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1. Bod 4. znie: 

4. Výber postupu obstarávania podľa typu prijímateľa 

 

Prijímateľ pri realizácii schváleného projektu zabezpečí dodanie tovarov, poskytnutie služieb 

alebo uskutočnenie stavebných prác tretími osobami alebo vo vlastnej réžii ako výhradný 

dodávateľ, resp. na dodanie predmetu obstarávania má podriadenú (organizačnú) zložku.  

Prijímateľ pri realizácii schváleného projektu zabezpečí dodanie tovarov, služieb alebo 

stavebných prác tretími osobami postupmi podľa ustanovení zákona o verejnom obstarávaní     

a postupmi podľa tohto usmernenia.  

 

Finančné limity uvedené nižšie vydáva Európska komisia nariadením, ktoré je priamo 

záväzné, bez potreby meniť zákon o verejnom obstarávaní. Pre prípad zmeny uvedených 

limitov odporúčame sledovať priebežne stránku Úradu pre verejné obstarávanie alebo 

www.esf.gov.sk časť verejné obstarávanie, kde o tejto skutočnosti budú prijímatelia 

informovaní.  

 

 

 

Verejný obstarávateľ
1
 podľa § 6 zákona o verejnom obstarávaní: 

 

Tovary a služby: 

Predpokladaná 

hodnota zákazky 

v EUR bez DPH 

Do 10 000 Od 10 000 

vrátane do  

40 000 

Od 40 000 

vrátane do 

130 000, resp. 

200 000 

Od 130 000, 

resp. 200 000 

vyššie 

Postup 

obstarávania 

Zákazka 

s nízkou 

hodnotou – 

prieskum trhu 

podľa tohto 

usmernenia 

Podprahová 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Podlimitná 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Nadlimitná 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Povinnosť OSO nie je povinná 

OSO 

OSO áno OSO áno OSO áno 

 

 

Stavebné práce: 

Predpokladaná 

hodnota zákazky 

v EUR bez DPH 

Do 20 000 Od 20 000 

vrátane do 

200 000 

Od 200 000 

vrátane do  

5 000 000 

Od 5 000 000 

vyššie 

Postup 

obstarávania 

Zákazka 

s nízkou 

hodnotou – 

Podprahová 

zákazka 

 

Podlimitná 

zákazka 

 

Nadlimitná 

zákazka 

 

                                                 
1
 Definícia verejného obstarávateľa je uvedená v časti 2.2 Základné pojmy  

http://www.esf.gov.sk/
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prieskum trhu 

podľa tohto 

usmernenia 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Povinnosť OSO nie je povinná 

OSO 

OSO áno OSO áno OSO áno 

 

 

Osoba podľa § 7 
2
 

 

1. fyzická alebo právnická osoba podľa § 7 (ods. 1) zákona o verejnom obstarávaní, 

ktorej boli RO/SORO poskytnuté finančné prostriedky  vo výške viac ako 50 % 

predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác 

alebo poskytnutie služby, 

 

Tovary a služby: 

Predpokladaná 

hodnota zákazky 

v EUR bez DPH 

Do 10 000 Od 10 000 

vrátane do  

40 000 

Od 40 000 

vrátane do 

130 000, resp. 

200 000 

Od 130 000, 

resp. 200 000 

vyššie 

Postup 

obstarávania 

Zákazka 

s nízkou 

hodnotou – 

prieskum trhu 

podľa tohto 

usmernenia 

Podprahová 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Podlimitná 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Nadlimitná 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Povinnosť OSO nie je povinná 

OSO 

OSO áno OSO áno OSO áno 

 

Stavebné práce: 

Predpokladaná 

hodnota zákazky 

v EUR bez DPH 

Do 20 000 Od 20 000 

vrátane do 

 200 000 

Od 200 000 

vrátane do  

5 000 000 

Od 5 000 000 

vyššie 

Postup 

obstarávania 

Zákazka 

s nízkou 

hodnotou – 

prieskum trhu 

podľa tohto 

usmernenia 

Podprahová 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Podlimitná 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Nadlimitná 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Povinnosť OSO nie je povinná 

OSO 

OSO áno OSO áno OSO áno 

 

 

                                                 
2
 Definícia osoby podľa § 7 je uvedená v časti 2.2 Základné pojmy 
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2. fyzická alebo právnická osoba podľa § 7 (ods. 2) zákona o verejnom obstarávaní, 

ktorej RO/SORO poskytlo finančné prostriedky vo výške 50 % a menej ako 50 % 

predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác 

alebo poskytnutie služby  

 

 

Tovary a služby: 

Predpokladaná 

hodnota zákazky 

v EUR bez DPH 

Do 10 000 Od 10 000 

vyššie 

Postup 

obstarávania 

Zákazka 

s nízkou 

hodnotou – 

prieskum trhu 

podľa tohto 

usmernenia 

Postup 

zadávania 

podprahových 

zákaziek 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Povinnosť OSO nie je povinná 

OSO 

nie je povinná 

OSO 

 

 

Stavebné práce: 

Predpokladaná 

hodnota zákazky 

v EUR bez DPH 

Do 20 000 Od 20 000 

vyššie 

Postup 

obstarávania 

Zákazka 

s nízkou 

hodnotou – 

prieskum trhu 

podľa tohto 

usmernenia 

Postup 

zadávania 

podprahových 

zákaziek 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Povinnosť OSO nie je povinná 

OSO 

nie je povinná 

OSO 
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Obstarávateľ
3
 podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní: 

 

Tovary a služby: 

Predpokladaná 

hodnota zákazky 

v EUR bez DPH 

Do 10 000 Od 10 000 

vrátane do  

40 000 

Od 40 000 

vrátane do 

130 000, resp. 

200 000 

Od 130 000, 

resp. 200 000 

vyššie 

Postup 

obstarávania 

Zákazka 

s nízkou 

hodnotou – 

prieskum trhu 

podľa tohto 

usmernenia 

Podprahová 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Podlimitná 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Nadlimitná 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Povinnosť OSO nie je povinná 

OSO 

OSO áno OSO áno OSO áno 

 

Stavebné práce: 

Predpokladaná 

hodnota zákazky 

v EUR bez DPH 

Do 20 000 Od 20 000 

vrátane do 

 20 000 

Od 200 000 

vrátane do  

5 000 000 

Od 5 000 000 

vyššie 

Postup 

obstarávania 

Zákazka 

s nízkou 

hodnotou – 

prieskum trhu 

podľa tohto 

usmernenia 

Podprahová 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Podlimitná 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Nadlimitná 

zákazka 

 

podľa zákona 

o verejnom 

obstarávaní 

Povinnosť OSO nie je povinná 

OSO 

OSO áno OSO áno OSO áno 

 

 

 

 

                                                 
3
 Definícia obstarávateľa je uvedená v časti 2.2 Skratky s Základné pojmy 


