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Usmernenie pre Prijímateľov ohľadom zmien v zákone č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj zákon o verejnom obstarávaní). 
 
V nadväznosti na prijatie zákona č. 58/2011 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 aj novela zákona o verejnom obstarávaní), 
účinného od 1.4.2011, došlo najmä k nasledovným zmenám:  
 
A.  zníženie limitov pre určenie rozsahu zákazky; 
 
Prehľad finančných limitov v zmysle § 4 zákona o verejnom obstarávaní: 
 
(2) Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je 
vyššia ako 
a) 125 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným 
obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a); pre verejného obstarávateľa na úseku 
obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4, 
b) 193 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným 
obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e); pre verejného obstarávateľa na 
úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4,  
c) 125 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným 
obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a), okrem zákazky na poskytnutie služby 
uvedenej v písmene e), 
 d) 193 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným 
obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e), 
 e) 193 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii 8 
prílohy č. 2, kategórii 5 telekomunikačné služby podľa spoločného slovníka 
obstarávania7) (ďalej len "slovník obstarávania") zodpovedajúce kódom CPC 7524, 
7525, 7526 a služby uvedenej v prílohe č. 3 zadávanú verejným obstarávateľom, 
 f) 387 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie 
služby zadávanú obstarávateľom, 
 g) 4 845 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 
(3) Podlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný 
limit uvedený v odseku 2 a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 
a) 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie 
služby zadávanú verejným obstarávateľom, 
 b) 200 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú 
verejným obstarávateľom. 
(4) Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 
finančný limit uvedený v odseku 3 a súčasne 
a) rovnaká alebo vyššia ako 10 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o 
zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom, 
 b) rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom. 
(5) Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak 
predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4 
písm. a) a b) v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa 
zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 
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B. zmena vymedzenia pojmu „Verejný obstarávateľ“ podľa § 6 zákona 
o verejnom obstarávaní; 
 
„§ 6 
(1) Verejný obstarávateľ na účely tohto zákona je 
a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, 
b) obec, 
c) vyšší územný celok, 
d) právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odsekov 2 alebo 3, 
e) združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných 
obstarávateľov uvedených v písmenách a) až d). 
(2) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je osoba, 
a) ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa 
odseku 1 písm. a) až d), 
b) v ktorej verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vykonáva priamu alebo 
nepriamu výlučnú kontrolu7a) alebo 
c) v ktorej verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva alebo volí 
viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu. 
(3) Právnická osoba podľa odseku 1 písm. d) je aj osoba založená alebo zriadená na 
osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo 
obchodný charakter a verejný obstarávateľ podľa odseku 1 písm. a) až d) vymenúva 
alebo volí viac ako polovicu členov jej kontrolného orgánu. 
(4) Právnickou osobou podľa odseku 1 písm. d) nie je obstarávateľ podľa § 8.“ 
 
C. zmena § 7 zákona o verejnom obstarávaní; 
 
V § 7 odseky 1 a 2 znejú: 
„(1) Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani 
obstarávateľ finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných 
prác a na poskytnutie služieb, je osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani 
obstarávateľ povinná pri použití týchto finančných prostriedkov postupovať ako 
obstarávateľ podľa tohto zákona; predpokladaná hodnota zákazky podľa § 4 sa 
určuje podľa výšky takto poskytnutých prostriedkov. 
(2) Ak verejný obstarávateľ poskytne inému verejnému obstarávateľovi alebo 
obstarávateľovi finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných 
prác a na poskytnutie služieb, je iný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný 
pri použití týchto finančných prostriedkov postupovať ako verejný obstarávateľ podľa 
tohto zákona“. 
 
