
Smernica Obce Vinodol 
o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. č. 25/2006 Z. z. 

 
 

Článok I. 
 

1. Obec Vinodol ako verejný obstarávateľ je povinná pri zadávaní zákazky na 
dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác,  koncesie  a 
súťaži návrhov postupovať podľa zákona NR SR číslo 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov /ďalej len „zákon“/, okrem prípadov uvedených v § 1 ods. 2, 3, 4, 5 zákona 
a podľa tejto Smernice Obce Vinodol o postupe pri verejnom obstarávaní podľa zák. 
č. 25/2006 (ďalej len „smernica“) a je povinná pri zadávaní zákaziek dodržiavať 
postupy vo verejnom obstarávaní: 
a/ verejná súťaž, 
b/ užšia súťaž, 
c/ rokovacie konanie – so zverejnením – bez zverejnenia, 
d/ súťažný dialóg. 
 

Článok II. 
 

1.  Zákazka je nadlimitná, podlimitná, podprahová alebo s nízkou hodnotou v 
závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. 
Zákazka je nadlimitná , ak predpokladaná hodnota zákazky  
- na dodanie tovarov je rovná alebo vyššia ako 193 000 €, 
- na poskytnutie služby je rovná alebo vyššia ako 193 000 €, 
- na uskutočnenie stavebných prác je rovná alebo vyššia ako 4 845 000 €. 
Zákazka je podlimitná, ak predpokladaná hodnota zákazky 
- na dodanie tovarov je nižšia ako 193 000 € a rovná alebo vyššia ako 40 000 €, 
- na poskytnutie služby je nižšia ako 193 000 € a rovná alebo vyššia ako  40 000 €, 
- na uskutočnenie stavebných prác je nižšia ako 4 845 000 € a rovná alebo vyššia ako 
200 000 €. 
Zákazka je podprahová, ak predpokladaná hodnota zákazky  
- na dodanie tovarov je nižšia ako 40 000 € a rovnaká alebo vyššia ako 10 000 €, 
- na poskytnutie služby je nižšia ako 40 000 € a rovnaká alebo vyššia ako 10 000 €, 
- na uskutočnenie stavebných prác je nižšia ako 200 000 € a rovná alebo vyššia ako 
20 000 €. 
Zákazka s nízkymi hodnotami je, ak predpokladaná hodnota zákazky 
- na dodanie tovarov je nižšia ako 10 000 €, 
- na poskytnutie služieb je nižšia ako 10 000 €, 
- na uskutočnenie stavebných prác je nižšia ako 20 000 €. 
2.  Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez DPH. 
3.  Pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky upravuje § 5 zákona.  
4.  Zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s 
cieľom vyhnúť sa použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona. 
 
 

Článok III. 
 
1. Zákon upravuje zadávanie nadlimitných, podlimitných a podprahových zákaziek 
a jednotlivé postupy vo verejnom obstarávaní, ktoré je obec povinná dodržať. 



 

 
Článok IV. 

 
1. Obec Vinodol stanovuje nasledovný postup pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou, ak predpokladaná hodnota zákazky:  
a/  na dodanie  tovarov  alebo  poskytnutie  služby je rovná alebo vyššia  ako  3 320 
€, 
b/  na uskutočnenie stavebných prác je rovná alebo vyššia  ako 5 000 €. 
1. 1.  Obec  zašle výzvu na predkladanie ponúk  minimálne 3 uchádzačom a 
zároveň ju uverejní  na svojej internetovej stránke. 
1. 2. Starosta obce vymenuje členov komisie na vyhodnotenie ponúk na každú 
zákazku samostatne. Komisia musí mať minimálne 3 členov. Za členov komisie môžu 
byť navrhnutí aj poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vinodole. Člen komisie musí 
mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, 
musí byť bezúhonný a spĺňať podmienky stanovené v § 40 zákona. 
1. 3. O každej obstarávanej zákazke a o jej vyhodnotení sa vyhotovuje zápisnica,  na 
základe ktorej je rozhodnuté o zadaní zákazky úspešnému uchádzačovi. 
 
