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Primátor mesta Trenčín ako štatutárny orgán zriaďovateľa mestských rozpočtových 
organizácií  

 
v y d á v a 

 
Rozhodnutie  

   zriaďovateľa mestských rozpočtových organizácií – Mesta Trenčín 
zastúpeného primátorom mesta Trenčín  

č. 05/2016 
k verejnému obstarávaniu v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Trenčín  
 

Článok 1 
Všeobecné ustanovenie 

 
Cieľom  tohto rozhodnutia je zabezpečiť  jednotný postup pri zabezpečovaní verejného 
obstarávania v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín  v súlade so 
zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon o verejnom obstarávaní“) a 
uplatnenie princípu rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych 
subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a 
efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov Mesta Trenčín a jeho mestských 
rozpočtových organizácií.  
  

Článok 2 
Postup pri zabezpečovaní verejného obstarávania 

                                                      
1. Pri činnosti a plnení úloh v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

(ďalej len: „verejný obstarávateľ“) pri obstarávaní  tovarov, služieb alebo stavebných prác 
je verejný obstarávateľ okrem úloh stanovených v zákone o verejnom obstarávaní 
povinný plniť ďalšie úlohy podľa tohto článku. 

 
2.    Verejný obstarávateľ je povinný požiadať v súlade s týmto rozhodnutím  Mesto Trenčín 

o vydanie súhlasu na začatie každého verejného obstarávania a na delegovanie 
zástupcu mesta do komisie  pri obstarávaní všetkých stavebných prác, tovarov 
a  služieb, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovná alebo vyššia ako 5.000,- € bez 
DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera 
na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 

                    
3.  Verejný obstarávateľ pri uzavieraní zmlúv musí používať postupy verejného           

obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní. Jeho povinnosti a zodpovednosť 
podľa zákona o verejnom obstarávaní nie sú týmto rozhodnutím dotknuté.  
 

4.    V prípade opodstatnenej žiadosti (t. z. najmä finančné krytie v rozpočte) Mesto Trenčín 
vydá verejnému obstarávateľovi súhlas na začatie obstarávania a deleguje 
zodpovedného zástupcu v lehote do 15 dní odo dňa doručenia riadne vyplnenej žiadosti 
verejného obstarávateľa. V prípade, ak Mesto Trenčín v tejto lehote súhlas nevydá 
a nedeleguje zástupcu, verejný obstarávateľ požiada o súhlas opätovne e-mailom 
(žiadosť pošle na e-mail: prednosta@trencin.sk) a ak napriek tomu v lehote ďalších 3 
pracovných dní odo dňa doručenia e-mailu nebude Mestom Trenčín vydaný súhlas 
a delegovaný zástupca mesta, môže organizácia začať verejné obstarávanie aj bez 
súhlasu (po márnom uplynutí lehoty).  
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5. Verejný obstarávateľ, ktorému bol vydaný súhlas na začatie obstarávania je povinný 

prizývať delegovaného  zástupu mesta Trenčín na každé zasadnutie komisií alebo iné 
rokovania týkajúce sa tohto verejného obstarávania v dostatočnom časovom predstihu – 
minimálne 7 dní pred dňom rokovania (vždy minimálne e-mailom alebo písomne oproti 
podpisu).  
 

6. Verejný obstarávateľ je povinný po vypracovaní definitívnej verzie súťažných podkladov 
zaslať podklady ešte pred vyhlásením verejného obstarávania na e-mailovú adresu 
prednosta@trencin.sk.   

 
7. Verejný obstarávateľ bude žiadať mesto o súhlas so začatím verejného obstarávania a o 

delegovanie zástupcov mesta na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 1 k tomuto rozhodnutiu. 
 

8. Vydávanie delegačných listín pre zástupcov mesta Trenčín zabezpečuje prednosta 
Mestského úradu v Trenčíne v spolupráci s príslušným útvarom mesta Trenčín. Týmto 
poverujem prednostu Mestského úradu v Trenčíne vydávaním súhlasov a delegovaním 
zástupcov mesta do komisii.  

