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4 Charakteristiky hodnotených zákonov schválených v NR SR v 1. štvrťroku 2011 

3)  Novela zákona o verejnom obstarávaní  

zníženie finančných limitov pre určenie rozsahu zákazky, najmä pri podprahových zákazkách; povinnosť používať 
elektronické aukcie pri nadlimitných zákazkách a od 1.1.2012 aj pri podlimitných zákazkách; sprístupnenie vestníku 
v štruktúrovanej forme; rozšírenie definície verejného obstarávateľa 

Zámer opatrenia: stransparentniť proces verejného obstarávania, rozšíriť oblasť jeho pôsobnosti a sprísniť podmienky pre 
obstarávateľov 

Obsah opatrenia: 
• zníženie finančných limitov pre určenie rozsahu zákazky (podlimitná zákazka, podprahová zákazka, zákazka s nízkou 

hodnotou): 
pri nadlimitných zákazkách priemerne o cca 7% 
pri podlimitných zákazkách: z 60 tis. € na 40 tis. € pri dodaní tovaru alebo služby, z 360 tis. € na 200 tis. € pri 
uskutočnení stavebných prác 
pri podprahových zákazkách: z 30 tis. € na 10 tis. € pri dodaní tovaru alebo služby, z 120 tis. € na 20 tis. € pri 
uskutočnení stavebných prác 
zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako sú limity podprahových zákaziek sú definované ako zákazky s nízkou 
hodnotou 

• zavedenie povinnosti používania elektronických aukcií pri zadávaní nadlimitných zákaziek a od 1. januára 2012 aj pri 
zadávaní podlimitných zákaziek 

• rozšírenie definície verejného obstarávateľa o osoby, ktoré sú zriadené za účelom plnenia verejnoprospešných alebo 
všeobecne prospešných cieľov, alebo majú dominantné postavenie na relevantnom trhu (monopoly, napr. SPP, Pošta, 
Elektrárne) 

• rozšírenie rozsahu evidovanej a povinne zverejňovanej dokumentácie (o evidenciu uzavretých zmlúv, dohôd, dodatkov 
k zmluvám a dohodám) 

• zjednotenie spôsobu obstarávania prioritných a neprioritných služieb 
• sprístupnenie vestníku Úradu pre verejné obstarávanie v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje ich ďalšie 

automatizované spracovanie (od 1.10.2011) 
• zavedenie povinnosti písomne odôvodňovať uskutočnenie verejného obstarávania formou „užšej súťaže“ 
• predsedu Úradu pre verejné obstarávanie vymenúva a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (doteraz vláda SR, 

odteraz vláda volí a odvoláva podpredsedu) 
• opätovné zavedenie možnosti ÚVO určiť neplatnosť zmluvy alebo dodatku k zmluve súdom, ak boli uzatvorené v 

rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní (túto možnosť zrušila Novela č. 73/2010 Z. z. zákona č. 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní) 

Názory proponentov: 
• obmedzenie zneužívania nejednoznačných ustanovení zákona s cieľom manipulácie procesu verejného obstarávania 

zvýši rovnosť šancí uchádzačov v súťaži, zlepší hospodársku súťaž, a teda aj podnikateľské prostredie 
• inštitút elektronických aukcií vo verejnom obstarávaní, ako aj všeobecných aukcií, je dlhodobo, medzinárodne a v 

mnohých sektoroch overený systém, ktorý prináša výraznú úsporu verejných zdrojov 
• zvýšený počet podnikateľských subjektov so záujmom zúčastňovať sa na verejnom obstarávaní  zabezpečí nielen jeho 

väčšiu otvorenosť, dôslednejšiu kontrola dodržiavania jeho priebehu, ale vďaka väčšej konkurencii aj zníženie cenovej 
hladiny tovarov a služieb financovaných alebo spolufinancovaných z verejných zdrojov 

• zníženie limitov pre určenie rozsahu zákazky, najmä pri podprahových zákazkách, zvýši kontrolu ich priebehu, čo sa v 
konečnom dôsledku odrazí v nižšej výslednej cene alebo v širšom rozsahu poskytnutých tovarov a služieb 

Názory oponentov: 
• opatrenie ponecháva byrokratické bremeno dokazovania na uchádzačovi (vybavovanie formálnych dokumentov), 

napriek tomu, že vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že bude od byrokracie odbremeňovať 
• rozšírenie rozsahu povinne zverejňovanej dokumentácie neprinesie zvýšenie transparentnosti, ale zbytočnú finančnú a 

časovú záťaž verejných obstarávateľov, obstarávateľov a ÚVO pri spracovávaní tisícov strán, ktoré si aj tak nebude nikto čítať 
• povinnosť obstarávateľa zabezpečiť si potrebný softvér a súvisiace služby pri realizácii elektronických aukcií prináša 

nielen dodatočné finančné náklady, ale aj administratívu navyše a možnosť klientelizmu 
• zavedenie povinnosti elektronických aukcií pri nadlimitných a podlimitných zákazkách neprinesie automatické zníženie 

výslednej ceny, keďže neeliminuje sériu vopred dohodnutých úspešných uchádzačov a kartelových dohôd  

 

Primárny zdroj:  Novela (č. 58/2011) zákona (č. 25/2006) o verejnom obstarávaní   
http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=3509 

Stav opatrenia v legislatívnom procese: schválené 11.2.2011 v NR SR v 3 čítaní; účinnosť od: 1.4.2011 
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