V zmysle metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (číslo 212-
5000/2011) zo dňa 22.3.2011 uvádzame nasledovné: 
Ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 58/2011 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 sa od 01. 04. 2011 spresňuje postup verejného 
obstarávania, podľa ktorého majú postupovať osoby, ktoré nie sú verejným 
obstarávateľom ani obstarávateľom, a ktoré získali finančné prostriedky z verejných 
zdrojov. Osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a verejný 
obstarávateľ jej poskytne finančné prostriedky je povinná postupovať pri zadávaní 
zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie 
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služieb ako obstarávateľ. Znamená to, že takáto osoba je povinná uplatniť postupy 
zadávania nadlimitných zákaziek ako obstarávateľ.  
Osoba, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ a verejný obstarávateľ jej 
poskytne finančné prostriedky je povinná aplikovať zákon o verejnom obstarávaní 
(zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom podľa štvrtej hlavy zákona o 
verejnom obstarávaní), ak výška poskytnutých finančných prostriedkov je   
- rovnaká alebo vyššia ako 387 000 eur, ak ide o zákazku na dodania tovaru alebo 
zákazku na poskytnutie služieb,  
- rovnaká alebo vyššia ako 4 845 000 eur , ak ide o zákazku na uskutočnenie 
stavebných prác.  
 
Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 58/2011 Z. z., ak verejný obstarávateľ 
poskytne inému verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi finančné 
prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie 
služieb, je iný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný pri použití týchto 
finančných prostriedkov postupovať ako verejný obstarávateľ podľa tohto zákona. 
Predmetným ustanovením sa sprísňujú pravidlá zadávania zákaziek pre 
obstarávateľov, ktorým verejný obstarávateľ poskytne finančné prostriedky na 
dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb. Takýto 
obstarávateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek ako verejný obstarávateľ. 
Znamená to, že obstarávateľ je v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky 
(ktorá sa určí podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní) a typu zákazky povinný 
uplatniť príslušné postupy zadávania nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek, 
podprahových zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou. Verejný obstarávateľ je 
povinný aplikovať pravidlá a postupy zadávania zákaziek podľa zákona o verejnom 
obstarávaní bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov. 
 
Prijímatelia, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi ani obstarávateľmi v zmysle 
zákona o verejnom obstarávaní, a ktorých nenávratný finančný príspevok (t.j. zdroj 
EÚ a zdroj ŠR) sa rovná alebo je väčší ako limit stanovený zákonom o verejnom 
obstarávaní pre nadlimitnú zákazku, sú povinní postupovať podľa zákona o verejnom 
obstarávaní, s tým, že sa na nich vzťahujú ustanovenia o obstarávateľovi podľa 
zákona o verejnom obstarávaní (387 000 eur pre zákazku na dodanie tovaru alebo 
poskytnutie služby a 4 845 000 eur pre zákazku na uskutočnenie stavebných prác). 
V prípade, že výška nenávratného finančného príspevku nedosahuje stanovený limit, 
je prijímateľ povinný postupovať obchodnou verenou súťažou v zmysle § 281 
a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 
 
D. rozšírenie rozsahu povinne zverejňovanej dokumentácie; 
E. zmena pojmu „neobvykle nízkej ceny“ na „mimoriadne nízku ponuku“; 
F. zjednotenie spôsobu obstarávania prioritných a neprioritných služieb; 
G. odstránenie možnosti vylúčenia účastníka iba na základe formálnych 
nedostatkov v doručených podkladoch; 
H. zavedenie povinnosti používania elektronických aukcií pri zadávaní 
nadlimitných zákaziek a od 1.1.2012 aj pri zadávaní podlimitných zákaziek; 
I. zavedenie povinnosti písomne odôvodňovať uskutočnenie verejného 
obstarávania formou „užšej súťaže“; 
J. opätovné zavedenie možnosti určenia neplatnosti zmluvy alebo dodatku 
k zmluve súdom, ak boli uzavreté v rozpore so zákonom o verejnom 
obstarávaní. 
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V zmysle prechodných ustanovení predmetnej novely zákona o verejnom 
obstarávaní, postupy zadávania zákaziek, ktoré boli vyhlásené alebo preukázateľne 
začaté do 31.marca 2011, sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2011. 
 
 
 
 
 
 
 