 
9. V prípade nepredvídateľnej havárie je možné vykonať verejné obstarávanie, ale len na 

nevyhnutné odstránenie následkov havárie aj bez vydania súhlasu na začatie verejného 
obstarávania. Verejný obstarávateľ je však povinný ihneď o tejto skutočnosti písomne 
informovať mesto Trenčín.   

 
10. Toto rozhodnutie je záväzné pre organizácie v  zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

Trenčín  pri vykonávaní verejného  obstarávania.  
 
   11. V prípade, ak bude predpokladaná hodnota zákazky pri:  
         a) iných ako bežne dostupných tovaroch, iných ako bežne dostupných službách a 

iných ako bežne dostupných stavebných prácach  rovná alebo vyššia ako 1.000,- 
€ avšak nižšia ako 5.000,- € bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas 
platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. príp. 
počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 

         b)  dodaní tovaru, ktorým sú potraviny rovná alebo vyššia ako 1.000,- € avšak nižšia 
ako 5.000,- € bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak 
sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania 
zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 

         c) bežne dostupných tovaroch, bežne dostupných službách a bežne dostupných 
stavebných prácach rovná alebo vyššia ako 1.000,- € avšak nižšia ako 5.000,- € bez 
DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera 
na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá 
na obdobie dlhšie ako 1 rok, 
d) službách podľa prílohy č. 1 k zákonu (príl. č. 3 tohto rozhodnutia)  rovná alebo 
vyššia ako 1.000,- € avšak nižšia  ako 5.000,- € bez DPH v priebehu kalendárneho 
roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden 
kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 

 
 
        verejní obstarávatelia sú povinní uskutočňovať výberové konania v súlade zo zákonom 

o verejnom obstarávaní prostredníctvom prieskumu trhu. Uskutočnenie  elektronickej  
aukcie na portáli https://trencin.proebiz.com alebo v prípade bežne dostupnej komodity 
obstarávanie prostredníctvom Elektronického kontraktačného systému na adrese 
www.eks.sk za dodržania Obchodných podmienok elektronického trhoviska je 
dobrovoľné. 
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  12. V prípade, ak bude predpokladaná hodnota zákazky pri:  
        a) bežne dostupných tovaroch rovná alebo vyššia ako 5.000,- € avšak nižšia ako 

15.000,- € bez DPH a iných ako bežne dostupných tovaroch rovná alebo vyššia ako 
5.000,- € avšak nižšia ako 50.000,- €  bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo 
počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny 
rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 
b) bežne dostupných službách rovná alebo vyššia ako 5.000,- € avšak nižšia ako 
15.000,- € bez DPH a  iných ako bežne dostupných službách rovná alebo vyššia ako 
5.000,- € avšak nižšia ako 50.000,- €  bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo 
počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny 
rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 
c) bežne dostupných stavebných prácach rovná alebo vyššia ako 5.000,- € avšak 
nižšia ako 15.000,- € bez DPH a  iných ako bežne dostupných stavebných prácach 
rovná alebo vyššia ako 5.000,- € avšak nižšia ako 150.000,- € bez DPH v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie 
ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie 
ako 1 rok,  
d)  dodaní tovaru, ktorým sú potraviny rovná alebo vyššia ako 5.000,- € avšak nižšia 
ako 50.000,- € resp. 200.000,- € bez DPH  (viď príloha č. 2) v priebehu kalendárneho 
roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden 
kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 
(ak sa nepostupuje cez EKS) 
e) službách podľa prílohy č. 1 k zákonu (príl. č. 3 tohto rozhodnutia)  rovná alebo 
vyššia ako 5.000,- € avšak nižšia  ako 200 000,- € bez DPH v priebehu kalendárneho 
roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden 
kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 
 

 
     verejní obstarávatelia sú povinní uskutočňovať výberové konania v súlade zo zákonom 

prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania cez elektronické aukcie 
na portáli https://trencin.proebiz.com. 

 
 13.Primátor mesta Trenčín udeľuje výnimky pre uskutočňovanie verejného obstarávania 

podľa ods. 12 tohto článku (t.z. bez použitia elektronickej aukcie). O výnimku je potrebné 
požiadať vopred a žiadosť odôvodniť. 

