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1. Úvod, typy zákaziek s nízkou hodnotou 

 

Cieľom usmernenia  je v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“)  usmerniť žiadateľov vo veci preukazovania splnenia 

a overenia podmienky poskytnutia príspevku č. 15  „Oprávnenosť z hľadiska VO na hlavné aktivity“ pri zadávaní 

zákaziek s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len „PPP č.15“)  v rámci nižšie uvedenej 

výzvy. 

P. č. Výzva Zameranie 

 
1. 

 

OPLZ-PO6-SC611-2021-2 

 
Výzva  zameraná na podporu dobudovania základnej technickej 
infraštruktúry (pozemné komunikácie) 

 

 

Právny základ: 

Právnym základom pre špecifikáciu preukázania splnenia a overenia PPP č. 15  je: 

-  5.  časť výzvy „Zmena a zrušenie výzvy“ v zmysle ktorej   „V  prípade legislatívnych zmien, ktoré majú 

alebo môžu mať vplyv na zmenu podmienok poskytnutia príspevku, takáto zmena nepredstavuje zmenu 

výzvy za predpokladu, že novelizáciou alebo vydaním nového všeobecne záväzného právneho predpisu 

nedôjde k zmene vecnej podstaty podmienky poskytnutia príspevku. SO v takom prípade posudzuje 

žiadosti o NFP podľa aktuálne platného právneho predpisu, rešpektujúc prechodné ustanovenia vo 

vzťahu k jeho účinnosti“; 

- zákon č. 395/2021 Z. z. 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 (ďalej len „novelizácia ZVO“); 

- Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného 

obstarávania/obstarávania, (ďalej len „Jednotná príručka k VO“) verzia 2.0 s účinnosťou  od 31.03.2022.  

Podľa PPP č. 15 výzvy je žiadateľ  povinný (okrem výnimky uvedenej nižšie) mať najneskôr ku dňu doplnenia 

chýbajúcich náležitostí ŽoNFP (na základe výzvy na doplnenie v rámci administratívneho overovania ŽoNFP) 

vyhlásené/začaté verejné obstarávanie (ďalej len „VO“) na stavebné práce s výnimkou:  

- zákaziek, ktoré podliehajú niektorej z výnimiek v zmysle § 1 ods. 2 až 14 zákona o VO. 

Ďalej je uvedené, že žiadateľ je povinný pri realizácii verejného obstarávania postupovať v súlade so ZVO a 

Jednotnou príručkou k VO v platnom znení. 

PPP č. 15 definuje podmienky za splnenia ktorých je možné považovať v zmysle výzvy verejné obstarávanie za 

začaté/vyhlásené. Vzhľadom na novelizáciu ZVO účinnú od 31.03.2022 a aktualizáciu Jednotnej príručky k VO 

verzia 2.0 účinnú od 31.03.2022 je potrebné upresniť spôsob preukázania splnenia PPP č. 15 vo vzťahu 

k zákazkám s nízkou hodnotou  na uskutočnenie stavebných prác, vrátane spôsobu overenia jej splnenia. 

Podľa Jednotnej príručky k VO verzia 2.0 sú pravidlá uplatňujúce sa pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou 

rozdelené na dve skupiny: 

1) zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu (do 70 000 EUR bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 

180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác, do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy 

č. 1 ZVO): 
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Podľa kapitoly 2.2.1.3.1, bod 4 Jednotnej príručky k VO ver.2.0, v prípade zákazky s nízkou 

hodnotou do 180 000 eur bez DPH na uskutočnenie stavebných prác, žiadateľ je povinný zaslať 

minimálne trom vybraným záujemcom prostredníctvom na to určenej funkcionality elektronickej 

platformy výzvu na predkladanie ponúk alebo môže prieskum trhu realizovať aj identifikovaním 

minimálne troch záujemcov a ich cenových ponúk (napr. cez webové rozhranie – cenníky, katalógy) 

a v tomto prípade nevyužíva elektronickú platformu. 

