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Starosta obce Matiašovce, ktorá je verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 

vydáva 
 

SMERNICU 
 

číslo 4/2022 
 

o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou 
 

upravujúcu postup verejného obstarávateľa pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou. 
 
 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
 
(1) Táto smernica predstavuje interný predpis obce Matiašovce (ďalej len „obec“ alebo „verejný 
obstarávateľ“), ktorá je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „ZVO“) 
verejným obstarávateľom. 
 
(2) Táto smernica sa nevzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie 
stavebných prác pre verejného obstarávateľa, 

a) ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik, 
b) ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo 

vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo 
c) ktoré sú dodávané chránenou dielňou 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. 

 
(3) Táto smernica sa nevzťahuje na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 10 000 eur 
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie 
ako jeden kalendárny rok (tzv. zákazka malého rozsahu). Táto smernica sa nevzťahuje ani na ďalšie 
zákazky, definované v § 1 ZVO. 
 
(4) Účelom smernice je zabezpečiť jednotný postup verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek s 
nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO. 
 
(5) Verejný obstarávateľ je povinný pri verejnom obstarávaní všetkých zákaziek uplatňovať základné 
princípy verejného obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia hospodárskych 
subjektov, proporcionalita, transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť. 
 
(6) Povinnosť aplikovať postup verejného obstarávania podľa ZVO a tejto smernice sa vzťahuje na 
zadávanie zákaziek bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov (rozpočet obce, rozpočet VÚC, 
prostriedky zo štátneho rozpočtu, iné štátne inštitúcie, štrukturálne fondy EÚ a pod.). Ak poskytovateľ 
finančných prostriedkov určí svoje vlastné pravidlá a postupy k zadávaniu zákaziek, je verejný 
obstarávateľ povinný prednostne uplatňovať tieto vlastné pravidlá a postupy (ktoré však musia byť 
v súlade so ZVO). 
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(7) V prípade mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú nemohol 
predvídať (odvrátenie hrozby vzniku mimoriadnych situácií alebo odstránenie havárií, ktoré majú za 
následok škody na majetku, živote, zdraví alebo životnom prostredí) a vzhľadom na vzniknutú časovú 
tieseň môže verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo 
uskutočnenie stavebných prác postupovať priamym rokovacím konaním, a to bez ohľadu na výšku 
predpokladanej hodnoty zákazky. 
 
(8) Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obce Matiašovce. 
 

Článok 2 

Pojmy vo verejnom obstarávaní 
 
(1) Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy podľa ZVO, 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) Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá 
na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. 
 
(5) Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní. 
 
(6) Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. 
 
(7) Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom 
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie. 
 
(8) Rámcovou dohodou je 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. 
 
(9) Žiadosťou o účasť je 

a) 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 ZVO, 

b) písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, 
rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg, 

c) 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, 
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(10) Zákazka na účely ZVO a tejto smernice 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. 
 
(11) 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. 
 
(12) Elektronická platforma 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. 
 

Článok 3 

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. Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia 
ako 

a) 215 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, dodanie potravín a zákazku na poskytnutie 
služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO, 

b) 750 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO, 
c) 5 382 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

 
(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) 180 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie 
služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO, 

b) 400 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO, 
c) 300 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

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

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 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 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. 
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Článok 4 

Predpokladaná hodnota zákazky 
 
(1) Predpokladaná hodnota zákazky na účely ZVO a tejto smernice sa určuje ako cena bez dane z 
pridanej hodnoty (bez DPH) s cieľom ustanovenia postupu verejného obstarávania podľa finančných 
limitov. 
 
(2) Verejný obstarávateľ určí predpokladanú hodnotu zákazky na základe údajov a informácií o 
zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak nemá verejný obstarávateľ alebo 
obstarávateľ údaje podľa prvej 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) ZVO 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. 
 
(3) Bližšie pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky upravuje § 6 ZVO. 
 

Článok 5 

Bežná dostupnosť na trhu 
 
(1) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú tovary, stavebné 
práce alebo služby, ktoré 

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

b) 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. 

 
(2) Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami podľa odseku 1 sú najmä tovary, 
stavebné práce alebo služby určené na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného 
obstarávateľa. Bežne dostupnými tovarmi a službami sú najmä tovary a služby spotrebného 
charakteru. 
 
(3) V súvislosti s obsahom výkladového stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie č. 2/2015 
a č. 2/2017 sa všetky stavebné práce vzhľadom na ich charakter, potrebu obhliadky pre vypracovanie 
ponuky a špecifikáciu považujú za nie bežne dostupné na trhu. 
 

