
Slovenský zväz športového rybolovu, Andreja Kmeťa 20, 010 01 Žilina 
 

 

SMERNICA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
 

Článok I. 

Všeobecné ustanovenia  

 

1) Smernica o verejnom obstarávaní upravuje práva a povinnosti Slovenského zväzu 

športového rybolovu (ďalej len SZŠR) pri obstarávaní tovarov a služieb podľa 

ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len ZVO). 

2) Účelom tejto smernice je úprava postupu pri verejnom obstarávaní podľa vyššie 

uvedeného zákona tak, aby bol zachovaný legislatívny rámec daný pre verejných 

obstarávateľov. 

3) Postupy verejného obstarávateľa, súvisiace s verejným obstarávaním, ktoré nie sú 

upravené touto smernicou sa riadia zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok II. 

Základné pojmy 

 

1) Zákazka je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými 

obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými 

úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby. 

2) Záujemca je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní. 

3) Uchádzač je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.  

4) Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ určia predpokladanú hodnotu zákazky na základe 

údajov a informácií o zákazkách na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky. Ak 

nemá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ údaje podľa druhej vety k dispozícii, 

určí predpokladanú hodnotu na základe údajov získaných prieskumom trhu s 

požadovaným plnením alebo na základe údajov získaných iným vhodným spôsobom. 

Predpokladaná hodnota zákazky je platná v čase odoslania oznámenia o vyhlásení 

verejného obstarávania alebo oznámenia použitého ako výzva na súťaž na 

uverejnenie; ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota 

je platná v čase začatia postupu zadávania zákazky. 

5) Finančné limity upravuje zákon v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky. 

Zákazka je nadlimitná, podlimitná alebo s nízkou hodnotou. 

 

Článok III. 

Zásady verejného obstarávania 

 

1) SZŠR musí dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie 

hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 

hospodárnosti a efektívnosti. 
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2) SZŠR je oprávnený vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní buď sám, alebo si 

môže tieto činnosti zabezpečiť dodávateľsky prostredníctvom externých osôb alebo 

subjektov. 

3) Činnosti vykonávané prostredníctvom externých osôb alebo subjektov sa týkajú 

zákaziek nadlimitných a podlimitných podľa §113 (podlimitné zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska) zákona o verejnom obstarávaní. Zákazku s nízkou hodnotou 

a podlimitnú zákazku podľa §109 (podlimitné zákazky s využitím elektronického 

trhoviska) zákona o verejnom obstarávaní si vykonáva verejný obstarávateľ buď 

prostredníctvom určených poverených osôb alebo prostredníctvom externých osôb, 

ktoré v takomto prípade zabezpečia činnosti spojené s verejným obstarávaním. 

4) Činnosti vykonávané prostredníctvom externých osôb alebo subjektov sa vykonávajú 

na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu, resp. objednávky. Výber tejto osoby 

alebo subjektu ako i podmienky, za ktorých sa uzatvára zmluvný vzťah s touto osobou 

alebo subjektom, sú na rozhodnutí štatutárneho orgánu verejného obstarávateľa. 

5) Súčasťou zmluvy je splnenie všetkých zákonných povinností externou osobou a  

záväzok vykonávať činnosti pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona riadne a 

včas, vyhotovovať všetku potrebnú písomnú dokumentáciu pre verejného 

obstarávateľa a zodpovedať za výsledok svojej vykonanej činnosti. 

6) Externá osoba odovzdá všetky písomnosti a dokumenty po ukončení postupu v zmysle 

zákona a po podpísaní zmluvy štatutárnemu zástupcovi verejného obstarávateľa, ktorý 

túto dokumentáciu uchováva a vedie jej evidenciu. 

 

Článok IV. 

Zadávanie zákaziek 

 

1) Táto smernica neupravuje postupy zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota je nižšia 

ako 5 000,- EUR bez DPH (tzv. zákazky “malého rozsahu”), v zmysle ZOV, §1, odsek 

14. 

2) Z hľadiska dodržiavania pravidiel efektívnosti a hospodárnosti vynakladania 

prostriedkov na obstaranie zákaziek sú stanovené hraničné limity, pri ktorých sa bude 

vykonávať postup podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a to 

uskutočňovať verejné obstarávanie nasledovným spôsobom v zmysle predpokladanej 

hodnoty zákazky. 