Podľa kapitoly 2.2.1.3.1, bod 14 Jednotnej príručky k VO ver. 2, v prípade zákaziek s nízkou 

hodnotou do 180 000 eur bez DPH  na uskutočnenie stavebných prác, je možné určiť úspešného 

uchádzača priamym zadaním, ak poskytovateľ vo vzťahu k predmetu zákazky určil na dané výdavky 

finančné limity, percentuálne limity alebo benchmarky, ktoré zohľadňujú dodržanie pravidiel 

hospodárnosti v súlade s metodickým pokynom k overovaniu hospodárnosti výdavkov v zmysle 

Metodického pokynu CKO č. 18 k overovaniu hospodárnosti výdavkov. K postupom pri použití 

možnosti uplatnenia priameho zadania v prípade zákaziek s nízkou hodnotou SO zverejnil 

Informáciu sprostredkovateľského orgánu č. 1  k použitiu priameho zadania v prípade zákaziek 

s nízkou hodnotou v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 5 a 6.  

2) zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu (od 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, od 

180 000 do 299 999,99 eur bez DPH vrátane v prípade stavebných prác a od 260 000 eur bez DPH 

v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO). 

V zmysle kapitoly 2.2.1.3.2, bod 3 Jednotnej príručky k VO ver. 2.0 v prípade zákaziek s nízkou 

hodnotou vyššieho rozsahu od 180 000 eur bez DPH  na uskutočnenie  stavebných prác je 

prijímateľ 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. 

Žiadateľ (počas implementácie projektu žiadateľ v postavení prijímateľa) je povinný postupovať pri vyhlásení 

zákaziek VO a obstarávania a ostatných úkonoch spojených so zadávaním zákaziek podľa aktuálnej verzie 

Jednotnej príručky k VO. V prípade, ak dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti VO, ktoré nie sú zohľadnené v 

Jednotnej príručke k VO, žiadateľ je povinný postupovať podľa platnej verzie Jednotnej príručky k VO so 

zohľadnením zmien vyplývajúcich z platných a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov SR (najmä: 

novela ZVO, vyhláška ÚVO, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku  a iných relevantných 

normatívnych právnych aktov). 

 

 

2. Spôsob preukázania začatia/vyhlásenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ak 

verejné obstarávanie začalo do 30.3.2022 (vrátane) 

 

V zmysle PPP č. 15 sa verejné obstarávanie považuje za vyhlásené/začaté:  

1) dňom odoslania výzvy na predkladanie ponúk na emailovú adresu zakazkycko@vlada.gov.sk, ak 
žiadateľ uplatnil formu prieskumu trhu so zverejnením výzvy na predkladanie ponúk na svojom 
webovom sídle alebo inom vhodnom sídle (ak nedisponuje vlastným webovom) 

Žiadateľ vo formulári ŽoNFP uvádza odkaz na zverejnenie príslušného verejného obstarávania na 
webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk./webovom sídle žiadateľa, resp. inom vhodnom 

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1305_mp-cko-c-18-verzia-4.zip
https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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sídle, ak nedisponuje vlastným alebo predloží mail, ktorým preukáže zaslanie výzvy na 
predkladanie ponúk na emailovú adresu zakazkycko@vlada.gov.sk. 

  alebo 

2) dňom odoslania výzvy na predkladania ponúk minimálne trom vybraným záujemcom (príloha č. 11 
ŽoNFP) 

Žiadateľ v rámci Prílohy č. 11 ŽoNFP predkladá dokument/dokumenty, ktorým preukáže odoslanie 
Výzvy na predkladanie ponúk minimálne trom vybraným záujemcom (napr. mail).  

Z dokumentov musia byť zrejmé min. tieto údaje: 

a) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk,  

b) min. 3 oslovení záujemcovia,  

c) predmet zákazky,  

d) označenie žiadateľa.  

V prípade, ak tento dokumentu nebude obsahovať vyššie uvedené údaje, žiadateľ predloží aj 
Výzvu na predkladanie ponúk, resp. iný dokument, ktorým preukáže začatie verejného 
obstarávania. 

alebo  

3) dňom identifikácie minimálne troch záujemcov a ich cenových ponúk (napr. cez webové rozhranie – 
cenníky, katalógy) (príloha č. 11ŽoNFP). 

