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                                              Dodatok č.1 

                                       K   SMERNICI č.1/2016 

 

o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných podlimitných zákaziek 
v obci Hrnčiarske Zalužany 

 

      Obec Hrnčiarske Zalužany, v súlade so Zásadami o hospodárení s majetkom obce, po 

prerokovaní a súhlase obecného zastupiteľstva zo dňa  30.6.2017, vydáva dodatok č.1   k     
SMERNICI č.1/2016 o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou a bežne dostupných 
podlimitných zákaziek v obci Hrnčiarske Zalužany. 

  Týmto dodatkom sa menia jednotlivé články a  body nasledovne:  

Článok 2, body 2.1 a 2.2: 

Pôvodné znenie: 

2.1. Finančné limity zákaziek s nízkou hodnotou (ďalej len ZHN) od 0.- € 

- do 5.000.-  bežne dostupné tovary, práce a služby okrem služieb uvedených v prílohe č. 1; 

- do 20.000.- nie bežne dostupné tovary a služby okrem služieb uvedených v prílohe č. 1; 

- do 70.000.- nie bežne dostupné stavebné práce; 

- do 200.000.-služby uvedené v prílohe č. 1; 

- do 40.000.- tovary, ktorými sú potraviny. 

2.2. Finančné limity bežne dostupných podlimitných zákaziek: 

- od 5.000.- do 209.000.-bežne dostupné tovary, práce a služby okrem služieb uvedených 
v prílohe č. 1; 

- od 40.000.- do 209.000.-tovary, ktorými sú potraviny. 

Nové znenie: 

2.1  Finančné limity zákaziek s nízkou hodnotou (ďalej len ZHN) od 0.- € 

- do 15.000.- bežne dostupné tovary, práce a služby okrem služieb uvedených v prílohe č. 1; 

- do 50.000.- nie bežne dostupné tovary a služby okrem služieb uvedených v prílohe č. 1; 

- do 150.000.- nie bežne dostupné stavebné práce; 

- do 200.000.-služby uvedené v prílohe č. 1; 

- do 40.000.- tovary, ktorými sú potraviny. 

2.2 Finančné limity bežne dostupných podlimitných zákaziek: 

- od 15.000.- do 209.000.-bežne dostupné tovary, práce a služby okrem služieb uvedených 
v prílohe č. 1; 

- od 40.000.- do 209.000.-tovary, ktorými sú potraviny. 

 

 

Článok 3, body  3.2 a 3.3: 

Pôvodné znenie: 

3.2   Nevykonanie prieskumu trhu za účelom zistenia PHZ 
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Uvedený postup verejný obstarávate nepoužije, ak sa jedná o nasledovné zákazky: 

a) drobný nákup tovarov a služieb pri úhrade v hotovosti do výšky 1000 €, 

b) nákup tovarov na pohostenie, občerstvenie a dary do výšky 1000.- € v súlade s 
rozpočtovými pravidlami o hospodárení s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary, 

c) nákup pohonných hmôt pre vozidlá, motorové pracovné stroje (kosačky...) a prevádzkové 
agregáty, 

d) poplatky za parkovanie, 

e) poštovné poplatky vrátane nastavenia frankovacích zariadení, 

f) nákup tovarov použitých na drobné neplánované opravy jednotlivo do hodnoty 1.000.- € bez 
DPH, 

g) nákup používaného tovaru, ktorý vyžaduje obhliadku objednávateľom (ojazdené motorové 
vozidlá, repasované počítače...) 

h) tovary a služby v hodnote rovnej, alebo nižšej ako 3 000.-€ bez DPH, 

i) potraviny, pri ktorých súčet cien rovnakých druhov tovarov bez DPH v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy nepresiahne 2.000.- €, 

j) stavebné práce v hodnote rovnej, alebo nižšej ako 5 000.-€ bez DPH. 

             Tieto  zákazky  jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú podľa vlastného uváženia, v súlade so 
zásadami maximálnej hospodárnosti, rešpektujúc výberové kritériá uvedené v článku 5, priamym zadaním.  

Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť o zmene vyššie uvedených položiek. 

3.3 Výber zmluvného partnera 

Na základe informácií získaných  podľa článku 3.1 verejný obstarávateľ vyhotoví zápisnicu 
z vyhodnotenia predložených cenových ponúk, a pokiaľ predložené cenové ponuky nepresiahnu 
hodnotu zákazky s nízkou hodnotou, zároveň vykoná výber dodávateľa na základe stanoveného 
kritéria výberu podľa článku 5. 