Článok 6 

Všeobecné pravidlá a postupy pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 
 
(1) Činnosti pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, potravín, uskutočnenie 
stavebných prác a poskytnutie služieb vykonáva starosta obce alebo zamestnanec obce, v ktorého 
kompetencii je verejné obstarávanie (ďalej len „poverený zamestnanec“) alebo externá organizácia, 
s ktorou má obec uzavretú zmluvu na vykonávanie činností VO. 
 
(2) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem prípadov, 
v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. 
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(3) Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou sa nepoužijú ustanovenia § 4 (koncesia), § 24 
(dokumentácia) a § 25 ods. 3 (prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo 
uchádzačov) ZVO. Ak sa zákazka s nízkou hodnotou nezadáva s využitím elektronickej platformy, 
nepoužijú sa ani ustanovenia § 20 ZVO (komunikácia). 
 
(4) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovarov, potravín, uskutočnenie stavebných 
prác a poskytnutie služby verejný obstarávateľ postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie 
predmetu zákazky boli hospodárne. Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky 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. 
 
(5) Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti vo verejnom obstarávaní zákazky s nízkou 
hodnotou podľa § 108 ods. 2 ZVO (tzn. len pre: 1. registrovaný sociálny podnik; 2. fyzickú osobu so 
zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na 
chránenom pracovisku; 3. chránené dielne 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). Ak verejný obstarávateľ vyhradí právo účasti vo verejnom obstarávaní pre 
dodávateľa, ktorým je subjekt podľa § 108 ods. 2 ZVO, pričom ide o zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác, v takom prípade sa zákon o verejnom obstarávaní ani táto smernica na takúto 
zákazku nevzťahuje. 
 
(6) Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou môže postupovať podľa § 109 až 
111 ZVO (zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby využitím elektronickej 
platformy), ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu. 
 
(7) Ak verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou neuplatní postup podľa § 109 
až 111 ZVO, verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO (je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 
alebo poskytovať službu; nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu) 
alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (ak konflikt záujmov podľa 
§ 23 ZVO 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) ZVO 
(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 ZVO týmto nie je dotknuté. 
 
(8) Verejný obstarávateľ je povinný 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 eviduje kompletnú dokumentáciu, ktorú uchováva 
desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak osobitný predpis1 
neustanovuje inak. 
 
  

 
1 § 39 ods. 3 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z. 
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(9) Verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na prenos, dostupnými na webovom 
sídle Úradu pre verejné obstarávanie, 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 
podľa § 117 ods. 10 ZVO. 
 
(10) Ak to nevylučujú osobitné predpisy2, verejný obstarávateľ je povinný vo formáte a postupmi na 
prenos dostupnými na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie poslať na uverejnenie v profile 
súhrnnú správu o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 10 000 eur, ktoré uzavrel za obdobie 
kalendárneho polroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje ZVO, a to priebežne počas 
kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. 
Verejný obstarávateľ nie je povinný v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli 
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv. Verejný obstarávateľ v súhrnnej správe za každú zákazku podľa 
prvej vety uvedie najmä zmluvnú cenu, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa v rozsahu podľa 
§ 10 ods. 10 ZVO. 
 
(11) Povinnosť podľa ods. 10 sa nevzťahuje na prípady podľa § 10 ods. 11 ZVO. 
 
(12) Verejný obstarávateľ je v zmysle § 12 ods. 3 písm. b) bod 1. ZVO povinný vyhotoviť referenciu 
do 10 dní od doručenia žiadosti dodávateľa o vyhotovenie referencie. Vzor referencie zverejní Úrad 
pre verejné obstarávanie na svojom webovom sídle vo forme elektronického formulára. 
 
(13) Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje verejný obstarávateľ nasledovne: 

a) opíše a špecifikuje predmet zákazky, 
b) určí predpokladanú hodnotu zákazky, 
c) určí kritériá, na základe ktorých bude vyhodnocovať najvýhodnejšiu ponuku, 
d) určí, či obstarávaný tovar, stavebné práce alebo služba je bežne dostupná na trhu (napr. 

prostredníctvom testu bežnej dostupnosti), 
e) zvolí postup obstarávania zákazky podľa článku 7 alebo 8 tejto smernice. 

 

Článok 7 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou s PHZ nižšou ako osobitný limit 
 
(1) Zákazka s nízkou hodnotou s PHZ nižšou ako osobitný limit je zákazka, ak 

a) predpokladaná hodnota zákazky na uskutočnenie stavebných prác je rovnaká alebo vyššia ako 
10 000 eur a nižšia 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 10 000 eur 
a nižšia ako 70 000 eur, alebo 

c) predpokladaná hodnota zákazky na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 ZVO je rovnaká 
alebo vyššia ako 10 000 eur a nižšia ako 260 000 eur. 