 

Článok V. 
 
1. Obec  Vinodol stanovuje nasledovný postup pri zadávaní zákazky s nízkou 
hodnotou, ak predpokladaná hodnota zákazky:  
a/  na dodanie  tovarov  alebo  poskytnutie  služby je od 800 € do  3 320 €, 
b/  na uskutočnenie stavebných prác je od 800 € do  5 000 €. 
1. 1. Zodpovedný zamestnanec obce vykoná prieskum trhu minimálne  u troch 
uchádzačov niektorým z nasledujúcich spôsobov alebo ich kombináciou:  
- telefonicky, 
- faxom alebo mailom, 
- prieskumom na základe výzvy na predkladanie ponúk, 
- na základe cenníkov, katalógov, internetu. 
1. 2.  Zabezpečenie zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovarov,  na poskytnutie 
služby do 3 320 € a na uskutočnenie stavebných prác do 5 000 € sa môže riešiť aj 
formou objednávky. Rozhodnutie o použití objednávky závisí od charakteru 
obstarávanej zákazky a je prípustné vtedy, ak doklady dodané s predmetom 
obstarávania sú dostačujúce na jeho užívanie, na uplatnenie reklamácie obce 
prípade zistenia vád v záručnej dobe, prípadne na uplatnenie iných práv obce v 
budúcnosti. Pritom sa musí postupovať   tak, aby vynaložené  náklady na 
obstarávanie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene /ďalej  len 
„zásada hospodárnosti“/ a obstarávanie bolo  účelné so zreteľom aj na iné kritériá 
ako cena predmetu zákazky. 
1. 3. Bez prieskumu trhu je možné obstarať tovar (drobné nákupy), služby a stavebné 
práce vo  výške do 800 €. 
1. 4. V prípadoch, v ktorých sa nevykonáva prieskum trhu podľa bodu 1.3., čl.V., je 
dokladom  pre verejné obstarávanie  doklad o zaplatení. 

Článok VI. 
1. Obec  Vinodol  je povinná  zverejniť štvrťročne na svojom webovom sídle alebo v 
periodickej tlači, prípadne inou formou zverejnenia súhrnnú správu o zákazkách s 
nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie 
najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača. 



 
 

Článok VII. 
 
1. V prípade odstraňovania následkov havárií, ktoré by mali za následok škody na 
 majetku obce a občanov obce, je možné zadať zákazky  u časovo najbližšie 
dostupného dodávateľa k miestu plnenia, pričom starosta obce alebo zodpovedný 
zamestnanec vyhotoví krátky záznam s odôvodnením príčin, pre ktoré nebolo možné 
vykonať prieskum trhu. 
 
 

Článok VIII. 
 
1. Dokumentácia o verejnom obstarávaní  sa eviduje na obecnom úrade a 
uchováva sa päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti prípadne od uzatvorenia 
zmluvy alebo podpísania objednávky. 
2. Súčasťou dokumentácie  o verejnom obstarávaní sú podľa typu zákazky a 
použitého postupu aj správy o zákazkách.  
 
 

Článok IX. 
 
1. Organizačné zabezpečenie procesu verejného obstarávania pri zákazkách 
nadlimitných, podlimitných, podprahových sa realizujú prostredníctvom odborne 
spôsobilej osoby na verejné obstarávanie. Pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 
 nie je povinnosť zabezpečovať proces verejného obstarávania prostredníctvom 
odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie. 
 
 

Článok X. 
 
1. Kontrolu postupu zadávania  podprahových zákaziek a zákaziek s nízkymi 
hodnotami vykonáva hlavný kontrolór obce, prípadne Finančná komisia, ktorá 
pracuje pri obecnom zastupiteľstve vo Vinodole. 
 
 

Článok XI. 
 
1. Dodržiavať postup uvedený v tejto smernici sú povinní všetci zamestnanci obce 
Vinodol, ktorí vykonávajú úkony vo verejnom obstarávaní. Na postup neupravený 
smernicou sa vzťahuje zákon číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov. 
2. Táto smernica nadobúda platnosť schválením Obecného zastupiteľstva dňa 
23.09.2011 a účinnosť   dňom 23.09.2011. 
 