3) Zákazky s nízkou hodnotou, t.j. s predpokladanou hodnotou vyššou ako 5 000,- EUR 

bez DPH a zároveň nižšou ako 70 000,- EUR bez DPH sa môžu realizovať do výšky 

10.000 EUR na základe rozhodnutia štatutárneho zástupcu a nad 10 000 EUR 

v zmysle bodu 2 c) článku XIV Stanov SZŠR na základe schválenia Konferenciou 

SZŠR. Takéto zákazky s nízkou hodnotou sa obstarávajú na základe uskutočnenia 

prieskumu trhu tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli 

primerané jeho kvalite a cene. 

4) Tovary a služby s predpokladanou hodnotou vyššou ako 70 000,- EUR bez DPH a 

zároveň nižšou ako 221 000,- EUR bez DPH, ktoré sú bežne dostupné na trhu sa 

obstarávajú postupom podlimitnej zákazky s využitím elektronického trhoviska 

(www.eks.sk) resp. postupom pre podlimitnú zákazku bez využitia elektronického 

trhoviska (tzv. postupom cez Vestník verejného obstarávania). 

5) Tovary a služby s predpokladanou hodnotou vyššou ako 70 000,- EUR bez DPH 

(pokiaľ sa nejedná o nadlimitnú zákazku), ktoré nie sú bežne dostupné na trhu sa 

obstarávajú postupom pre podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska 

(tzv. postupom cez Vestník verejného obstarávania). 
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6) Štatutárny zástupca SZŠR zabezpečí, že raz štvrťročne do 30. dňa nasledujúceho 

štvrťroka zverejní podľa zákona súhrnnú správu o zákazkách s hodnotou vyššou ako 

5000 EUR vo vestníku verejného obstarávania. 

 

Článok V. 

Zákazky s nízkou hodnotou 

 

1) Po uskutočnení prieskumu trhu SZŠR vyhotoví protokol o zákazke, ktorý musí mať 

tieto náležitosti : 

a) identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

b) názov a stručný popis zákazky 

c) spôsob vykonania prieskumu trhu 

d) dátum vykonania prieskumu a meno pracovníka, ktorý prieskum vykonal 

e) výstup z prieskumu trhu 

2) Prieskum trhu sa vykonáva: 

a) e-mailovým oslovením a ponukami 

b) internetovým prieskumom (internetové prezentácie dodávateľov zverejnené na 

web-stránke záujemcov) 

c) prostredníctvom elektronických nákupných portálov (Elektronický kontraktačný 

systém, TENDERnet), 

d) telefonickým prieskumom 

e) cenníkovým prieskumom 

f) katalógovým prieskumom 

g) osobnou návštevou a zápisnicou 

h) inou formou prieskumu – uviesť akou 

3) Prieskum trhu by mal byť funkčný a priniesť objektívne a aktuálne informácie.  

4) Osoba poverená vyhodnotením ponuky nesmie byť uchádzačom – fyzickou osobou, 

vo výkonných alebo dozorných orgánoch uchádzača – právnickej osoby, spoločníkom, 

tichým spoločníkom alebo členom právnickej osoby uchádzača, zamestnancom 

uchádzača alebo inak majetkovo prepojená s uchádzačom. Na poverenú osobu – člena 

alebo predsedu komisie sa vzťahujú všetky požiadavky v súvislosti s prípadným 

konfliktom záujmov. 

5) Najdôležitejším kritériom pri procese vyhodnocovania ponúk je výška ceny pri  

dodržaní požiadavky kvality. 

6) Následne bude zaslaná objednávka na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby, 

prípadne sa vyhotoví s vybraným uchádzačom zmluva na dodanie tovaru alebo 

poskytnutie služby. 

7) Každý takto uzatvorený zmluvný vzťah musí mať  písomnú formu. 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Výkonný výbor SZŠR si vyhradzuje právo vykonať prípadné upresnenia, resp. výklady. 

2) Smernica o obstarávaní nadobúda platnosť dňom schválenia VV SZŠR a účinnosť dňom 

01.07.2020. 

 

 

Žilina 16.06.2020                 


