
 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Vyšnej Šebastovej na základe § 11 zákona SNR č. 
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s použitím zákona č. 
95/2013 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon"), 
ktorý je účinný od 01. 07. 2013 vydáva tieto 

 

Z á s a d y 

Obce  Vyšná Šebastová 

pre verejné obstarávanie 

 

 ktorých  účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri 
zadávaní  zákaziek podľa  § 4, odst.3 v období do 1.7.2014 . 

 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia 

Verejný obstarávate ľ   Obec  Vyšná Šebastová  je pod ľa § 6 ods. 1 písm.  b),  zákona 
NR SR č. 25/2006 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. 

Verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) predstavuje pravidlá a  postupy, ktorými sa 
zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky 
na poskytnutie služieb, koncesia a súťaž návrhov. 

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. 

Článok II. 

Definícia základných pojmov a organizácia procesu V O 

Zákazka  vo verejnom obstarávaní je zmluva s peňažným plnením 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. 

Záujemca  vo verejnom obstarávaní  je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina 
takých osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce, alebo poskytuje 
službu a má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní. 

 Uchádza č je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takých osôb, ktorá na trhu 
dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce, alebo poskytuje službu a predložila ponuku. 

Predpokladaná hodnota zákazky  vo verejnom obstarávaní sa určuje ako cena bez dane 
z pridanej hodnoty a pravidlá jej výpočtu určuje § 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

Článok III. 

Bežná dostupnos ť na trhu 

1. Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby na trhu sú pre účely  tejto 
smernice a  zákona o verejnom obstarávaní, ktoré  

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



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

• sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované 
pre verejného obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo uskutočňované aj 
pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu. 

2. Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 tohto 
čl. sú najmä tovary, stavebné práce alebo služby, určené na uspokojenie bežných 
prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa.  

3. Bežne dostupnými tovarmi alebo službami podľa odseku 1 tohto čl. sú najmä tovary a 
služby spotrebného charakteru. 

4. Bežne dostupné tovary, stavebné práce alebo služby, ktorých predpokladaná hodnota 
zákazky je vyššia ako 1.000.- €, sa budú zabezpečovať prostredníctvom 
elektronického trhoviska po jeho zriadení. 

. 

Článok IV. 

Postup pri priamom zadávaní zákaziek bez prieskumu trhu  

1)    Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru , poskytnutie 
služby  a uskutočnenie stavebných prác – je nižšia alebo rovnaká ako 1.000 eur bez 
DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára 
na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok  bez ohľadu na výšku jednotlivého nákupu. 
Uvedený finančný limit je limit, do ktorého nie je potrebné vykonávať prieskum trhu, napr. 
oslovením viacerých záujemcov pre všetky prípady dodania tovaru, poskytnutia služby 
a uskutočnenia stavebných prác a pri ktorom je možné priamo vystaviť objednávku alebo 
realizovať nákup v obchodnej sieti s jedným vybraných dodávateľom. 

2)    Finančný limit – predpokladaná hodnota zákazky na dodanie tovaru , poskytnutie 
služby –   do 20.000 eur bez DPH  a uskutočnenie stavebných prác –  do 30.000 eur 
bez DPH v priebehu kalendárneho roka v prípade zabezpečovania odstránenia havárií , 
živelných pohrôm  alebo mimoriadnych situácií , ktoré majú za následok škody na 
majetku, živote, zdraví, životnom prostredí alebo prerušenie, resp. obmedzenie 
prevádzky verejného obstarávateľa, je potrebné zabezpečiť tovary, služby alebo 
stavebné práce u časovo najbližšie dostupného dodávate ľa k miestu potreby, pričom 
zodpovedný zamestnanec verejného obstarávateľa vyhotoví krátky zápis.  

3)   Pre zabezpečenie princípov verejného obstarávania týkajúcich sa hospodárnosti 
a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov sa verejný obstarávateľ rozhodol 
v prechodnom období obstarávať bez prieskumu trhu : 

• Tovary a služby v hodnote rovnej alebo nižšej ako  ( 5000 € ) ktoré obstaráva 
starosta obce v súlade so zásadami  maximálnej hospodárnosti  

•  Stavebné práce v hodnote rovnej alebo nižšej ako  5000  €  ktoré obstaráva 
starosta obce v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti a dôsledným 
výberom dodávateľa na základe referencií, ponúknutej ceny, technickej 
pripravenosti, prípadne iných kritérií. 

 
Článok  V. 

