitných zákaziek sa môže uskutočniť len uverejnením vo vestníku verejného 

obstarávania, ktoré je oprávnená vykonať iba poverená osoba vo verejnom obstarávaní.  

Zodpovedná osoba za verejné obstarávanie  je štatutárny zástupca. 

Dokumentáciu z verejného obstarávania je potrebné archivovať po dobu piatich rokov. 

 

Smernica nadobúda účinnosť dňom jej schválenia obecným zastupiteľstvom. 
 

 

   

Vypracoval  : Ing. Ján Kokarda 

 

Prerokovalo:  Obecné zastupiteľstvo obce Ždaňa dňa 15.06.2016 

 

Schválená: Uznesením obecného zastupiteľstva obce Ždaňa číslo: 4/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY 

Kód CPV Opis 

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 

[Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť];  

79624000-4 [Zabezpečovanie opatrovateľského personálu] 

a 79625000-1 [Zabezpečovanie lekárskeho personálu] 

od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4;  

98200000-5; 98500000-8 [Služby domácnosti ako 

zamestnávateľov domáceho personálu] a 

98513000-2 až 98514000-9 [Služby pracovných síl pre 

domácnosti, Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti, 

Služby kancelárskych pracovníkov pre domácnosti, Pracovníci na 

čas určitý pre domácnosti, Pomocnice v domácnosti a Domáce 

služby] 

Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby 

85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Verejná správa, obrana, 

sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby], 75121000-0,  

75122000-7, 75124000-1; 

od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Vzdelávacie  

a školiace (výcvikové) služby do 80660000-8; 

od 92000000-1 do 92700000-8 

79950000-8 [Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov],  

79951000-5 [Organizovanie seminárov], 79952000-2 [Služby na  

organizovanie podujatí], 79952100-3 [Služby na organizovanie 

kultúrnych podujatí], 79953000-9 [Služby na organizovanie 

festivalov], 79954000-6 [Služby na organizovanie večierkov],  

79955000-3 [Služby na organizovanie módnych prehliadok],  

79956000-0 [Služby na organizovanie veľtrhov a výstav] 

Administratívne sociálne, vzdelávacie, 

zdravotnícke a kultúrne služby 

75300000-9 Povinné sociálne zabezpečenie (1) 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 

75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 

Služby týkajúce sa poskytovania dávok 

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8, 98130000-3 Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a 

osobné služby vrátane služieb 

poskytovaných odborovými zväzmi,  

politickými organizáciami, mládežníckymi 

združeniami a iné služby členských 

organizácií. 

98131000-0 Náboženské služby 

55100000-1 až 55410000-7; 55521000-8 až 55521200-0 

[55521000-8 Služby hromadného stravovania pre súkromné 

domácnosti, 55521100-9 Rozvoz stravy, 55521200-0 Donáška 

stravy] 

55520000-1 Služby hromadného stravovania, 

55522000-5 Služby hromadného stravovania pre spoločnosti 

prevádzajúce dopravu, 55523000-2 Služby hromadného 

stravovania 

pre iné podniky alebo iné inštitúcie, 55524000-9 Služby 

hromadného stravovania pre školy 

55510000-8 Služby podnikových a školských jedální,      

55511000-5 Služby podnikových a školských jedální a iné 

bufetové služby s obmedzenou klientelou,  

55512000-2 Správa jedální, 55523100-3 

Školské stravovanie 

Hotelové a reštauračné služby 



79100000-5 až 79140000-7; 75231100-5; Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa§ 

1 ods. 2 písm. n) 

75100000-7 až 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 až 

75131000-3 

Iné administratívne služby a vládne služby 

75200000-8 až 75231000-4 Poskytovanie komunálnych služieb 

75231210-9 až 75231230-5; 75240000-0 až 75252000-7; 

794300000-7; 98113100-9 

Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej 

bezpečnosti a záchranné služby 

v rozsahu, v ktorom nie sú vylúčené  

podľa § 1 ods. 2 písm. g) 

79700000-1 až 79721000-4 [Pátracie a bezpečnostné služby, 

Bezpečnostné služby, Monitorovanie poplachov, Strážne služby,  

Dozor, Stopovacie systémy, Služby na vystopovanie utečencov,  

Hliadkové služby, Služby na vydávanie identifikačných 

preukazov,  

Vyšetrovacie služby and Služby detektívnej agentúry] 

79722000-1[Grafologické služby], 79723000-8 [Služby týkajúce 

sa analýzy odpadu] 

Pátracie a bezpečnostné služby 

98900000-2 [Služby poskytované organizáciami a orgánmi v 

zahraničí (exteritoriálne)] a 98910000-5 [Služby charakteristické 

pre medzinárodné organizácie a orgány] 

Medzinárodné služby 

idctlpar64000000-6 [Poštové a telekomunikačné služby], 

64100000-7 [Poštové a doručovateľské služby], 64110000-0  

[Poštové služby], 64111000-7 [Poštové služby súvisiace s 

novinami 

a periodikami], 64112000-4 [Poštové služby súvisiace s listami],  

64113000-1 [Poštové služby súvisiace s balíkmi], 64114000-8  

[Priehradkové poštové služby], 64115000-5 [Prenajímanie 

poštových 

schránok], 64116000-2 [Služby poste restante], 64122000-7 

[Služby  

interných firemných poslíčkov] 

Poštové služby 

50116510-9 [Protektorovanie pneumatík], 71550000-8 [Kováčske 

služby] 

Rôzne služby 

(1) Na uvedené služby sa tento zákon nevzťahuje, ak sú organizované ako služby všeobecného záujmu 

nehospodárskeho charakteru. 
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