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Smernicu č. 1/2022  
o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach  školy  

 
ČASŤ I. 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

§ 1 
Účel 

Účelom vydania tejto smernice je zabezpečenie jednotného postupu pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotu 
(ďalej len „ZNH“) na dodanie tovaru, na poskytovanie služieb a na uskutočnenie stavebných prác v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
zmien a  doplnkov (ďalej len „Zákon č. 343/2015 Z. z.“). 

§ 2 
Predmet Táto smernica konkretizuje a určuje pravidlá pri zadávaní ZNH na dodanie tovaru,  na poskytnutie 

služieb a na uskutočnenie stavebných prác1 školou, určuje postup pri ich obstarávaní, spôsob získavania 
informácií o predmete zákazky a obsah dokumentácie verejného obstarávania.  

 
§ 3 

Finančné limity zákaziek 

Finančné limity ZNH sú upravené zákonom2.  

 

ČASŤ II. 
VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ USTANOVENIA  

 
§ 4 

Určenie predpokladanej hodnoty zákazky 

(1) Ak sa jedná o zákazky na dodanie tovaru alebo služieb, ktoré sa pravidelne opakujú alebo obnovujú 
v dohodnutej lehote a zo skutočných výdavkov  predchádzajúceho kalendárneho roka alebo 12-tich 
mesiacov je preukazné, že sa jedná o ZNH prípadne sa jedná o zákazky rovnakého druhu v rozpočte školy 
plánované vo výške preukazujúcej, že sa jedná o ZNH,  škola môže  určiť  predpokladanú hodnotu týchto 
zákaziek3 (ďalej len „PHZ“) jedným spoločným dokumentom. Tento dokument musí obsahovať  zoznam 
zákaziek s uvedením  skutočných výdavkov  za hodnotené obdobie bez DPH alebo ich plánované výdavky 
očakávané v reálnom roku. Určenie PHZ týchto zákaziek môže škola  spracovať aj formou plánu 
verejného obstarávania, v ktorom uvedie vyššie uvedené informácie a ktorý bude obsahovať aj osobu 
poverenú obstarávaním, jej podpis a  podpis schvaľujúceho, ktorým je riaditeľ školy  alebo ním poverená 
osoba.    

(2) U ostatných ZNH sa  PHZ  určí prieskumom na internete, z cien publikovaných  v katalógoch, z 
propagačných materiálov, z výstav, veľtrhov, z letákov obchodných reťazcov alebo oslovením 
konkrétnych dodávateľov. U stavebných prác z rozpočtu, ktorý je súčasťou prípravnej projektovej 
dokumentácie, ak je k dispozícii.  

(3) V prípade zisťovania PHZ oslovením konkrétneho dodávateľa môže škola  súčasne uviesť, že spracovaná 
ponuka pre účely určenia hodnoty zákazky bude považovaná aj za cenovú ponuku predloženú 
dodávateľom za účelom výberu uchádzača na dodanie predmetu zákazky. O tejto skutočnosti však musí 
škola oslovených dodávateľov  preukázateľne informovať. 

(4) Dokumentácia preukazujúca určenie hodnoty zákazky musí byť preukazná a musí byť súčasťou 
dokumentácie verejného obstarávania.  

 

 
1 § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z.  
2 § 5 ods. 4 Zákona č. 343/2015 Z. z.  
3 § 6 ods. 7 Zákona č. 343/2015 Z. z.  
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§ 5 
Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou 

(1) Škola  je  povinná postupovať tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli hospodárne. 
V prípade, že bude vykonávať prieskum trhu oslovením dodávateľov na   predloženie ponuky,  je povinná 
zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a postupovať v súlade s 
princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania, tak aby jeho úkony 
boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie4. 

(2) Zamestnanec pri obstarávaní ZNH písomným záznamom určí druh zákazky a vecne vymedzí jej predmet, 
výšku a spôsob určenia PHZ,  určí a odôvodní postup zadania zákazky a určí a odôvodní spôsob výberu 
oslovených alebo hodnotených potenciálnych dodávateľov, ktorých identifikuje uvedením obchodného 
mena, sídla a identifikačného čísla.  