Postup pri zadávaní zákaziek formou prieskumu trhu  
obdobie   do 1. 7. 2014 

V prechodnom období sa na všetky  zákazky (tovary, stavebné práce alebo služba) bežne 
dostupné na trhu aj nie bežne dostupné na trhu, ktorých predpokladaná hodnota je v 
priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na 
dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako  



•  20 000 €  a vyššia ako 5001 € pri tovaroch  a službách ktoré obstaráva 
starosta na základe prieskumu trhu a na jeho základe výberom 
najvhodnejšieho dodávateľa. 

• 30 000 € a vyššia ako 5001 pri stavebných prácach ktoré obstaráva starosta 
obce na základe minimálne troch ponúk, obsahujúcich ponukovú cenu. 
Požiadavkou na obsah ponuky na realizáciu prác môžu byť i referencie, 
technické špecifikácie, vybavenie, osobné skúsenosti s dodávateľom a pod. 

  použije  ustanovenie § 9 odst. 9 zákona. 

Uvedené znamená, že verejnému obstarávateľovi sa ukladá pri zadávaní týchto zákaziek 
dodržať povinnosti podľa § 9 ods. 3 až 5 zákona (ide najmä o uplatnenie základných 
princípov verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia 
uchádzačov alebo záujemcov, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť) a 
zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho 
kvalite a cene. 

Zároveň sa pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota je ro vnaká alebo vyššia ako 
1 000 eur, sa navyše verejnému obstarávate ľovi ukladá zverejni ť v profile  

 ( vzor – príloha č.2 ) resp. zverejniť na svojom webovom sídle zadávanie takej zákazky 
najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním. Ak pôjde o časovú tieseň z dôvodu 
mimoriadnej udalosti, ktorú verejný obstarávateľ nespôsobil a ktorú nemohol predvídať, 
zverejní zadanie takej zákazky najneskôr v deň jej zadania. 

Pod zadaním zákazky sa rozumie informácia o predmete zákazky a termíne uzatvorenia 
zmluvy, vystavenia objednávky alebo nákupu v hotovosti. 

Z vykonaného prieskumu trhu je potrebné vypracova ť zápis (Príloha č. 1), ktorý 
obsahuje najmä: 

• predmet zákazky (tovar, služba, stavebné práce), na ktorý sa robí prieskum trhu, 
• zoznam použitých cenníkov, resp. zoznam oslovených dodávateľov, 
• prehľad ponúkaných cien predmetu zákazky, 
• identifikáciu úspešného uchádzača, 
• meno a podpis zamestnanca, ktorý prieskum trhu vykonal, 

 prípade ak je na dodanie zákazky (tovar, služba, stavebné práce) potrebná písomná 
forma zmluvy, zodpovedný zamestnanec verejného obstarávateľa predloží návrh zmluvy 
dodávateľovi, ktorý bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy. 

Článok VI. 

Elektronická aukcia 

Ak verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu, uvedie túto skutočnosť v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž. Pri 
tomto procese postupuje v zmysle § 43 zákona o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších zmien a predpisov. S účinnosťou od 1.1.2014 môže použiť iba certifikovanú 
elektronickú aukciu v súlade s ustanovením § 116 zákona. 

Článok VII. 

Finančná kontrola 

1. Predbežnú finančnú kontrolu podľa zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
vykonáva starosta obce. 

2. Platba za tovar, službu, resp. stavebnú prácu súvisiace s verejným obstarávaním 
nebude uhradená, pokiaľ nebude uskutočnená predbežná kontrola podľa bodu 1. 
tohto čl. a schválená podpisom oprávnenej osoby.  

3. Všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania sa 
uchovávajú v lehote uloženia podľa zákona o verejnom obstarávaní.  



4. Zákazky, ktorých zadanie bolo odoslané na zverejnenie alebo preukázateľne 
začaté do 30.6.2012, sa dokončia podľa platných predpisov pred 1.7.2013. 

Článok VIII. 

1. Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Vyšnej 
Šebastovej  

2. Nadobudnutím účinnosti týchto Zásad sa rušia doterajšie "Zásady verejného 
obstarávania zo dňa 28.10.2011. 

3. Na týchto Zásadách sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo V Vyšnej Šebastovej, dňa 
15.1.2014.                              

4. Zásady nadobúdajú účinnosť 15.1.2014 

 

 

                                                                                           

          

 

                                                                                      Bc. Stanislav Šváby 

                                                                                         starosta obce 