 
(2) Verejný obstarávateľ môže pri obstarávaní zákazky podľa ods. 1 postupovať tromi spôsobmi: 

a) vlastný prieskum, 
b) priame oslovenie, alebo 
c) výzva na predkladanie ponúk. 

 
 

 
2 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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Vlastný prieskum 
 
(3) Pri obstarávaní zákazky s nízkou hodnotou prostredníctvom vlastného prieskumu verejný 
obstarávateľ: 

a) vykoná prieskum v katalógoch, letákoch, cenníkoch, prieskum cien zverejnených na webových 
stránkach hospodárskych subjektov a pod. (nesmie pritom osloviť viac hospodárskych 
subjektov – ani e-mailom, osobne, listom, telefonicky ani inými prostriedkami – prieskum 
vykonáva tak, že hospodársky subjekt sa nedozvie o tom, že verejný obstarávateľ tento 
prieskum vykonáva), 

b) vykonaná porovnanie cien spravidla najmenej u troch hospodárskych subjektov, 
c) vyhodnotí vlastný prieskum a vyberie hospodársky subjekt, ktorého ponuka najlepšie vyhovuje 

vopred zvoleným kritériám verejného obstarávateľa pre zadanie zákazky, 
d) osloví vybraný hospodársky subjekt s ponukou na zadanie zákazky; ak rozhodne, že 

s hospodárskym subjektom uzavrie zmluvu alebo ak uzavretie zmluvy nariaďuje osobitný 
zákon, tak: buď vyzve hospodársky subjekt na predloženie návrhu zmluvy alebo návrh zmluvy 
hospodárskemu subjektu predloží sám, 

e) z vlastného prieskumu spracuje dokumentáciu (vyhotoví záznam o prieskume trhu a priloží 
všetky podklady, z ktorých pri zadávaní zákazy vychádzal). 

 
Priame oslovenie 
 
(4) Ak verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky viac konkrétnych hospodárskych subjektov 
na účel zadania zákazky, vyzve tieto konkrétne hospodárske subjekty 

a) buď na to určenou funkcionalitou elektronickej platformy (ak je Úradom vlády zabezpečená 
možnosť používania elektronickej platformy), alebo 

b) použitím elektronického prostriedku, spĺňajúceho podmienky podľa § 20 ZVO; 

• od 31.03.2022 do 31.07.2022 akéhokoľvek elektronického prostriedku, spĺňajúceho 
podmienky podľa § 20 ZVO, 

• od 01.08.2022 do 31.02.2023 len takého elektronického prostriedku, ktorý je zapísaný 
v zozname elektronických prostriedkov podľa § 158a ZVO; 

pričom pri použití elektronického prostriedku je zároveň verejný obstarávateľ povinný 
zverejniť Výzvu na predkladanie ponúk aj vo Vestníku verejného obstarávania. 

 
(5) Verejný obstarávateľ pri obstarávaní zákazky uskutočňuje komunikáciu a používa funkcionality 
elektronickej platformy alebo elektronického prostriedku. 
 
Výzva na predkladanie ponúk 
 
(6) Ak sa verejný obstarávateľ rozhodne zverejniť „všeobecnú“ výzvu na predkladanie ponúk 
(určenú bližšie nešpecifikovanému okruhu záujemcov), môže pri zadávaní zákazky použiť elektronickú 
platformu alebo elektronický prostriedok. 
 

Článok 8 

Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou s PHZ rovnakou alebo vyššou ako osobitný limit 
 
(1) 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, 
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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 ZVO je rovnaká 
alebo vyššia ako 260 000 eur. 

 
(2) Vo výzve na predkladanie ponúk uvedie verejný obstarávateľ skutočnosti podľa § 117 ods. 7 ZVO 
a určí lehotu na predkladanie ponúk podľa § 117 ods. 8 ZVO. 
 
(3) Verejný obstarávateľ nie je povinný použiť elektronickú platformu a ani postupovať podľa 
odseku 1, ak je splnená niektorá z podmienok podľa § 81 písm. b), d) až h) ZVO alebo ak 

a) v postupe podľa odseku 1 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených 
ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom 
na predmet zákazky alebo ani jeden uchádzač nespĺňa podmienky účasti, a za predpokladu, že 
pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, 

b) 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 1. 