Pri verejnom obstarávaní zákaziek nie bežne dostupných na dodanie tovaru (ďalej len T) alebo 
poskytnutie služby (ďalej len S) s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1, potravín (ďalej len 
Po) a na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len P), ak súhrnná cena bez DPH počas trvania 
zmluvy je do 20.000.- € pri tovaroch a službách , do 40.000.-€ pri potravinách a do 70.000.- € pri 
stavebných prácach, sa postupuje nasledovne (s výnimkou zákaziek podľa bodu 3.2): 

  do 10.000.-€ T,S;   do 30.000.- € Po,  P – prieskum trhu a výber zmluvného partnera 
výberom minimálne 3 záujemcov (z verejne dostupných registrov alebo z internetu), 

 od 10.000.-€ do 20.000.- T,S; od 30.000.-€ do 40.000€.- Po; od 30.000.-€ do 70.000,-€ P 
prieskum trhu a výber zmluvného partnera oslovením minimálne 5 záujemcov (z verejne 
dostupných registrov alebo z internetu). 

 
Pri výskyte živelných pohrôm, havárii, alebo mimoriadnych situácii môže starosta obce zadať zákazku 
priamym zadaním, do výšky finančných limitov uvedených v čl.2, bod 2.1. 

 

Nové znenie: 

 

3.2       Nevykonanie prieskumu trhu za účelom zistenia PHZ 

Uvedený postup verejný obstarávate nepoužije, ak sa jedná o nasledovné zákazky: 

a) drobný nákup tovarov a služieb pri úhrade v hotovosti do výšky 1000 €, 

b) nákup tovarov na pohostenie, občerstvenie a dary do výšky 1000.- € v súlade s 
rozpočtovými pravidlami o hospodárení s prostriedkami na pohostenie, občerstvenie a dary,                     

c)  nákup pohonných hmôt pre vozidlá, motorové pracovné stroje (kosačky...) a prevádzkové     
agregáty, 
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                   d)  poplatky za parkovanie, 

                   e)  poštovné poplatky vrátane nastavenia frankovacích zariadení, 

                   f) nákup tovarov použitých na drobné neplánované opravy jednotlivo do hodnoty 2.000- € bez  

                      DPH, 

                   g) nákup používaného tovaru, ktorý vyžaduje obhliadku objednávateľom (ojazdené motorové  

                      vozidlá, repasované počítače...) 

                  h)  tovary a služby v hodnote rovnej, alebo nižšej ako 5.000.-€ bez DPH, 

            i) potraviny, pri ktorých súčet cien rovnakých druhov tovarov bez DPH v priebehu  

               kalendárneho roka alebo počas trvania zmluvy nepresiahne 4.000.- €, 

                  j)  stavebné práce v hodnote rovnej, alebo nižšej ako 15. 000.-€ bez DPH, 

                  k) stavebné práce na zaistenie vykonávania svojich verejných úloh, ktoré nepatria do     

                      pôsobnosti smerníc Európskej únie týkajúcich sa  oblasti verejného obstarávania,   

                      resp. zákona o verejnom obstarávaní -  v hodnote rovnej alebo nižšej ako 150.000,-€  

                      bez DPH,  zadávané Obecnému podniku služieb Hrnčiarske Zalužany, s.r.o., (pri  

                      zachovaní  formy, kde jediným vlastníkom je obec). 

             Tieto  zákazky  jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú podľa vlastného uváženia, v súlade so 
zásadami maximálnej hospodárnosti, rešpektujúc výberové kritériá uvedené v článku 5, priamym 
zadaním.  

Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť o zmene vyššie uvedených položiek. 

3.3        Výber zmluvného partnera 

Na základe informácií získaných  podľa článku 3.1 verejný obstarávateľ vyhotoví zápisnicu 
z vyhodnotenia predložených cenových ponúk, a pokiaľ predložené cenové ponuky nepresiahnu 
hodnotu zákazky s nízkou hodnotou, zároveň vykoná výber dodávateľa na základe stanoveného 
kritéria výberu podľa článku 5. 