Vo Vinodole, dňa 26.09.2011 
 
 

    Stanislav Melišek 
Starosta obce Vinodol 



 

Príloha  č.1 k Smernici – Vzor rozhodnutia starostu obce o zriadení komisie: 
 
Rozhodnutie  
starostu Obce Vinodol zo dňa .............................. 
o zriadení komisie na vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky  
................................................................................................................................................................... 
 
V súlade s § 40 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ustanovujem: 
 
I. z r i a ď u j e m 
 
komisiu na vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky : 
...................................................................................................................................  
(ďalej len „komisia“) pre rozpočtovú organizáciu Obec Vinodol 
 
II. v y m e n ú v a m  
 
a) predsedu komisie .........................................................., nar.: ................................ 
 
bytom: ...................................................................................................................... 
 
b) tajomníka komisie: ......................................................., nar.: ................................. 
 
bytom: ...................................................................................................................... 
 
c) člena komisie: ..............................................................., nar.: .................................. 
 
bytom: ..................................................................................................................... 
 
III. u k l a d á m 
 
a) predsedovi komisie 
 
1. zvolať zasadanie komisie na deň ............................ o ............... hodine do kancelárie 
Obecného úradu Vinodol 
 
2. odovzdať obstarávateľovi zápisnicu o vyhodnotení ponúk podpísanú všetkými prítomnými 
členmi komisie 
 
b) tajomníkovi komisie 
 
1. spracovať zápisnicu o vyhodnotení ponúk 
 
2. zabezpečiť podpísanie zápisnice všetkými prítomnými členmi komisie 
 
3. odovzdať podpísanú zápisnicu predsedovi komisie 
 
d) členom komisie 
 
pri vyhodnocovaní ponúk postupovať dôsledne v zmysle zákona.  
 
IV. Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom vydania a platnosť končí dňom 
............................ 



 
 
 
_____________________ 
Stanislav Melišek 
starosta obce 
Príloha  č.2 k Smernici – Vzor čestné vyhlásenie člena komisie: 
 
Obec Vinodol Obecný úrad, Obecná ulica 473, 951 06 Vinodol 
Č. j.: ......................................... 
 
 
 
 
Čestné vyhlásenie 
 
 
Po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky na predmet zákazky: 
„..............................................................................................“ čestne vyhlasujem, že som 
bezúhonný, nie som uchádzačom, ani zaujatý vo vzťahu k uchádzačom. Ja, ani moja blízka 
osoba nie sme štatutárnym orgánom, ani členom štatutárneho orgánu uchádzača, ani 
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom. Nie som zamestnancom uchádzača, 
zamestnancom záujmového združenia podnikateľov, ktorého je uchádzač členom, a nie som 
zamestnancom Úradu pre verejné obstarávanie. Nenastali skutočnosti, pre ktoré nemôžem 
byť členom komisie- 
 
 
Vo  Vinodole, dňa: ........................................ 
 
Člen komisie:  ................................................................................ 
 
                         .................................................................................  
 
                         ................................................................................. 



Príloha  č.3 k Smernici – Vzor vyhotovenia zápisnice komisie: 

 
 
Obec Vinodol Obecný úrad, Obecná ulica 473, 951 06 Vinodol 
Č. j.: ......................................... 
 
Zápisnica 
komisie z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: 
...................................................................................................................................................................
..............  
 
Predseda komisie: ..................................................  
Tajomník komisie: ..................................................  
Členovia komisie: ...................................................  
 
Rokovanie komisie sa uskutočnilo na Obecnom úrade Vinodol dňa .............. o ........hodine, v 
súlade s rozhodnutím starostu obce o zriadení komisie zo dňa ............................ .  
 
V lehote stanovenej na predkladanie ponúk predložili ponuku traja z piatich oslovených 
uchádzačov: 
 
Por. číslo, Uchádzač 
Obchodné meno, Adresa sídla, alebo miesta podnikania 
1.  
2.  
3.  
 
