
Verejné obstarávanie I. časť

Vybrané inštitúty zákona č.343/2015 

o verejnom obstarávaní 015 Z.z. – účinnosť od 18.04.2016 



• Smernica EPaR 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií

• Smernica EPaR 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení 
smernice 2004/18/ES

• Smernica EPaR 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi 
pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy 
a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES

Ďalšie prebraté právne akty EÚ



Ďalšie prebraté právne akty EÚ

• Smernica Rady 89/665/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a
správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania
v rámci verejného obstarávania tovarov a prác

• Smernica Rady 92/13/EHS o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov
a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania pravidiel Spoločenstva pre postupy
verejného obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva,
energetiky, dopravy a telekomunikácií

• Smernica EPaR 2009/81/ES o koordinácii postupov pre zadávanie určitých
zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými
obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti



Ďalšie prebraté právne akty EÚ

• Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2170

z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica EPaR 2014/24/EÚ, pokiaľ ide o
uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek

• Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2171

z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica EPaR 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o
uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek

• Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2172

z 24. novembra 2015, ktorým sa mení smernica EPaR 2014/23/EÚ, pokiaľ ide o
uplatňovanie finančných limitov v oblasti postupov zadávania zákaziek



Zákon č. 343/2015 Z.z.

• Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

• Schválený 18. 11. 2015, zverejnený 3. 12. 2015, účinnosť v zásade od 18. 4. 2016 (okrem
novely 25/2006 a elektronizácie) 5 čl. (čl. I – 189 §, čl. II – zmena 136/2001, čl. III – zmena
371/2004, čl. IV – zmena 25/2006, čl. V – účinnosť)

• Novela - zákon č. 438/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; účinnosť od 18. 4. 2016

• Novela – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov – Čl. XXII; účinnosť od 1. 2. 2017



Systematika zákona – 7 častí

• Základné ustanovenia

• Postupy zadávania nadlimitných zákaziek a nadlimitných koncesií

• Zadávanie podlimitných zákaziek, zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou
a zadávanie podlimitných koncesií

• Súťaž návrhov

• Zadávanie zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti

• Správa vo verejnom obstarávaní

• Záverečné ustanovenia



Kto je povinný obstarávať podľa ZoVO?

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 ZoVO

a) Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, napr. 
ministerstvá, 
ústredné orgány štátnej správy, 
NR SR, 
Najvyšší kontrolný úrad SR, 
Generálna prokuratúra SR, atď.



Kto je povinný obstarávať podľa ZoVO?

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 ZoVO

b) obec 

c) vyšší územný celok

d) právnická osoba

e) združenie právnických osôb, ktorého členmi sú verejní obstarávatelia (SR, obec, 
vyšší územný celok a právnická osoba)



Kto je povinný obstarávať podľa ZoVO?

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) ZoVO

• Právnická osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb 
všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný alebo obchodný charakter, a

- je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom

- je kontrolovaná verejným obstarávateľom alebo

- verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho 
orgánu alebo kontrolného orgánu



Kto je povinný obstarávať podľa ZoVO?

• Hlavným dôvodom zriaďovania obchodných spoločností je zisk, to ale neznamená, 
že súkromná PO (napr. s.r.o.) nemôže byť uznaná za verejného obstarávateľa (napr. 
100 % spoločníkom je obec, ktorá plní potreby vo všeobecnom záujme).

• Je však vecou súkromnej spoločnosti, aby vyhodnotila svoj status VOB. V tomto 
prípade sa Úrad pre verejné obstarávanie zaoberá povinnosťami tejto spoločnosti 
až pri výkone dohľadu.



Kto je povinný obstarávať podľa ZoVO?

Osoba podľa § 8 ZoVO, ktorá nie je verejným obstarávateľom a je povinná postupovať
podľa ZoVO

1. ak verejný obstarávateľ tejto osobe poskytne viac ako 50% finančných
prostriedkov na dodanie tovaru (T), na poskytnutie služieb (S) a na
uskutočňovanie stavebných prác (SP)

2. ak verejný obstarávateľ tejto osobe poskytne časť finančných prostriedkov
predstavujúci percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50 % finančných
prostriedkov na dodanie tovaru (T), na poskytnutie služieb (S) a na
uskutočňovanie stavebných prác (SP)



Kto je povinný obstarávať podľa ZoVO?

Osoba podľa § 8 ZoVO, ktorá nie je verejným obstarávateľom a nie je povinná 
postupovať podľa ZoVO

1. ak verejný obstarávateľ tejto osobe poskytne finančné prostriedky určené na
rozvoj vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného a
rybného hospodárstva.

