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Preambula 
 
Starosta obce Malá Domaša (ďalej len „obce“) vydáva túto smernicu na zabezpečenie jednotného postupu pri 
verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na poskytnutie služieb a zákaziek na uskutočnenie 
stavebných prác (ďalej len „verejné obstarávanie“) podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Táto smernica 
upravuje postup pri verejnom obstarávaní v pôsobnosti obce. 

Cieľom tejto smernice je zabezpečiť v zmysle § 10 ods. 2 zákona dodržiavanie princípu rovnakého zaobchádzania, 
princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, princípu transparentnosti, princípu proporcionality a princípu 
hospodárnosti a efektívnosti.  
 
 

Čl. 1 
Základné pojmy a informácie 

(1) Zákazka je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými 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) Obec je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek 
postupovať podľa príslušných ustanovení zákona. 

(3) Zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na 
poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a 
správu vo verejnom obstarávaní. 

(4) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú tovary, stavebné práce alebo 
služby, ktoré: 

a) nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických a pre daný prípad 
jedinečných požiadaviek, 

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj dodané, uskutočnené 
alebo poskytnuté a zároveň 

c) 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. 

▪ Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 5 písm. o) zákona sú najmä 
tovary, stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného 
obstarávateľa. 

▪ Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 5 písm. o) zákona sú najmä tovary a služby 
spotrebného charakteru. 

▪ Pre jednoznačné určenie bežnej dostupnosti tovaru, služby alebo stavebnej práce na trhu je možné 
a vhodné vykonať test bežnej dostupnosti podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona, ktorého formulár tvorí prílohu 
tejto smernice. 

(5) 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. Bližšie informácie sú podrobnejšie určené v § 13 zákona. 
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Čl. 2 

Finančné limity pri zadávaní zákaziek 

(1) Zákazka v zmysle § 5 zákona je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej 
predpokladanej hodnoty. 

(2) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Verejný 
obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o zákazkách na rovnaký 
alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, určí 
predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s požadovaným plnením 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. 
Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky sú podrobnejšie určené v § 6 zákona. 

(3) Nadlimitná zákazka1 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“). V súčasnosti je účinná V Y H L Á Š K A Úradu č. 153 z 23. marca 2016 

(4) Podlimitná civilná zákazka2 zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je 
nižšia ako finančný limit podľa odseku 3 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 
a) 15 000 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 zákona, 

b) 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa písm. a), 
c) 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, 
d) 50 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa písm. a), okrem služby 

uvedenej v Prílohe č. 1 zákona3, 
e) 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v Prílohe č. 1 zákona3, 
f) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) 

(5) Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná 
hodnota je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4 v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti 
zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 

 
 
 

Čl. 3 
Zadávanie nadlimitných a podlimitných zákaziek 

(1) Zákazky: 

a) iné ako bežne dostupné na trhu nadlimitné, podlimitné a prípadne aj špecifické zákazky s nízkou 
hodnotou4, vzhľadom na väčšiu komplikovanosť relevantných postupov v zmysle platného zákona a 

b) bežne dostupné na trhu podlimitné s predpokladanou hodnotou rovnakou alebo nad 15000,- eur bez 
DPH, s využitím Elektronického trhoviska na portály https://www.eks.sk/  

bude obec obstarávať prostredníctvom externej osoby/firmy, ktorá je oprávnená kvalifikovane poskytovať 
takúto službu. 

 
  

                                                           
1 Finančné limity platné a účinné podľa zákona a v zmysle VYHLÁŠKY č. 153 v tabuľkovej forme tvoria prílohu k smernici 
2 Civilná zákazka na účely zákona a tejto smernice je 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 zákona 
3 Sociálne služby a iné osobitné služby 
4 Zákazky s nízkou hodnotou, ktoré sú zložitejšieho charakteru a komplikovanejšieho rozsahu 
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Čl. 4 

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) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, v ktorých to 
vyžadujú osobitné predpisy. 