Členovia komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov, ktorí predložili ponuky 
potvrdili čestným vyhlásením v zmysle § 40 ods. 6 zákona, že nenastali skutočnosti, pre ktoré 
by nemohli byť členmi komisie.  
 
Členovia komisie skontrolovali ponuky a konštatovali, že obálky ponúk neboli porušené. 
 
Ponuky jednotlivých uchádzačov: 
 
Por. číslo, Uchádzač 
Obchodné meno, Ponúknutá  cena bez DPH 
Ponúknutá cena s DPH 
1.  
2.  
3.  
 
Komisia vyhodnotila ako najvýhodnejšiu ponuku uchádzača č. .......................... a doporučuje 
verejnému obstarávateľovi uzatvoriť s ním zmluvu na predmet zákazky v cene 
........................................... Eur s DPH. 
 
Zapísal tajomník komisie: ............................................... 
Predseda komisie: .......................................................... 
Člen komisie: .................................................................. 
 
 
 
N e – s c h v a ľ u j e m  
 
 
 



 
 

_____________________ 
Stanislav Melišek 
starosta obce 
Príloha  č.4 k Smernici – Vzor zápisu z vyhodnotenia prieskumu trhu: 
 
I. Prieskum trhu 
a zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu 
 
1. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ 
a) Obec Vinodol, Obecná ulica 473, 951 06 Vinodol 
b) Kontaktná osoba za verejného obstarávateľa:  ....................................................... 
c) Opis predmetu obstarávania: 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
....................................…………. 
d) Množstvo tovaru, rozsah služby, alebo stavebných prác zadávanej zákazky: 
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................….........………
………………………………… 
 
2. PODNIKATEĽ č. 1 
a) Identifikačné údaje podnikateľa: 
......................................................................................................................... 
................................................................................................................. Tel.: 
.................................................….... 
b) Kontaktná osoba za podnikateľa: 
........................................................................................................................ 
c) Ponúknutá cena bez DPH ................................................ Ponúknutá cena s DPH 
……………….........................…... 
 
PODNIKATEĽ č. 2 
a) Identifikačné údaje podnikateľa: 
......................................................................................................................... 
................................................................................................................. Tel.: 
.................................................….... 
b) Kontaktná osoba za podnikateľa: 
........................................................................................................................ 
c) Ponúknutá cena bez DPH ................................................ Ponúknutá cena s DPH 
……………….........................…... 
 
PODNIKATEĽ č. 3 
a) Identifikačné údaje podnikateľa: 
......................................................................................................................... 
................................................................................................................. Tel.: 
.................................................….... 
b) Kontaktná osoba za podnikateľa: 
........................................................................................................................ 
c) Ponúknutá cena bez DPH ................................................ Ponúknutá cena s DPH 
……………….........................…... 
 
Prieskum bol vykonaný: 
.....................................................................................................................................…… 
 
3. Ja, .............................................................. čestne vyhlasujem, že som bezúhonný, v čase 



jedného roka pred vykonaním prieskumu, nebol som uchádzačom, štatutárnym orgánom 
uchádzača, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo iného orgánu 
uchádzača, spoločníkom alebo členom právnickej osoby, ktorá je uchádzačom alebo 
tichým spoločníkom uchádzača, zamestnancom uchádzača, zamestnancom záujmového 
združenia podnikateľov, ktorej je uchádzač členom. Zároveň vyhlasujem, že nie som osobou 
blízkou k vpredu uvedeným osobám.  
 
II. Vyhodnotenie prieskumu (Uviesť identifikačné údaje úspešného uchádzača a ním 
ponúkanú cenu s DPH za  
predmet zákazky). 
 
..............................................................................................................................................................…
……………… 
 
III. Odôvodnenie výberu (Uviesť stručné odôvodnenie výberu uchádzača, ak nebol vybratý 
uchádzač s najnižšou  
cenou za predmet zákazky). 
 
………………………………………….................................................................……………………………
…………………………………….. 
 
Vo Vinodole ..............................................  
 
Prieskum vykonal a zápis spracoval: ...............................................................  
Schválil: ........................................................... 