(3) Pri obstarávaní ZNH sa určuje nasledovný postup: 

a) ZNH (okrem potravín a sociálnych a osobitných služieb), u ktorých určená PHZ je rovnaká  alebo 
nižšia ako 10.000 eur a zákazky na dodanie potravín a poskytnutie sociálnych a osobitných  
služieb5, u ktorých určená PHZ je rovnaká alebo nižšia ako 100.000 eur  sa obstarajú po preukázaní 
cien prieskumom trhu podľa § 4 ods. 2 tejto smernice porovnaním cien minimálne troch 
dodávateľov, ak je túto formu vzhľadom  na predmet zákazky možné použiť   alebo na základe 
vyhodnotenia ponúk predložených dodávateľmi na základe školou  zaslanej výzvy na 
predloženie cenovej ponuky zaslanej minimálne dvom potenciálnym dodávateľom.  

b) ZNH (okrem potravín a sociálnych a osobitných služieb), u ktorých určená PHZ je vyššia ako 10.000 
eur a zákazky na dodanie potravín a poskytnutie sociálnych a osobitných  služieb5, u ktorých 
určená PHZ je vyššia ako 100.000 eur sa obstarajú po preukázaní cien prieskumom trhu podľa § 4 
ods. 2 tejto smernice porovnaním cien minimálne piatich dodávateľov, ak je túto formu vzhľadom  
na predmet zákazky možné použiť   alebo  na základe vyhodnotenia ponúk predložených 
dodávateľmi na základe školou zaslanej výzvy na predloženie  cenovej ponuky zaslanej 
minimálne trom  potenciálnym dodávateľom.  Súčasne pri týchto zákazkách škola zverejní výzvu 
na predloženie ponuky aj na svojej webovej stránke.  

(4) Výzva na predloženie ponuky zaslaná  potenciálnym dodávateľom musí obsahovať: 
a) stručný opis požadovaného predmetu zákazky  
b) predpokladanú hodnotu, množstvo alebo rozsah obstarávaných tovarov, stavebných prác alebo 

služieb, 
c) základné obchodné podmienky (typ zmluvy), 
d) spôsob financovania,  
e) doklady, ak sa požadujú (napr. doklad o oprávnení podnikať, výpis z obchodného registra, 

živnostenské oprávnenie, doklad o zápise v registri partnerov verejného sektora, výpis z registra 
osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní), 

f) lehotu na realizáciu prác, dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky, 
g) kritérium na vyhodnotenie ponúk6. Ak je stanovené jedno kritérium, musí to byť vždy kritérium 

najnižšej ceny. V prípade výberu podľa pomeru ceny a kvality alebo nákladovej efektívnosti  sa určia 
kritériá súvisiace s predmetom zákazky, a to najmä cena, technické vyhotovenie, estetické a funkčné 
vlastnosti, environmentálne charakteristiky, prevádzkové náklady, efektívnosť prevádzkových 
nákladov, záručný a pozáručný servis a technická pomoc, dodacie podmienky a podobne. Pri týchto 
kritériách je potrebné určiť ich  váhu a spôsob vyhodnotenia a určiť údaje, ktoré je uchádzač povinný 
poskytnúť pre ich výpočet. Kritériom nesmie byť dĺžka záruky, podiel subdodávok, inštitúty 
zabezpečujúce zmluvné plnenie a lehota splatnosti faktúr. 

h) lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky tak, aby jej obsah bol zabezpečený do doby otvárania 
ponúk, ak si to povaha predmetu zákazky vyžaduje, 

i) iné špecifické podmienky a podklady v závislosti od charakteru zákazky, 
j) informáciu pre uchádzača, že proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača 

 
4 § 117 ods. 1 Zákona č. 343/2015 Z. z. 
5 Príloha č. 1 k Zákonu č. 343/2015 Z. z. 
6 § 44 ods. 3 Zákona č. 343/2015 Z. z.  
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týmto postupom nie je možné podať námietky7.  

(5) Písomná dokumentácia hodnotenia predložených cenových ponúk musí obsahovať: 
a) zápis o priebehu a výsledku výberu dodávateľa, ktorý obsahuje 

a.1 predmet a opis zákazky (tovar, služba, stavebné práce), 
a.2 zoznam oslovených potenciálnych dodávateľov, 
a.3 termín zaslania a prevzatia výzvy na predloženie ponuky, 
a.4 cenu ponúknutú jednotlivými dodávateľmi a spôsob hodnotenia, ak cena nebola jediným 

kritériom výberu, 
a.5 spôsob vyrozumenia uchádzačov o výsledku hodnotenia, 
a.6 podpis zamestnancov, ktorí vykonali vyhodnotenie, 
a.7 podpis štatutára školy. 

b) dokumentáciu o informovanosti uchádzačov o výsledku výberu. Úspešnému uchádzačovi oznámi, 
že jeho ponuka sa prijíma,  neúspešným uchádzačom sa oznámi, že neboli vybratí a uvedie sa dôvod 
neprijatia ich ponuky. V prípade, ak je na dodanie zákazky potrebná písomná forma zmluvy, prílohou 
oznámenia o výsledku vyhodnotenia môže byť návrh zmluvy alebo zamestnanec  vyzve uchádzača 
na predloženie jej návrhu. O výsledku môžu byť dodávatelia informovaní aj emailom, u úspešného 
uchádzača však vždy s potvrdením prijatia elektronickej pošty. V prípade telefonickej alebo osobne 
podanej informácie o výsledku výberu, zamestnanec vypracuje zápis, v ktorom uvedie, dátum a čas, 
kedy uchádzačov informoval, meno a priezvisko osoby, ktorej informáciu podal a v prípade 
telefonickej informácie aj telefónne číslo, na ktoré volal. 