(3) Zadávanie zákaziek s predpokladanou hodnotou do 5000,- eur bez DPH sa uskutoční priamym zadaním tak, 
aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli efektívne i primerané jeho kvalite a cene, so 
zachovaním princípu hospodárnosti a efektívnosti. 

(4) Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami, ktoré sú iné ako bežne dostupné na trhu s predpokladanou 
hodnotou rovnakou alebo nad 5000,- eur bez DPH sa uskutoční zaslaním výzvy na predloženie ponuky 
vo forme oslovenia minimálne 3 potenciálnych dodávateľov prostredníctvom poštovej prepravy, kuriérskej 
služby, elektronickej pošty (e-mail) – prieskum trhu. 

Dokumentácia z tohto procesu musí obsahovať písomnosti v rozsahu: 

a) Predpokladaná hodnota zákazky 
b) Test bežnej dostupnosti 
c) Výzva na predloženie ponuky 
d) Opis a rozsah predmetu zákazky, Výkaz výmer alebo Zoznam tovaru, služieb vrátane množstva, 

Špecifikáciu alebo Projektovú dokumentáciu 
e) Záznam z vyhodnotenia ponúk 
f) Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk 
g) Dokumentácia súvisiaca s Registrom partnerov verejného sektora 
h) Zmluva / objednávka 

 
 

Čl. 5 
Záverečné ustanovenia 

(1) Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty zo zadávania zákaziek v súlade so zákonom 
a uchováva ich 5 rokov po uzavretí zmluvy. 

(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) Verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať štvrťročne v profile súhrnnú správu o podlimitných zákazkách 
s využitím elektronického trhoviska s cenami vyššími ako 5 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä 
hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača. 

 
 
 
 
 

PhDr. Jaroslav Makatúra 

starosta obce 

 
Prílohy: 
1. Finančné limity platné a účinné od 1. júna 2017 
2. Formulár testu bežnej dostupnosti 
3. Sociálne služby a iné osobitné služby - Príloha č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
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Finančné limity vo verejnom obstarávaní platné od 1. júna 2017 
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TEST BEŽNEJ DOSTUPNOSTI NA TRHU 
podľa § 2 ods. 5 až 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona) 

 

Zákazka:      

Verejný obstarávateľ:   
 

Druh zákazky:    tovar / služby / stavebné práce 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

 

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) ZVO sú vymedzené 

kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených 

podmienok: 

 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno  Nie 

1 

nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na 

základe špecifických a pre daný prípad jedinečných 

požiadaviek   

  

2 

sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich 

vlastností alebo prvkov aj dodané, poskytnuté alebo 

uskutočnené – t. j. neboli špecifikované jedinečné 

požiadavky  

  

3 

sú v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo 

uskutočňované pre verejného obstarávateľa 

a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo 

uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu – 

t. j. nebolo potrebné ich upraviť (ich vlastnosti, podobu) 

  

 

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom čase 

bežne dostupný na trhu. 

 

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 stanovujú podporné pravidlo, ktoré by 

malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu: 

 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie 

4 sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb   

5 sú spotrebného charakteru   

 

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom 

čase bežne dostupný na trhu. 

 



8 

 

Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné považovať 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 

 

 

Záver*:  Bežne dostupný/á tovar, služba 

alebo stavebná práca 

Nie bežne dostupný/á tovar, 

služba alebo stavebná práca 
   *  Nehodiace sa preškrtnite 

 

Prijímateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede k podmienkam č. 1 

až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky. 

 

 

Odôvodnenie: 

 

 

 

Dátum: ........................ 

 
 
 
Vyhotovil: ................................. 
 
 
Schválil: .................................... 
 
  



9 

 

Príloha č. 1 
k zákonu č. 343/2015 Z. z. 

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 a 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 
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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 

64000000-6 [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 

 

Na uvedené služby sa tento zákon nevzťahuje, 

ak sú organizované ako služby všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru. 

 