2. Táto povinnosť sa však nevzťahuje, ak ide o zákazku na uskutočňovanie
stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorá súvisí s týmito SP (napr.
vypracovanie projektovej dokumentácie, zameriavanie a pod.), na ktorú VOB
poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov.



Finančné limity od 1.6.2017



Finančné limity od 1.6.2017



Finančné limity od 1.6.2017



Finančné limity od 1.6.2017



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

• hospodársky subjekt - fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu,

• záujemca - hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom
obstarávaní,

• uchádzač - hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku,

• koncesionár - hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona,

• subdodávateľ - hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným
uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo
koncesie.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

• 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.

• 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.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Podporná činnosť vo verejnom obstarávaní je najmä

• poskytovanie technickej infraštruktúry pri zadávaní zákazky, uzavretí rámcovej
dohody, zadávaní koncesie alebo pri použití súťaže návrhov,

• poskytovanie poradenstva vo verejnom obstarávaní,

• príprava a riadenie postupov verejného obstarávania v mene a na účet verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Žiadosť o účasť

• písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej
dokumentácie, ak ide o verejnú súťaž, obchodnú verejnú súťaž alebo postup
zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska,

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

• 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.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Životný cyklus

• všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako výskum a
vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika,
školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia

Inovácia

• zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo procesu,
ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú
marketingovú metódu alebo novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe,
organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajších vzťahov



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Značka

• akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že stavebné
práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky na udelenie značky.

Napríklad zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení neskorších predpisov.

Výrobky označené symbolom EÚ Ecolabel, musia spĺňať ekologické kritériá zahŕňajúce všetky fázy životnosti výrobkov. Znamená to nižšie 
dopady na životné prostredie, ako sú napríklad nižšie emisie do ovzdušia a vodné emisie, zníženie spotreby elektrickej energie a lepšie 
využívanie odpadov v porovnaní s podobnými produktmi na trhu.

Podpora ekonomiky krajín tzv. Juhu (Južná Amerika, Ázia, Afrika). Špecializované organizácie dovážajúce poľnohospodárske a iné produkty, 
ktoré kupujú za „férové ceny“ priamo od producentov. Systém tak obchádza obchodné medzičlánky – bežných dovozcov a vývozcov, ktorí 
sú často súčasťou nadnárodných firiem a zneužívajú postavenie pestovateľov.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Konflikt záujmov
Zainteresovanou osobou je najmä:

• zamestnanec verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorý sa podieľa na
príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba, ktorá poskytuje
verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom
obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania
alebo

• osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa,
ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa
nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Konflikt záujmov

• Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi
akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje
prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, účastníkovi alebo
dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.

• Najmä vylúčenie zainteresovanej osoby na strane VO/O z procesu prípravy alebo

realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti s
cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov.

• Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania uchádzača
alebo záujemcu, ak konflikt záujmov nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami
(štatutár, člen predstavenstva a pod.).



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie uchádzačov 
alebo záujemcov

• Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pred začatím postupu verejného
obstarávania uskutočniť trhové konzultácie na účely jeho prípravy a informovania
hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania.

• Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže na tento účel najmä požiadať o radu
alebo prijať radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov
trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného
obstarávania, ak sa ňou nenaruší hospodárska súťaž, ani neporuší princíp
nediskriminácie a princíp transparentnosti.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie uchádzačov alebo záujemcov (§
25 ZoVO)

• Ak záujemca, uchádzač alebo hospodársky subjekt so vzťahom k záujemcovi
alebo uchádzačovi poskytol verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi radu
vrátane konzultácie alebo ak sa iným spôsobom podieľal na príprave postupu
verejného obstarávania, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prijme primerané
opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila
hospodárska súťaž.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty
Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie uchádzačov alebo záujemcov (§
25 ZoVO)

• podľa § 25 ods.3) ZoVO medzi opatrenia patrí najmä oznámenie príslušných
informácií ostatným záujemcom alebo uchádzačom vo výzve na predkladanie ponúk
alebo v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, odkazom na internetovú
adresu, na ktorej sú informácie z trhových konzultácií zverejnené (web stránka
VO/O).