Žiadateľ v rámci Prílohy č. 11 ŽoNFP predkladá dokument/dokumenty, ktorými preukáže 

identifikáciu minimálne troch záujemcov a ich cenových ponúk. Z dokumentov musia byť zrejmé 

min. tieto údaje: 

a) identifikácia minimálne troch záujemcov a ich cenových ponúk 

b) dátum identifikácie, 

c) predmet zákazky 

 

SO overuje splnenie tejto PPP prostredníctvom overenia údajov a informácií vo formulári ŽoNFP a v európskom 

vestníku/vestníku ÚVO/na webovom sídle www.partnerskadohoda.gov.sk./webovom sídle žiadateľa, resp. inom 

vhodnom sídle, ak nedisponuje vlastným/prostredníctvom prílohy č. 11 ŽoNFP. 

 

3. Spôsob preukázania začatia/vyhlásenia verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ak 

verejné obstarávanie začalo 31.03.2022 (vrátane) a neskôr 
 

V zmysle PPP č. 15 sa verejné obstarávanie považuje za začaté/vyhlásené: 

A) pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 180 000 EUR bez DPH v prípade stavebných 

prác: 

1) dňom odoslania výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom prostredníctvom na to určenej 

funkcionality elektronickej platformy alebo prostredníctvom funkcionality príslušného 

elektronického prostriedku podľa § 20 ZVO - do 31. januára 20231; 

                                                           
1 Žiadateľ nie je v zmysle prechodných ustanovení ZVO do 31.01.2023, pri VO, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne 
začaté do 31. januára 2023, povinný používať elektronickú platformu, ak na úkony, ktoré majú byť vykonané 
prostredníctvom elektronickej platformy, použije elektronický prostriedok podľa § 20 ZVO. 

mailto:zakazkycko@vlada.gov.sk
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Žiadateľ vo formulári ŽoNFP uvádza odkaz na zverejnenie príslušného verejného obstarávania 

na elektronickej platforme, resp. elektronickom prostriedku alebo poskytne  prihlasovacie údaje 

do príslušného elektronického prostriedku pre SO, aby mohol overiť vyhlásenie zákazky. 

alebo 

2) dňom identifikácie minimálne troch záujemcov a ich cenových ponúk (napr. cez webové rozhranie – 

cenníky, katalógy); 

Žiadateľ v rámci Prílohy č. 11 ŽoNFP predkladá dokument/dokumenty, ktorými preukáže 

identifikáciu minimálne troch záujemcov a ich cenových ponúk. Z dokumentov musia byť zrejmé 

min. tieto údaje: 

a) identifikácia minimálne troch záujemcov a ich cenových ponúk 

b) dátum identifikácie, 

c) predmet zákazky 

alebo 

3) dňom zápisu zo zadávania zákazky priamym zadaním (v prípade využitia benchmarkov, ktoré 

zohľadňujú dodržanie pravidiel hospodárnosti); 

Žiadateľ predkladá Zápis zo zadávania zákazky priamym zadaním; vzor tohto zápisu tvorí Prílohu č. 

1 Informácie sprostredkovateľského orgánu č. 1 k použitiu priameho zadania v prípade zákaziek s 

nízkou hodnotou v rámci Operačného programu Ľudské zdroje pre prioritnú os 5 a 6. 

 

B) pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou vyššieho rozsahu od 180 0000 EUR bez DPH v prípade stavebných 

prác: 

1) dňom uverejnenia výzvy na predkladanie ponúk prostredníctvom elektronického prostriedku 

(elektronickej platformy).  

Žiadateľ vo formulári ŽoNFP uvádza odkaz na zverejnenie príslušného verejného obstarávania na 

elektronickej platforme, resp. elektronickom prostriedku alebo poskytne  prihlasovacie údaje  do 

príslušného elektronického prostriedku pre SO, aby mohol overiť vyhlásenie zákazky. 

SO overuje splnenie tejto PPP prostredníctvom overenia údajov a informácií vo formulári ŽoNFP a v európskom 

vestníku/vestníku ÚVO/elektronickej platformy/elektronického prostriedku/prílohy č. 11 ŽoNFP. 

 

 

 

 

 

 

https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty
https://www.minv.sk/?metodicke-dokumenty

