
Obec Turček 123, 038 48 

 

V ..Turčeku...... dňa ...7. 10. 2013....... 

 

 

 

VEC: Vyjadrenie Hlavného kontrolóra k – Dodržiavaniu zákona 25/2006 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a ostatných súvisiacich dokumentov o verejnej súťaži v obci Turček.  

 

 

Vyjadrenie bolo vypracované na základe viacerých apelov, podnetov a upozornení, ktoré boli 

vznesené kvôli údajnému nedôslednému dodržiavaniu vyššie uvedeného zákona a iných súvisiacich 

právnych zásad pri financovaní verejných stavieb v obci Turček.  

 

 

Preštudované dokumenty:  

- Zákon 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní  

- VZN číslo 5/2011 zo dňa 13. 12. 2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Turček 

- Zmena a doplnenie zákona  25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní č. 95/2013 zo dňa 19. 

marca 2013 (nadobudnutie účinnosti 1. júla 2013) 

- Metodický pokyn č. 2/10/2011 – postup pri uplatňovaní zásad verejného obstarávania 

- Internetový portál Úradu pre verejné obstarávanie: http://www.uvo.gov.sk/domov  

- Internetový portál: http://www.e-obstaravanie.sk/  

- Jednotný právny názor Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k úprave zákona 25/2006 

o verejnom obstarávaní 

 

 

Ods. (2) § 99 Zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní hovorí, že „verejný obstarávateľ je 

povinný zverejniť raz štvrťročne v profile súhrnnú správu o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s 

cenami vyššími ako 1 000 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä a) hodnotu zákazky, b) 

predmet zákazky, c) identifikáciu úspešného uchádzača.  

 

http://www.uvo.gov.sk/domov
http://www.e-obstaravanie.sk/


Už metodický pokyn č. 2/10/2011 podľa článku 1, odsek 1, písmeno a) upravuje (mimo iného) 

spolu s vyššie uvedeným zákonom 25/2006 spôsob realizácie postupov verejného obstarávania, 

ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na 

poskytnutie služieb, koncesie na stavebné práce a súťaž návrhov.  

 

 

Jednotný právny názor Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO). Slúži na poskytnutie právnej 

istoty pre účastníkov procesu verejného obstarávania a zjednotenie výkladu zákona č. 25/2006 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákona o verejnom obstarávaní) pre 

účely aplikačnej praxe. 

 

 
 

Úrad pre verejné obstarávanie vydáva pre potreby aplikačnej praxe toto výkladové 

stanovisko, dostupné na: 
http://www.uvo.gov.sk/vykladove-

stanoviska?p_p_id=122_INSTANCE_GWHr7HxZ4lJE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=col

umn-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=1307333 

 

 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 v prechodnom období, t. j. v období od 01.07.2013 do jedného kalendárneho mesiaca 
pred zriadením elektronického trhoviska 

Tovar (okrem potravín), služby < 20000,- EUR 

Práca < 30000,- EUR 

Potraviny < 40000,- EUR 

Zákazky podľa § 9 ods. 9 po prechodnom období, t. j. v období menej ako jeden kalendárny mesiac pred 
zriadením elektronického trhoviska a po zriadení elektronického trhoviska 

Tovar (okrem potravín) bežne dostupný na trhu, Služba 
bežne dostupná na trhu, 

Stavebné práce bežne dostupné na trhu 

< 1000,- EUR 

Tovar (okrem potravín) iný ako bežne dostupný na trhu, 

Služba iná ako bežne dostupná na trhu 

< 20000,- EUR 

Stavebné práce iné ako bežne dostupné na trhu < 30000,- EUR 

Potraviny < 40000,- EUR 

  

 

Pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitnou zákazkou ani podlimitnou zákazkou, zákon o 

verejnom obstarávaní verejnému obstarávateľovi ukladá uplatniť základné princípy verejného 

obstarávania, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, 

transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie 

predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota je 

rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur sa navyše verejnému obstarávateľovi ukladá zverejniť v profile 

http://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska?p_p_id=122_INSTANCE_GWHr7HxZ4lJE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=1307333
http://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska?p_p_id=122_INSTANCE_GWHr7HxZ4lJE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=1307333
http://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska?p_p_id=122_INSTANCE_GWHr7HxZ4lJE&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_categoryId=1307333


(resp. do dňa nasledujúceho po dni zriadenia elektronického úložiska zverejniť na svojom webovom 

sídle - § 155m ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní) zadávanie takejto zákazky najmenej tri 

pracovné dni pred jej zadaním; v prípade časovej tiesne z dôvodu mimoriadnej udalosti, ktorú verejný 

obstarávateľ nespôsobil a ktorú nemohol predvídať, zverejní verejný obstarávateľ jej zadanie 

najneskôr v deň, keď zákazku zadá. Predpokladanú hodnotu zákazky verejný obstarávateľ určí podľa 

pravidiel jej výpočtu vyjadrených v ustanovení § 5 zákona o verejnom obstarávaní. 

Zákon o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky, ktorá nie je nadlimitnou zákazkou ani 

podlimitnou zákazkou, neupravuje žiadny formálny postup, ktorý by mal verejný obstarávateľ 

aplikovať pri jej zadávaní. Je na rozhodnutí verejného obstarávateľa, aké pravidlá si pre zadávanie 

takejto zákazky zvolí, pričom sa odporúča vziať do úvahy najmä charakter, rozsah, hodnotu a 

dostupnosť predmetu zákazky vychádzajúc predovšetkým z ekonomických, prevádzkových a 

kapacitných možností verejného obstarávateľa. 

 

Uvedené aplikačné fakty boli porovnané s užívaním Zákona o verejnom obstarávaní 25/2006 

v mestách SR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver kontroly:  

 

Na základe dôkladného preskúmania podnetov, apelov, upozornení a príslušných právnych 

predpisov konštatujem, že tvrdenia o nedôslednosti v dodržiavaní hore uvedených právnych 

predpisov sú opodstatnené. 

Nakoľko nepovažujem za potrebné zverejniť mená osôb, ktoré poskytli podnet na kontrolu 

danej skutočnosti, preberám ako hlavný kontrolór obce plnú zodpovednosť za zistené skutočnosti 

a nabádam dotknuté strany na nápravu v zmysle Zákona 25/2006 a jeho dodatočných právnych 

úprav. Predíde sa tak nepríjemnostiam v prípade následnej kontroly zo strany vyšších kontrolných 

orgánov a zachová sa tým dobré meno starostky obce, ekonomického oddelenia OcÚ, poslancov OZ 

a Úradu hlavného kontrolóra obce Turček.  

 

 

 

 

 

  

 

_______________________________ 

          Mgr. Ondrej Veselovský  

           hlavný kontrolór obce Turček 

 