 
  14. V prípade, ak bude predpokladaná hodnota zákazky  pri iných ako bežne    dostupných:  

a) tovaroch rovná alebo vyššia ako 50.000,- €  avšak nižšia ako 209.000,- € bez DPH 
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie 
obdobie ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie 
dlhšie ako 1 rok, 
b) službách rovná alebo vyššia ako   50.000,- €  avšak nižšia ako 209.000,- € bez DPH 
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie 
obdobie ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie 
dlhšie ako 1 rok,  
c) stavebných prácach rovná alebo vyššia ako 150.000,- € avšak nižšia ako 5 225 000,- 
€ bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva 
uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je 
uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 
d) tovaroch, ktorým sú potraviny rovná alebo vyššia ako 50.000,- € resp. 200.000,- € (viď 
príloha č. 2) avšak nižšia ako 209.000,- € bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo 

https://trencin.proebiz.com/


počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. 
príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 
e) službách podľa prílohy č. 1 k zákonu (príl. č. 3 tohto rozhodnutia)  rovná alebo vyššia 
ako 200 000,- € avšak nižšia  ako 750 000,- € bez DPH v priebehu kalendárneho roka 
alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden 
kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 
 
verejní obstarávatelia sú povinní uskutočňovať výberové konania v súlade zo zákonom 
(najmä podľa § 113 – 116 zákona o VO. 

 
15. V prípade, ak bude predpokladaná hodnota zákazky  pri bežne dostupných:  

a) tovaroch rovná alebo vyššia ako 15.000,- €  avšak nižšia ako  209.000,- € bez 
DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera 
na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá 
na obdobie dlhšie ako 1 rok, 
b) službách rovná alebo vyššia ako 15.000,- € avšak nižšia ako  209.000,- € bez DPH 
v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na 
dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na 
obdobie dlhšie ako 1 rok,  
c) stavebných prácach rovná alebo vyššia ako 15.000,- € avšak nižšia ako 
5 225 000,- €  bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak 
sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania 
zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 

d)  dodaní tovaru, ktorým sú potraviny rovná alebo vyššia ako 50.000,- € resp. 
200.000,- € (viď príloha č. 2) avšak nižšia ako  209.000,- € bez DPH v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie 
ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie 
ako 1 rok, 
e) službách podľa prílohy č. 1 k zákonu (príl. č. 3 tohto rozhodnutia)  rovná alebo 
vyššia ako 200 000,- € avšak nižšia  ako 750 000,- € bez DPH v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie 
obdobie ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie 
dlhšie ako 1 rok, 

 
     sú verejní obstarávatelia povinní obstarávať  prostredníctvom Elektronického 
kontraktačného systému na adrese www.eks.sk za dodržania Obchodných podmienok 
elektronického trhoviska, alebo v súlade s § 113 až 116 zákona o VO, t. z. podlimitnou 
zákazkou bez využitia elektronického trhoviska. 

   
16. V prípade, ak bude predpokladaná hodnota zákazky  pri:  

a) tovaroch rovná alebo vyššia ako  209.000,- € bez DPH v priebehu kalendárneho roka 
alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden 
kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 
b) službách rovná alebo vyššia ako 209.000,- € bez DPH v priebehu kalendárneho roka 
alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden 
kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok,  
c) stavebných prácach rovná alebo vyššia ako 5 225 000,- € bez DPH v priebehu 
kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie 
ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 
1 rok, 
d) službách podľa prílohy č. 1 k zákonu (príl. č. 3 tohto rozhodnutia)  rovná alebo vyššia 
ako 750 000,- € bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy ak 
sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok. príp. počas trvania zmluvy, 
ak je uzavretá na obdobie dlhšie ako 1 rok, 
 

http://www.eks.sk/


verejní obstarávatelia sú povinní uskutočňovať výberové konania v súlade zo zákonom    
o verejnom obstarávaní postupom pre nadlimitnú zákazku. 
 