(6) V prípade, že škola obstaráva ZNH, u ktorej vie relevantne preukázať, že vynaložené náklady na jej 
obstaranie sú hospodárne, preukázateľne výhodné kvalitou tovaru, služieb alebo prác poskytnutých 
v minulosti alebo v prípadoch, v ktorých budúce dohodnuté jednotkové ceny predmetu zákazky sú 
porovnateľné a nie vyššie ako ceny zákazky, ktorá bola obstaraná výberom,  prípadne z časových 
dôvodov, napr. pri   vzniku  mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, ktorú 
nemohol predvídať nie je dôvodné prípadne nie je možné uskutočniť výber dodávateľa podľa ods. 2, 
zodpovedný zamestnanec ju obstará bez výberu dodávateľa tzv. priamym zadaním. V tomto prípade 
zodpovedný zamestnanec vyhotoví písomný zápis, v ktorom uvedie výšku PHZ a spôsob jej určenia,  
spôsob a dôvody výberu konkrétneho dodávateľa a pred uskutočnením zadania takejto zákazky, t. j. pred 
vyhotovením zmluvy alebo objednávky  predloží vyššie uvedený zápis  na schválenie  riaditeľovi školy. 

(7) V prípade, že škola sa rozhodne obstarať ZNH na dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb  bežne 
dostupných na trhu s využitím elektronického trhoviska8 postupuje v súlade s postupom určeným pre 
zadanie podlimitných zákaziek9  

 
§ 6 

Profil verejného obstarávateľa 

(1) Ak to nevylučujú osobitné predpisy, verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní vo formáte a postupmi 
na prenos dostupnými na webovom sídle úradu poslať na uverejnenie v profile súhrnnú správu o zmluvách 
so zmluvnými cenami vyššími ako 10 000 eur, ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho polroka a na ktoré 
sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje tento zákon, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo 
hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ 
nie sú povinní v súhrnnej správe podľa prvej vety uviesť zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom 
registri zmlúv.10  

(2) Škola je povinná vo formáte a postupmi na prenos, dostupnými na webovom sídle úradu, poslať na 
uverejnenie v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie 
kalendárneho polroka, a to priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní 
po skončení kalendárneho polroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie najmä zmluvnú cenu, 
predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa11  

 
7 § 170 ods. 7 písm. b) Zákona č. 343/2015 Z. z. 
8 § 117 ods. 4 Zákona č. 343/2015 Z. z. 
9 § 109 až 11 Zákona č. 343/2015 Z. z. 
10 § 10 ods. 10 Zákona č. 343/2015 Z. z.  
11 § 117 ods. 10 Zákona č. 343/2015 Z. z.  
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(3) Škola na základe povinnosti ustanovenej zákonom12  zverejňuje správy podľa ods. 1 a 2 v Profile školy  
v  elektronických dokumentoch vytvorených  ÚVO. 

(4) Za zverejňovanie informácií o zmluvách podľa ods. 1 a ZNH podľa ods. 2 v Profile školy  zriadeného na 
internetovej stránke ÚVO zodpovedá riaditeľ školy alebo ním písomne poverený zamestnanec, ktorému 
v tom prípade umožní do Profilu školy prístup. 

 
ČASŤ III. 

ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA 
 

§ 7 

(1) Táto smernica je schválená a platná dňom podpísania a nadobúda účinnosť dňom 1.10.2022. 

(2) Táto smernica ruší Smernicu č. 1/2020 o obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou v podmienkach  
školy zo dňa  31.12.2021. 

(3) Súčasťou tejto smernice sú vzory dokumentácie verejného obstarávania uvedené ako jej prílohy č. 1 - 4. 
 
 
 
V Liptovskom Hrádku,  30.09.2022 
 

  
 
 
 PaedDr. Marián Žiška 

riaditeľ školy  
 
Príloha č. 1 Určenie PHZ, odôvodnenie postupu výberu dodávateľa 
Príloha č. 2 Výzva na predloženie ponuky    
Príloha č. 3 Zápis z prieskumu trhu a výber uchádzača   
Príloha č. 4 Opisný formulár pri zadaní ZNH prostredníctvom elektronického trhoviska  

       

 
12 § 148 ods. 3  Zákona č. 343/2015 Z. z. 