Pri verejnom obstarávaní zákaziek nie bežne dostupných na dodanie tovaru (ďalej len T) alebo 
poskytnutie služby (ďalej len S) s výnimkou služieb uvedených v prílohe č. 1, potravín (ďalej len 
Po) a na uskutočnenie stavebných prác (ďalej len SP), ak súhrnná cena bez DPH počas trvania 
zmluvy je do 50.000.- € pri tovaroch a službách, do 40.000.-€ pri potravinách a do 150.000.- € 
pri stavebných prácach, sa postupuje nasledovne (s výnimkou zákaziek podľa bodu 3.2): 

  do 25.000.-€ T,S;   do 20.000.- € Po;  do 75.000.- SP – prieskum trhu a výber 
zmluvného partnera výberom minimálne 3 záujemcov (z verejne dostupných registrov 
alebo z internetu), 

 od 25.000.-€ do 50.000.- T,S;  od 20.000.-€ do 40.000€.- Po;  od 75.000.-€ do 150.000,-€ 
SP -  prieskum trhu a výber zmluvného partnera oslovením minimálne 5 záujemcov 
(z verejne dostupných registrov alebo z internetu). 

 
Pri výskyte živelných pohrôm, havárii, alebo mimoriadnych situácii môže starosta obce zadať 
zákazku priamym zadaním, do výšky finančných limitov uvedených v čl.2, bod 2.1. 

 

 

Článok 6, bod 6.1: 

Pôvodné znenie: 

6.1 Dokumentácia zákaziek s nízkou hodnotou 

P. č. Názov 

1.  Určenie predpokladanej hodnoty zákazky zo dňa  
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2.  Podklady pre určenie PHZ (údaje z účtovníctva alebo výpisy zo ŽR alebo 
OR, výzvy na predkladanie CP, cenové ponuky, rozpočet) 

3.  Test bežnej dostupnosti (ak je zistená PHZ vyššia ako 5.000.-) 

4.  Zaslanie  výzvy na predkladanie ponúk záujemcom 

5.  Cenové ponuky 

6.  Zápisnica  z výberového konania 

 
Spracované dňa   
Spracoval:   
Schválil:   

Zápisnica z výberového konania obsahuje 

a) údaje o verejnom obstarávateľovi, 

1. identifikačné údaje, 

2. kontaktnú osobu, 

3. opis predmetu verejného obstarávania, 

4. množstvo tovaru (mernú jednotku) alebo charakter služby alebo druh práce, 

5. zdôvodnenie postupu verejného obstarávania, 

b) údaje o záujemcovi, 

1. identifikačné údaje, 

2. kontaktnú osobu, 

3. ponúkanú cenu, 

c) údaje o výberovom kritériu, 

d) odôvodnenie výberu podnikateľa, ak nebola vybratá najnižšia cena, 

e) vyhlásenie osoby vykonávajúcej prieskum trhu a osoby zodpovednej za verejné 
obstarávanie o nestrannosti a dôvernosti. 

 

Nové znenie: 

 

6.1 Dokumentácia zákaziek s nízkou hodnotou 

P. č. Názov 

1.  Určenie predpokladanej hodnoty zákazky zo dňa  

2.  Podklady pre určenie PHZ (údaje z účtovníctva alebo výpisy zo ŽR alebo 
OR, výzvy na predkladanie CP, cenové ponuky, rozpočet) 

3.  Test bežnej dostupnosti (ak je zistená PHZ vyššia ako 15.000.-) 

4.  Zaslanie  výzvy na predkladanie ponúk záujemcom 

5.  Cenové ponuky 

6.  Zápisnica  z výberového konania 

7.  Správa o zákazke 

 
Spracované dňa   
Spracoval:   
Schválil:   
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Zápisnica z výberového konania obsahuje 

a) údaje o verejnom obstarávateľovi, 

1. identifikačné údaje, 

2. kontaktnú osobu, 

3. opis predmetu verejného obstarávania, 

4. množstvo tovaru (mernú jednotku) alebo charakter služby alebo druh práce, 

5. zdôvodnenie postupu verejného obstarávania, 

b) údaje o záujemcovi, 

1. identifikačné údaje, 

2. kontaktnú osobu, 

3. ponúkanú cenu, 

c) údaje o výberovom kritériu, 

d) odôvodnenie výberu podnikateľa, ak nebola vybratá najnižšia cena, 

e) vyhlásenie osoby vykonávajúcej prieskum trhu a osoby zodpovednej za verejné obstarávanie 
o nestrannosti a dôvernosti. 

 

 

 

 

Účinnosť 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1.7.2017, pričom ostatné ustanovenia pôvodnej smernice 
zostávajú nezmenené.                                                                                      

 

V Hrnčiarskych Zalužanoch, dňa 30.6.2017. 

 

 

 

 

 
                                                                                    Ing. Branislav Nociar 

                                                                                       starosta obce 

 

 

 