 

Článok 3 

Zrušovacie  ustanovenia 

 

Dňom nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia stráca platnosť a účinnosť Rozhodnutie 
primátora mesta Trenčín č. 30/2011 k verejnému obstarávaniu v organizáciách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín a jeho novelizácie: 

a) Rozhodnutie primátora mesta  č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie  primátora 
Mesta Trenčín č. 30/2011 k verejnému obstarávaniu v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín,  

b) Rozhodnutie primátora mesta  č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie  primátora 
Mesta Trenčín č. 30/2011 k verejnému obstarávaniu v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín,  

c) Rozhodnutie primátora mesta  č. 4/2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie  primátora 
Mesta Trenčín č. 30/2011 k verejnému obstarávaniu v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín,  

d) Rozhodnutie primátora mesta  č. 12/2015, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie  primátora 
Mesta Trenčín č. 30/2011 k verejnému obstarávaniu v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín,  

e) Rozhodnutie primátora mesta  č. 1/2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie  primátora 
Mesta Trenčín č. 30/2011 k verejnému obstarávaniu v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín,  

f) Rozhodnutie primátora mesta  č. 2/2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie  primátora 
Mesta Trenčín č. 30/2011 k verejnému obstarávaniu v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín,  

g) Rozhodnutie primátora mesta  č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie  primátora 
Mesta Trenčín č. 30/2011 k verejnému obstarávaniu v organizáciách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Trenčín. 

Článok 4 
Záverečné ustanovenie 

 
Toto rozhodnutie primátora mesta Trenčín nadobúda účinnosť dňom 29.04.2016.  

 
 

V Trenčíne 29.04.2016  
 

Mgr. Richard Rybníček v.r. 
primátor mesta Trenčín 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                    Príloha č.1 
Vzor žiadosti 

 
Názov organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín 

 
 

                                                                                    Mesto Trenčín 
                                                                                                      Mierové námestie 2 

       Dátum:                                                                                 911 64    TRENČÍN 
 
 

Vec:  Žiadosť o súhlas na začatie verejného obstarávania a delegovanie zástupcu 
 

 
1.     Predmet  obstarávania : ........................................................................ 
 
2.     CPV: ....................................................................................................... 
                              (www.uvo.gov.sk, Vestník, Spoločný slovník-CPV, Hlavný slovník)  
 
3.      Podrobný popis predmetu obstarávania : ............................................... 
 

................................................................................................................. 
 

4.   Bežná dostupnosť:                      ÁNO – NIE 
   

   5. Odôvodnenie, prečo obstarávané tovary, služby a stavebné práce sú/ nie sú bežne     
dostupnými: 

                              
6. Predpokladaná hodnota zákazky :............................................................ 
 
7. Zdroje financovania : ............................................................................. 
                           
8. Termín realizácie zákazky:...................................................................... 
                            
9. Zdôvodnenie potreby obstarávania : ..................................................... 

                            
10. Vybraný postup verejného obstarávania: ............................................... 
 
11. Osoba, ktorá bude vykonávať VO:.......................................................... 

 
12. Prvé zasadnutie komisie ( dátum ): ......................................................... 

                           
                                                                                              –––––––––––––––––––––– 
                                                                                     riaditeľ(-ka) organizácie 

 
                                        Stanovisko mesta Trenčín k žiadosti 
 
Súhlasím – nesúhlasím 
Delegovaný zástupca mesta: 
 
        _____________________ 
                      Mgr. Richard Rybníček  
                                                                                            Primátor mesta Trenčín  

 

http://www.uvo.gov.sk/


 
Príloha č. 2 
 

 FINANČNÉ LIMITY  

 

BEŽNE DOSTUPNÉ: 

verejný 

obstarávateľ 

§7  ods. 1 písm. b) 

až e) 

zákazka s nízkou 

hodnotou podlimitná zákazka 

(EKS) 

nadlimitná 

zákazka 

stavebné práce 

 

menej ako 

15.000 € 

rovné alebo viac ako  

15.000 € 

ale menej ako 

5 225 000, € 

rovné alebo viac 

ako  

5 225 000 € 

tovary (ale nie 

potraviny),  

služby (ale nie služby 

v prílohe č. 1) 