• Odporúčanie: zápisnica z trhovej konzultácie a dokument s upozornením podpísaný
zástupcom spoločnosti, s ktorou bola trhová konzultácia zrealizovaná.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty
Prípravné trhové konzultácie a predbežné zapojenie uchádzačov alebo záujemcov (§
25 ZoVO)

• Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúčia z verejného obstarávania
aj uchádzača alebo záujemcu, ak narušenie hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo
z prípravných trhových konzultácií alebo jeho predbežného zapojenia, nemožno
odstrániť inými účinnými opatreniami ani po vyjadrení uchádzača alebo záujemcu;
verejný obstarávateľ a obstarávateľ pred takýmto vylúčením poskytnú záujemcovi
alebo uchádzačovi možnosť v lehote piatich pracovných dní od doručenia žiadosti
preukázať, že jeho účasťou na prípravných trhových konzultáciách alebo
predbežnom zapojení nedošlo k narušeniu hospodárskej súťaže.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Samoočisťovací mechanizmus v prípade:

• odsúdenia za trestný čin závažného porušenia povinností v oblasti ochrany
životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva závažného
porušenia profesijných povinností

• pokusu neoprávnene ovplyvniť postup VO

• pokusu získania dôverných informácií, ktoré by mu poskytli neoprávnenú
výhodu,



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Samoočisťovací mechanizmus v prípade:

• konfliktu záujmov, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami,

• na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo
záujemca uzavrel v danom VO s iným hospodárskym subjektom dohodu
narúšajúcu hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž,

• narušenia hospodárskej súťaže, ktoré vyplynulo z prípravných trhových
konzultácií.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Samoočisťovací mechanizmus

Opatreniami na vykonanie nápravy musí záujemca alebo uchádzač preukázať, že
zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody, napravil
pochybenie, dostatočne objasnil sporné skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou
spoluprácou s príslušnými orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a
personálne opatrenia, ktoré sú určené na to, aby sa zabránilo budúcim
pochybeniam, priestupkom, správnym deliktom alebo trestným činom.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Samoočisťovací mechanizmus

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ posúdia opatrenia na vykonanie nápravy
predložené záujemcom alebo uchádzačom, pričom zohľadnia závažnosť pochybenia
a jeho konkrétne okolnosti. Ak opatrenia na vykonanie nápravy predložené
záujemcom alebo uchádzačom považuje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ za
nedostatočné, vylúči záujemcu alebo uchádzača z verejného obstarávania.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Využitie subdodávateľov

• Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu v súťažných podkladoch alebo
v koncesnej dokumentácii vyžadovať, aby

• uchádzač v ponuke uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať
subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok,

• navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až
h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo
koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Využitie subdodávateľov

Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti, verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ písomne požiada uchádzača o jeho nahradenie.

Uchádzač doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
neurčil dlhšiu lehotu.

V prípade, že ani nový subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti verejný obstarávateľ
alebo obstarávateľ uchádzača vylúči.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Využitie subdodávateľov

• Verejný obstarávateľ a obstarávateľ v súťažných podkladoch alebo v koncesnej
dokumentácii vyžadujú, aby úspešný uchádzač v zmluve, rámcovej dohode alebo
koncesnej zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Využitie subdodávateľov

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní v návrhu zmluvy, rámcovej dohody
alebo koncesnej zmluvy určiť povinnosť dodávateľa oznámiť akúkoľvek zmenu
údajov o subdodávateľovi, pravidlá zmeny subdodávateľa a povinnosť dodávateľa
oznámiť zmenu subdodávateľa a údaje o novom subdodávateľovi.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Využitie subdodávateľov

• Ak to povaha zákazky umožňuje, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže v návrhu zmluvy
alebo rámcovej dohody určiť, že náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí
priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby
dodávateľovi, ak o to subdodávateľ požiada.

• Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zároveň v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody určí
podrobnosti týkajúce sa spôsobu platby subdodávateľovi a vhodný mechanizmus, ktorým
umožní dodávateľovi namietať voči nenáležitej platbe subdodávateľovi.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

• Systém, ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora (PVS) a o ich
konečných užívateľoch výhod (KUV) a o oprávnených osobách

• Nastavuje vysokú mieru transparentnosti vzťahov medzi štátom a firmami,
ktoré chcú získať verejné zdroje

• Odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry subjektov obchodujúcich so štátom

• RPVS vedie ministerstvo spravodlivosti, údaje doň zapisuje Okresný súd Žilina

Čo je to register partnerov verejného sektora (RPVS)?



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Komu je register partnerov verejného sektora určený?

• Subjektom, ktoré prijímajú verejné zdroje

• Verejnému sektoru, ktorý overuje zápis svojich potenciálnych partnerov

• Orgánom vykonávajúcim pôsobnosť podľa zákona o ochrane pred legalizáciou
príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

• Verejnosti, ktorá môže „na vlastnú päsť“ sledovať a kontrolovať distribúciu
verejných zdrojov



Základné pojmy – nové definície a inštitúty
Kto je partner verejného sektora?

