
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Obce  
č.   1 /2015 

zo dňa 2015 
O  povinnostiach a postupe pri verejnom obstarávaní obce Košická 

Polianka, ktoré neupravuje zákon 
 

§1 
Predmet úpravy 

 
 

1. Toto všeobecné záväzné nariadenie upravuje povinnosti a postup  obce 
Košická Polianka(ďalej len “obec”) týkajúce sa verejného obstarávania, ktoré 
nie sú ošetrené zákonom.  

 
§2 

Pojmy 
 

1. Pod označením trvalé sa rozumie zverejnenie všetkých informácií týkajúcich 
sa verejného obstarávania (ďalej VO) od začatia konania po dobu minimálne 
päť rokov, ktoré musí byť písomné a obsahovať časovú známku. 

 
 

2. Pod cenou primeranou trhovej cene sa rozumie cenový priemer minimálne 
troch rovnakých výrobkov, služieb alebo stavebných prác. 

 
 

§3 
Subjekt úpravy 

 
1. Subjektom povinným zverejňovať informácie je obec. 

 
§ 4 

Povinnosti obce  ako verejného obstarávateľa 
 

1. Obec stanovuje povinnosť zverejňovať informácie týkajúce sa všetkých 
verejných obstarávaní na webových stránkach sídla samosprávy, ktoré musí 
byť trvalé, v textovej podobe, obsahujúce časovú známku. 

 
2. Povinnosť zverejňovania informácií sa týka obstarávania: 

a) zákaziek na dodanie tovaru, 
b) zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, 

           c)  zákaziek na poskytnutie služby. 
 

3. Miestna samospráva je povinná vykonávať prieskum trhu pri zákazkách 
s hodnotou nad 500 eur. 

 
4. VO musí byť zverejnené v dostatočnom časovom predstihu tak, aby: 

 
a) pri zákazke od 500 až 2000 eur bolo dostupné verejnosti minimálne po 

dobu piatich pracovných dní pred uzávierkou prieskumu trhu. 



b) pri zákazke nad 2000 eur bolo dostupné verejnosti minimálne po dobu 
desiatich pracovných dní pred uzávierkou  prieskumu trhu. 

 
5. Obec  je povinná aktualizovať na svojom webovom sídle informácie týkajúce 

sa ukončených VO ako aj prebiehajúcich a plánovaných  zákazkách s nízkou 
hodnotou s cenami vyššími ako 500 eur, v ktorej pre každú zákazku uvedie  
hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu úspešného uchádzača (ak 
takého je), ako aj dôvody vyradenia neúspešných uchádzačov (ak sú). Obec 
je povinná priebežne aktualizovať tieto informácie do sedem pracovných dní, 
vždy keď došlo k zmene.  

 
6. Dokumentácia o verejnom obstarávaní sa eviduje na obecnom úrade v 

písomnej forme ako aj na internetovej stránke obce, ktorá je dostupná 
verejnosti a uchováva sa päť rokov od uplynutia lehoty viazanosti prípadne od 
uzatvorenia zmluvy alebo podpísania objednávky.  

 
7. Obec je povinná zverejňovať informácie o všetkých VO aj na Elektronickom 

kontrakčnom systéme www.eks.sk, ktorý má byť spustený od roku 2015. V 
prípade nespustenia alebo nefunkčnosti systému , budú informácie zverejnené 
na najväčších špecializovaných a verejne dostupných inzertných portáloch, pri 
čom obec ich vyberá tak, že dosah inzerátu v súčte musí byť  minimálne 
päťdesiat a viac prezretí.   

 
8. Obec je povinná zverejniť výsledky VO, vrátane zoznamu uchádzačov s ich 

cenovými ponukami, zároveň musia byť uverejnené aj dôvody vyradenia 
neúspešných uchádzačov zo súťaže ako aj víťazná ponuka na internetovej 
stránke samosprávy. Zverejnenie informácií musí byť trvalé, v textovej podobe 
a obsahujúce časovú známku. 