 

menej ako 

15.000 € 

rovné alebo viac ako  

15.000 € 

ale menej ako 

209 000 € 

rovné alebo viac 

ako  

 209 000 € 

 

INÉ AKO BEŽNE DOSTUPNÉ: 

verejný 

obstarávateľ 

§7  ods. 1 písm. b) 

až e) 

zákazka s nízkou 

hodnotou 
podlimitná zákazka 

nadlimitná 

zákazka 

stavebné práce 

 

menej ako  

150 000  € 

 

rovné alebo viac ako 

150 000  € 

ale menej ako 

5 225 000 € 

rovné alebo viac 

ako 

5 225 000 € 

tovary (okrem potravín 

podľa §6 písmena c) 

zákona o VO),  

služby (ale nie služby 

v prílohe č. 1) 

menej ako 

 50 000 € 

 

 

rovné alebo viac ako  

50 000 € 

ale menej ako 

209 000 € 

rovné alebo viac 

ako  

 209 000 € 

POTRAVINY 

verejný 

obstarávateľ 

§7  ods. 1 písm. b) 

až e) 

zákazka s nízkou 

hodnotou 
podlimitná zákazka 

nadlimitná 

zákazka 

Potraviny (podľa §6 

písmena c) zákona o VO) 

určené pre zariadenia 

školského stravovania, 

zariadenia pre seniorov, 

domovy sociálnych 

služieb alebo zariadenia 

menej ako 200.000,- € 

 

rovné alebo viac ako  

200.000 € 

ale menej ako 

209 000 € 

rovné alebo viac 

ako  

 209 000 € 



podľa osobitého predpisu, 
1) ak tieto poskytujú 

stravovanie 

 

 

SLUŽBY PODĽA PRÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU (uvedené v prílohe č. 3) 

verejný 

obstarávateľ 

§7  ods. 1 písm. b) 

až e) 

zákazka s nízkou 

hodnotou 
podlimitná zákazka 

nadlimitná 

zákazka 

služby v prílohe č. 

1 

menej ako 200 000,- € 

 

rovné alebo viac ako  

200 000 € 

ale menej ako 

750 000 € 

rovné alebo viac 

ako  

 750 000 € 

 

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

 
Uvedené limity nie je možné prekročiť. Došlo by k porušeniu zákona o VO! 
 
Postupy verejného obstarávania sa nepoužijú  na zadávanie zákaziek s nízkou 
hodnotou na dodanie tovarov, zákaziek na poskytnutie služieb  a na uskutočnenie 
stavebných prác, ak súčet predpokladaných  hodnôt zákaziek rovnakých druhov 
tovarov, služieb  alebo prác bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas 
trvania zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako 1 rok je nižší ako 1.000,- 
€ ( t. z. menej ako 1 000,- € bez DPH, nie už rovné 1 000,- € bez DPH) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Príloha č. 3 

Príloha č. 1 k zákonu č. 343/2015 Z. z. 

SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY 

Kód CPV Opis 

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 

79622000-0 [Zabezpečovanie pomocného personálu pre 

domácnosť]; 79624000-4 [Zabezpečovanie 

opatrovateľského personálu] a 79625000-1 

[Zabezpečovanie lekárskeho personálu] 

od 85000000-9 do 85323000-9; 98133100-5, 98133000-4; 

98200000-5; 98500000-8 [Služby domácnosti ako 

zamestnávateľov domáceho personálu] a 

98513000-2 až 98514000-9 [Služby pracovných síl pre 

domácnosti, Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa 

domácnosti, Služby kancelárskych pracovníkov pre 

domácnosti, Pracovníci na čas určitý pre domácnosti, 

Pomocnice v domácnosti a Domáce služby] 

Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby 

85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Verejná správa, 

obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby], 

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1;  

od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 

Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby do 80660000-8;  

od 92000000-1 do 92700000-8  

79950000-8 [Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov], 

79951000-5 [Organizovanie seminárov], 79952000-2 

[Služby na organizovanie podujatí], 79952100-3 [Služby 

na organizovanie kultúrnych podujatí], 79953000-9 

[Služby na organizovanie festivalov], 79954000-6 [Služby 

na organizovanie večierkov], 79955000-3 [Služby na 

organizovanie módnych prehliadok], 79956000-0 [Služby 

na organizovanie veľtrhov a výstav] 

Administratívne sociálne, vzdelávacie, 

zdravotnícke a kultúrne služby 

75300000-9 Povinné sociálne zabezpečenie (1) 

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 

75313100-4, 75314000-0, 75320000-5, 75330000-8, 

75340000-1 

Služby týkajúce sa poskytovania dávok 

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 a 

98130000-3 

Iné služby pre verejnosť, sociálne služby 

a osobné služby vrátane služieb 

poskytovaných odborovými zväzmi, 

politickými organizáciami, 

mládežníckymi združeniami a iné služby 

členských organizácií. 

98131000-0 Náboženské služby 

55100000-1 až 55410000-7; 55521000-8 až 55521200-0 

[55521000-8 Služby hromadného stravovania pre 

súkromné domácnosti, 55521100-9 Rozvoz stravy, 

55521200-0 Donáška stravy] 

55520000-1 Služby hromadného stravovania,  

Hotelové a reštauračné služby 



55522000-5 Služby hromadného stravovania pre 

spoločnosti prevádzajúce dopravu, 55523000-2 Služby 

hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné 

inštitúcie, 55524000-9 Služby hromadného stravovania pre 

školy 

55510000-8 Služby podnikových a školských jedální, 

55511000-5 Služby podnikových a školských jedální a iné 

bufetové služby s obmedzenou klientelou, 55512000-2 

Správa jedální, 55523100-3 Školské stravovanie 

79100000-5 až 79140000-7; 75231100-5; Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené 

podľa § 1 ods. 2 písm. n) 

75100000-7 až 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 až 

75131000-3 

Iné administratívne služby a vládne 

služby 

75200000-8 až 75231000-4 Poskytovanie komunálnych služieb 

75231210-9 až 75231230-5; 75240000-0 až 75252000-7; 

794300000-7; 98113100-9 

Služby súvisiace s väzbou, služby 

verejnej bezpečnosti a záchranné služby 

v rozsahu, v ktorom nie sú vylúčené 

podľa § 1 ods. 2 písm. g) 

79700000-1 až 79721000-4 [Pátracie a bezpečnostné 

služby, Bezpečnostné služby, Monitorovanie poplachov, 

Strážne služby, Dozor, Stopovacie systémy, Služby na 

vystopovanie utečencov, Hliadkové služby, Služby na 

vydávanie identifikačných preukazov, Vyšetrovacie služby 

and Služby detektívnej agentúry] 79722000-1[Grafologické 

služby], 79723000-8 [Služby týkajúce sa analýzy odpadu] 

Pátracie a bezpečnostné služby 

98900000-2 [Služby poskytované organizáciami a orgánmi 

v zahraničí (exteritoriálne)] a 98910000-5 [Služby 

charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány] 

Medzinárodné služby 

idctlpar64000000-6 [Poštové a telekomunikačné služby], 

64100000-7 [Poštové a doručovateľské služby], 64110000-

0 [Poštové služby], 64111000-7 [Poštové služby súvisiace s 

novinami a periodikami], 64112000-4 [Poštové služby 

súvisiace s listami], 64113000-1 [Poštové služby súvisiace 

s balíkmi], 64114000-8 [Priehradkové poštové služby], 

64115000-5 [Prenajímanie poštových schránok], 

64116000-2 [Služby poste restante], 64122000-7 [Služby 

interných firemných poslíčkov] 

Poštové služby 

50116510-9 [Protektorovanie pneumatík], 71550000-8 

[Kováčske služby] 

Rôzne služby 

(1) Na uvedené služby sa tento zákon nevzťahuje, ak sú organizované ako služby všeobecného 

záujmu nehospodárskeho charakteru. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Poznámky pod čiarou 
1) Piata hlava prvý diel zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších 
predpisov. 