 
(4) Verejný obstarávateľ nie je povinný používať elektronickú platformu vo verejnom obstarávaní, 
ktoré bolo vyhlásené alebo preukázateľne začaté do 31. januára 2023, ak na úkony, ktoré majú byť 
vykonané prostredníctvom elektronickej platformy, použije elektronický prostriedok podľa § 20 ZVO. 
Ak bolo verejné obstarávanie vyhlásené alebo preukázateľne začaté v období 31.03.2022 až 
31.07.2022, verejný obstarávateľ smie použiť akýkoľvek elektronický prostriedok, spĺňajúci podmienky 
podľa § 20 ZVO. Ak bolo verejné obstarávanie vyhlásené alebo preukázateľne začaté v období 
01.08.2022 až 31.01.2023, verejný obstarávateľ smie použiť len elektronický prostriedok, zapísaný 
v zozname elektronických prostriedkov podľa § 158a ZVO. Pri použití el. prostriedku je verejný 
obstarávateľ zároveň povinný zverejniť Výzvu na predkladanie ponúk aj vo Vestníku verejného 
obstarávania. 
 

Článok 9 

Záverečné ustanovenia 
 
(1) Verejný obstarávateľ eviduje a uchováva dokumentáciu z verejného obstarávania v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní. 
 
(2) Túto smernicu vydal starosta obce dňa 25.03.2022. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 
01.04.2022. 
 
(3) Nadobudnutím účinnosti tejto smernice sa ruší Smernica č. 1/2019 o verejnom obstarávaní, 
účinná od 01.03.2019. 
 
 
 
 
 
 

........................................... 
Mgr. Marián Štefaňák 

starosta 
 
  



Smernica č. 4/2022 o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou 

 
 

Strana 11 z 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÍLOHY 
 
 
 
 



 

 

Príloha č. 1 k Smernici o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou 
Záznam o prieskume trhu 

 

Záznam o prieskume trhu 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Obec Matiašovce 
Sídlo: Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce 
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Štefaňák 
IČO: 00 326 399 
Telefón: 052/ 482 2016 
E-mail: matiasovce@matiasovce.sk 

 
2. Identifikácia predmetu obstarávania: 

Predmet 
obstarávania: .................................................................................................................. 
 
Súčasťou predmetu 
je doprava*: áno / nie 
 
Druh predmetu*: 

 
tovar / služba / stavebné práce / potraviny 

 

Kód CPV: 
 

 

.................................................................................................................. 

Predpokladaná 
hodnota zákazky: 
(€ bez DPH) 

 

 
.................................................................................................................. 

Bežná dostupnosť*: áno / nie 
* Nehodiace sa škrtnite 

 
3. Zistené údaje: 

 

Dodávateľ (obchodné meno) 

Celková cena za 
obstaranie 
predmetu 

zákazky v €1,2 

Cena 
aktuálna 

k dňu 

Spôsob 
vykonania 

prieskumu3 
Poznámka 

1      

2      

3      

...      
1 Zahŕňajúca náklady na dopravu (ak sa tieto náklady pri prieskume trhu sledujú) 
2 V prípade platcov DPH sa udáva celková cena s DPH 
3 K – katalóg, P – prospekt, informačný leták, I – Internet, príp. iné 

  



 

 

 
4. Identifikácia vybraného dodávateľa: 

 
Obchodné meno: 

 
........................................................................................................ 

 
Sídlo: 

 
........................................................................................................ 

 
IČO: 

 
........................................................................................................ 

 
DIČ: 

 
........................................................................................................ 

 
 
 
 
 
Dátum vykonania prieskumu: ................................................ 
 
 
Vyhlasujem, že som prieskum vykonal(a) nestranne a v súlade s princípmi hospodárnosti a 
efektívnosti. 
 
 

 
Výpočet vykonal: 
 
 
 

 
............................................................ 

 
Podpis: 

 
............................................... 

 
Schválil: 
 

 
............................................................ 

 
Podpis: 

 
............................................... 

 
 
 
Prílohy: 
 



 

 

 
Príloha č. 2 k Smernici o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou 

Limity pre zákazky s nízkou hodnotou 
 

Limity pre zákazky s nízkou hodnotou 
 
 

Názov podľa limitu Predmet verejného obstarávania 
Limit (v eur bez DPH) 

Od  do 

Zákazka s nízkou hodnotou 

tovary (okrem potravín) a služby 10 000,00 - 179 999,99 

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby) 10 000,00 - 399 999,99 

stavebné práce 10 000,00 - 299 999,99 

potraviny 10 000,00 - 214 999,99 

     

Zákazka s nízkou hodnotou 
s PHZ nižšou ako osobitný 
limit 

tovary (okrem potravín) a služby 10 000,00 - 69 999,99 

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby) 10 000,00 - 259 999,99 

stavebné práce 10 000,00 - 179 999,99 

     

Zákazka s nízkou hodnotou 
s PHZ vyššou ako osobitný 
limit 

tovary (okrem potravín) a služby 70 000,00 - 179 999,99 

služby uvedené v prílohe č. 1 ZVO (sociálne služby a iné osobitné služby) 260 000,00 - 399 999,99 

stavebné práce 180 000,00 - 299 999,99 
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