 
 
 

§ 5 
Postup pri verejnom obstarávaní  

 
1. Zabezpečenie tovaru, služieb alebo stavebných prác nepresahujúc výšku 

nákladov 500 eur môže byť priamo zadaná, avšak výsledná cena musí byť 
primeraná trhovej cene.  

 
2. Miestna samospráva je povinná vytvoriť databázu výrobcov tovarov, 

poskytovateľov služieb a tovarov a uskutočňovateľov stavebných prác 
sídliacich v obci  k začiatku kalendárneho roka, ktorých následne pri VO je 
povinná aktívne oslovovať prostredníctvom e-mailovej komunikácie, alebo 
iným obvyklým spôsobom pri prieskume trhu v obci, zároveň o vyhlásení VO 
samospráva musí informovať prostredníctvom webovej stránky svojho sídla. 
VO musí byť zároveň uverejnené aj prostredníctvom Elektronického 
kontrakčného systému www.eks.sk, ktorý má byť spustený od roku 2015. 
V prípade nespustenia alebo nefunkčnosti systému, musia byť informácie 
týkajúce sa VO zverejnené na najväčších špecializovaných a verejne 
dostupných inzertných portáloch, pri čom obec ich vyberá tak, že dosah 
inzerátov v súčte musí byť minimálne päťdesiat a viac prezretí 

http://www.eks.sk/
http://www.eks.sk/


.  
3. Obecný úrad je povinný databázu výrobcov tovarov, poskytovateľov tovarov 

a služieb a uskutočňovateľov stavebných prác každoročne aktualizovať vždy k 
31.januáru. V prípade ak sa v obci nenachádza minimálne päť výrobcov, 
predajcov, poskytovateľov služieb alebo uskutočňovateľov stavebných prác 
miestny úrad je povinný zverejniť informácie na špecializovaných inzertných 
portáloch, pri čom ich obec vyberá tak, že dosah inzerátu v súčte musí byť  
minimálne päťdesiat a viac prezretí. Ak miestny úrad nesplní spomínane 
požiadavky, vyhlási VO za neúspešné a vyhlási nové.  

 
4. Obecný úrad prieskum trhu ukončí v závislosti od výšky nákladov určených na 

zabezpečenie služby a tovaru nasledovne:  
 

a) pri zákazke od 500 až 2000 eur boli informácie o 
uskutočňovaní VO dostupné verejnosti minimálne po dobu 
piatich pracovných dní pred uzávierkou prieskumu trhu. 

b) pri zákazke nad 2000 eur boli informácie o uskutočňovaní  VO 
dostupné verejnosti minimálne po dobu desiatich pracovných 
dní pred uzávierkou prieskumu trhu.  

 
5. Do prieskumu trhu sa môže zapojiť aj uchádzač na základe zverejnených 

informácií na webovej stránke sídla samosprávy alebo inzertných portálov. 
 

6. Obecný úrad sa rozhoduje o zabezpečení tovar, služieb alebo stavebných 
prác na základe prieskumu trhu. 

 
7. V prípade nadlimitnej zákazky je starosta obce  ako štatutárny organ povinný 

vypracovať dôvodnú správu, ktorú musí predložiť na najbližšej schôdzky 
miestnemu zastupiteľstvu. Dôvodová správa musí obsahovať príčiny 
zvýšených nákladov.  

 
8. V prípade odstraňovania následkov havárií, ktoré by mali za následok škody 

na majetku obce a občanov obce, je možné zadať zákazky u časovo najbližšie 
dostupného dodávateľa k miestu plnenia, pričom starosta obce alebo 
zodpovedný zamestnanec vyhotoví krátky záznam s odôvodnením príčin, pre 
ktoré nebolo možné vykonať prieskum trhu ako aj dodržať postup pri VO 
určeným touto smernicou. 

 
§6 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo miestne zastupiteľstvo  
obce Košická Polianka uznesením č.    /2015  dňa          /2015 

 
 

Návrh VZN zverejnený na www.kosickapolianka.sk dňa 09.01.2015 

 

http://www.kosickapolianka.sk/

