
 

Informácia o úprave Plánu verejného obstarávania pre rok 2022 

    V súvislosti s novelou zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení (§ 1 ods. 15) účinnou od 31.03.2022 došlo k zmenám vo 

finančných limitoch zákaziek nasledovne: 

 FINANČNÉ LIMITY  

   

verejný obstarávateľ 

§7  ods. 1 písm. b) až 

e) 

zákazka s nízkou 

hodnotou 
podlimitná zákazka 

 

nadlimitná 

zákazka 

stavebné práce 

rovné alebo viac ako 

10.000 €  

ale menej ako 

300.000 € 

rovné alebo viac ako 

300 000  € 

ale menej ako 

5 382 000 € 

rovné alebo viac 

ako  

5 382 000 € 

tovary (ale nie 

potraviny),  

služby (ale nie služby 

v prílohe č. 1) 

rovné alebo viac ako 

10.000 €  

ale menej ako 

180.000 € 

rovné alebo viac ako  

180.000 € 

ale menej ako 

215 000 € 

 

 

 

rovné alebo viac 

ako  

 215 000 € 

 

POTRAVINY 

verejný obstarávateľ 

§7  ods. 1 písm. b) až 

e) 

zákazka s nízkou 

hodnotou podlimitná zákazka 
nadlimitná 

zákazka 

Potraviny (podľa § 5 ods. 3 

písmena c) zákona o VO) 

určené pre zariadenia 

školského stravovania, 

zariadenia pre seniorov, 

domovy sociálnych služieb 

alebo zariadenia podľa 

osobitého predpisu, 27a) ak 

tieto poskytujú stravovanie  

rovné alebo viac ako 

10.000 €  

ale menej ako 

215.000,- € 

 

neexistuje 

 

rovné alebo 

viac ako  

 215 000 € 

 

SLUŽBY PODĽA PRÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU (uvedené v prílohe č. 2) 

verejný 

obstarávateľ 

§7  ods. 1 písm. b) až 

e) 

zákazka s nízkou 

hodnotou 
podlimitná zákazka 

nadlimitná 

zákazka 

služby v prílohe č. 1 

rovné alebo viac ako 

10.000 €  

ale menej ako 

400 000,- € 

 

rovné alebo viac ako  

400 000 € 

ale menej ako 

750 000 € 

rovné alebo 

viac ako  

 750 000 € 



 

Vzhľadom na uvedené a následne v zmysle Smernice primátora mesta Trenčín č. 3/2022 (Čl.1 ods. 5) 

sa postupy verejného obstarávania nepoužijú na zadávanie zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota 

je nižšia ako 10.000 € bez DPH v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa 

zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako je jeden kalendárny rok. 

Z hľadiska zvolenia správneho postupu verejného obstarávania je potrebné prihliadať na finančné 

limity platné v čase zadávania konkrétnej zákazky v zmysle § 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a teda zákazky budú vždy 

vyhlasované podľa aktuálne platných limitov. V tomto smere sa plán VO aktualizovať nebude, limity sú 

všeobecne známe a teda každý čitateľ plánu dokáže zákazku zatriediť do správnej kategórie.  

 

  