• Osoba, ktorá je prijímateľom finančných prostriedkov z verejného sektora

• Osoba, ktorá je prijímateľom plnenia, ktorého predmetom je majetok, práva
k majetku alebo iné majetkové práva verejného sektora

• Osoba, ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa
zákona o verejnom obstarávaní

• Osoba, ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a má s poisťovňou
uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti

• Osoba, ktorá sa povinne zapisuje do RPVS podľa osobitného predpisu (licencie)

• Osoba, na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči verejnému
sektoru

• Subdodávatelia vyššie uvedených osôb



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Partner verejného sektora musí spĺňať podmienku finančného limitu, ktorá je 
nastavená nasledovne:
• Limit nad 100 000 €, ak ide o jednorazové plnenie, alebo 250 000 € v jednom 

kalendárnom roku, ak sa jedná o opakované plnenie
• Limit nad 100 000 €, ak ide o majetok

Kto je partner verejného sektora?



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

a)osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo
služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa zákona o verejnom
obstarávaní s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné
majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 EUR,

Kto nie je partner verejného sektora?



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

b) banka a pobočka zahraničnej banky, ak prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,
z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu
vyššieho územného celku, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby,
ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom
alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším
územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec,
vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako
polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej
poisťovne na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky.

Kto nie je partner verejného sektora?



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

c) osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v
zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby
alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej
pomoci,

d) iný štát a jeho orgány,

e) medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného
a jej orgány.

Kto nie je partner verejného sektora?



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Aké povinnosti má partner verejného sektora?

• byť zapísaný v RPVS počas trvania právneho vzťahu, z ktorého mu plynú 
verejné zdroje

• musí poskytnúť súčinnosť osobe oprávnenej podávať návrh na zápis do 
RPVS, vrátane bezodkladného informovania v prípade zmeny údajov, 
ktoré sú zapísané v registri

• spolu s oprávnenou osobou zodpovedá za správnosť údajov zapísaných v 
RPVS

• partnera verejného sektora vždy zastupuje iba jedna oprávnená osoba

• povinnosť dodatočného (nového) zápisu (prechodné ustanovenia)



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Registrácia do registra partnerov verejného sektora

• Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Register je sprístupnený
na webovom sídle ministerstva.

• Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.

• Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania
zmluvy.

• Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod
a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner
verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri.



Základné pojmy – nové definície a inštitúty
Aké povinnosti má konečný užívateľ výhod?

• Partner verejného sektora je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného
užívateľa výhod podľa tohto zákona a podanie návrhu na zápis na účely
zosúladenia zapísaných údajov do 31. júla 2017.

• do 15 dní, odkedy sa osoba dozvedela, že sa stala konečným užívateľom výhod,
musí túto skutočnosť oznámiť partnerovi verejného sektora, a oznámenie doručiť aj
oprávnenej osobe zapísanej v registri

• identifikácia konečného užívateľa výhod sa preukazuje tzv. verifikačným
dokumentom, ktorého zverejnenie nie je porušením obchodného ani bankového
tajomstva



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Právne vzťahy

• Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s firmou, ktorá má byť a nie je
zapísaná v RPVS

• Povinnosť zápisu do RPVS platí aj pre existujúce právne vzťahy:

• Osoba, ktorá vstúpila do právneho vzťahu s verejným sektorom
pred 1. februárom 2017 (teda pred nadobudnutím účinnosti zákona o RPVS),
je povinná zabezpečiť zápis svojich údajov do RPVS do 31. júla 2017, ak táto
osoba spĺňa definíciu PVS

• Osoby, ktoré sú zapísané do registra konečných užívateľov výhod podľa zákona
o verejnom obstarávaní, budú automaticky zapísané aj do registra partnerov
verejného sektora, majú však povinnosť zabezpečiť overenie identifikácie
konečného užívateľa výhod podľa zákona o RPVS a podať návrh na zápis na účely
zosúladenia zapísaných údajov do 31. júla 2017



Základné pojmy – nové definície a inštitúty

Sankcie subjektov verejného sektora

Osoba konajúca v mene subjektu verejného sektora (minister, starosta,...), ktorá
takúto zmluvu uzavrie, sa dopustí priestupku a hrozí jej pokuta
od 1 000 do 100 000 eur

• Za porušenie tejto povinnosti hrozí aj pokuta v rámci VO (ÚVO).



Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní (§ 1 ZoVO)

• ods.2 písm. j)- civilnú zákazku alebo koncesiu na vysielací čas

alebo zaradenie, poskytnutie alebo odvysielanie programu alebo iného

komunikátu, ktorá sa zadáva vysielateľovi programovej služby, poskytovateľovi

audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľovi obdobnej

služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov (táto výnimka sa nevzťahuje

na výrobu audiovizuálnych záznamov podľa požiadaviek verejného obstarávateľa)



Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní (§ 1 ZoVO)

•ods.2 písm. k)- civilnú zákazku alebo koncesiu, ktorou vysielateľ programovej služby, 

poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo poskytovateľ 

obdobnej služby na poskytovanie zvukových záznamov, nadobúda, vyvíja, produkuje 

alebo koprodukuje program, alebo iný komunikát, určený pre vysielanie alebo 

poskytovanie prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie alebo 

prostredníctvom obdobnej služby určenej na poskytovanie zvukových záznamov 

(táto výnimka sa nevzťahuje na dodanie technického vybavenia potrebného na 

produkciu, koprodukciu a vysielanie takýchto programov)



Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní (§ 1 ZoVO)

• ods. 12 písm. b)- nadobúdanie knižničných fondov alebo zbierkových predmetov

• ods. 12 písm. d)- dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie 

služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ  a dodávateľom

1.) Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo 

služby zabezpečované zamestnávaním odsúdených 

a obvinených, alebo

2.) stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby 

zabezpečované žiakmi strednej odbornej školy v rámci praktického 

vyučovania (zaslanie cenovej ponuky + čestné vyhlásenie štatutára)



Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní (§ 1 ZoVO)

• ods. 12 písm. f)- tvorba, výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových
výprav, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo
údržbu scénických a kostýmových výprav, dodanie notového materiálu, kúpa
hudobných nástrojov, náhradných dielov a príslušenstva hudobných nástrojov a
oprava a údržba hudobných nástrojov (scénická výprava – súbor výtvarných prvkov
použitých v inscenácii, ako dekorácie, nábytok, rekvizity, kostýmy, parochne a
pod.),

• POZOR: výnimka sa nevzťahuje na prenájom kamier, zvukovej a svetelnej
techniky!!!



Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní (§ 1 ZoVO)

• ods. 12 písm. h)- vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej
činnosti, ktorej výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, slovesné dielo alebo
folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého výkonu chráneného podľa
osobitného predpisu (spevák, folklórny súbor a pod.)

• ods. 12 písm. i)- tvorba, výroba, oprava alebo údržba ľudových umeleckých
výrobkov na účely ľudovoumeleckej výroby, dodanie tovaru alebo poskytnutie
služieb na tvorbu, výrobu, opravu alebo údržbu ľudových umeleckých výrobkov na
účely ľudovoumeleckej výroby a výkup výrobkov, ktoré sú výsledkom ľudovej
umeleckej výroby verejným obstarávateľom



Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní (§ 1 ZoVO)

Osoba podľa § 8

• osoba, ktorá nie je VO ani O a ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení
spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov alebo finančné prostriedky určené
na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej prvovýroby, potravinárstva, lesného
a rybného hospodárstva

• neplatí - ak ide o zákazku na SP alebo zákazku na S, ktorá súvisí
s týmito SP, ktorej PHZ > finančný limit pre podlimitnú zákazku a na ktorú VO
poskytne > 50% finančných prostriedkov



Výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní (§ 1 ZoVO)

Osoba podľa § 8

• osoba, ktorá nie je VO ani O a ktorá získala finančné prostriedky
na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb
podľa zákona o investičnej pomoci

• výnimka doplnená zákonom č. 438/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok



Uchovávanie dokumentácie prijímateľom

Podľa § 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 okrem
iného upravuje povinnosť prijímateľa (VO/O a osoba podľa § 8) archivovať
kompletnú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu do 31.12.2028 alebo aj po
tomto dátume, ak nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi
poskytovateľom a prijímateľom, z dôvodu výkonu kontroly a auditu vo vzťahu k
zákazkám financovaných z fondov EÚ aj po uplynutí päťročnej lehoty na archiváciu.



Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na základe 
podnetu oprávneného orgánu

Riadiaci orgán, orgán auditu a certifikačný orgán, ktoré sú zodpovedné za finančnú
kontrolu verejného obstarávania financovaného z fondov EÚ môžu podať podnet
po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy, najneskôr však do
siedmich rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.



Ďakujem za pozornosť

Ing. Renáta Remeňová
renata.remenova@vlada.gov.sk

015 Z.z. – účinnosť od 18.04.2016 
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