
Stručný obsah novely zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní  

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“),  

upravenej zákonom č. 34/2014 Z.z. „poľnohospodárska novela“  

(od 27.2.2014) 
 

 Zákon o VO  sa nevzťahuje ani na zákazku na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác              

a na poskytnutie služieb v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov 

(Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013) - jedná sa                  

o výhodu pre slovenských pestovateľov hrozna a výrobcov vína. pestovateľov ovocia a zeleniny                   

a chovateľov včiel v rámci EÚ pri čerpaní podpôr z príslušných prostriedkov EÚ. 

 

 Novelou boli doplnené nové výnimky zo zákona o VO pre nižšie ako nadlimitné zákazky:               

napr. tvorba výroba, oprava alebo údržba scénických a kostýmových výprav... tvorba, výroba, 

oprava alebo údržba expozície alebo výstavy ... 

 

 Právna úprava v § 7 ods. 2 zákona o VO - zmiernenie zákona,  ktorou aj osoba iná ako verejný 

obstarávateľ  môže použiť postup podľa § 9 ods. 9 zákona o VO. 

 

 § 9 ods. 9 zákona o VO sa dopĺňa o povinnosť evidencie dokladov a dokumentov v lehote 5 rokov 

od uzavretia zmluvy. Zároveň sa ruší povinnosť zverejňovať v profile zadávanie takejto zákazky 

najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním a nahrádza sa povinnosťou zverejniť raz štvrťročne 

súhrnnú správu o týchto zákazkách. 

 

  § 46 zákona o VO je doplnený o nový dôvod zrušenia VO, ak sa v priebehu postupu verejného 

obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného 

obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.                    

Ako dôvod zrušenia súťaže teda možno použiť napr. identifikované porušenie zákona, ktoré má 

alebo by mohlo mat zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

 

 V § 96 ods. 5 zákona o VO je spresnené započítavanie lehôt predkladania ponúk verejnému 

obstarávateľovi registrovaných účastníkov v elektronickom trhovisku. 

 

 Bližšie sa špecifikuje možnosť použitia priameho rokovacieho konania pri podlimitných 

zákazkách.  

 

 Upravujú sa pravidlá pre Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska napr.: 

o upravuje povinnosť postupoval pri vypracovaní súťažných podkladov v súlade s pravidlami       

ustanovenými pre nadlimitné zákazky; 

o úprava elektronickej aukcie pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska      

za rovnakých podmienok, ako je tomu pri nadlimitných zákazkách; 

o pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné a zápisnica sa neodosiela. 

 

 Úpravy v informačných povinnostiach podľa § 136 ods. 9: 

o oznámenie o vylúčení uchádzača, záujemcu, resp. účastníka sa posielala len tomu 

uchádzačovi, záujemcovi a účastníkovi, ktorý bol vylúčený 

o oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk sa posielala len tým uchádzačom, resp. 

účastníkom súťaže návrhov, ktorých ponuky, resp. návrhy boli hodnotené. 

 

 Pribudla povinnosť verejnému obstarávateľovi pri postupe u podlimitných zákaziek zaslať 

informáciu o uzavretí zmluvy úradu aj pri uzavretí rámcovej dohody do 14 dní po jej uzavretí. 

Verejný obstarávateľ nie je povinný posielať úradu informáciu o uzavretí zmluvy za zmluvy 

uzavreté na základe rámcovej dohody. 
 

 Vypúšťa sa veta: „Ministerstvo vnútra je povinné zriadiť elektronické trhovisko do 1. júla 2014" 


