
Usmernenie Riadiaceho orgánu pre Sektorový opera ný programč  
Priemysel a služby

pre oblas  vykonávania verejného obstarávaniať

Vychádzajúc  zo  sú asne  platnej  legislatívy  SR  vč  oblasti  verejného  obstarávania  -  Zákon   o Verejnom 
obstarávaní . 523/2003 Z. z. a o zmene zákona . 575/2001 Z. z. o organizácii innosti vlády a organizáciič č č  
ústrednej  štátnej  správy v  znení  neskorších predpisov  ( alej  len „zákon oď  VO“) -  je  potrebné rozdeliť 
žiadate ov oľ  nenávratný finan ný príspevok ( alej len „žiadate ov“) na č ď ľ II. základné skupiny:

I. Žiadatelia  z VEREJNÉHO  SEKTORA, t.j.  obce,  mestá...  Táto  skupina 
žiadate ov musí jednozna ne vykona  verejné obstarávanie vľ č ť  súlade so zákonom 
o VO. 

Verejné  obstarávanie  môže  vykona  bu  ť ď „pred“ udelením  nenávratného  finan néhoč  
príspevku, alebo až  „po“ udelení nenávratného finan ného príspevku. Je to na rozhodnutíč  
žiadate a vľ  rámci tejto skupiny.

II. Žiadatelia  zo  SÚKROMNÉHO  SEKTORA,  t.j.  podnikate ská  obec.  Tátoľ  
skupina  žiadate ov  je  v  zákone  oľ  VO  riešená  okrajovo  a to  len  v  §  4,  ods.3. 
Vychádzajúc  z uvedeného,  táto  skupina  žiadate ov  musí  pri  tvorbe  projektuľ  
kombinova  rôzne  postupy,  ktoré  predpisuje  iasto ne zákon oť č č  VO a iasto neč č  
Obchodný zákonník . 513/91 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná sú až,  § 281 až §č ť  
288. 

Na  základe  uvedeného,  si  musí  žiadate  patriaci  do  tejto  skupiny  pri  tvorbe  svojhoľ  
projektu  uvedomi ,  aké  aktivity  bude  vykonáva  po  udelení  nenávratného  finan néhoť ť č  
príspevku. Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné zadefinova  pre túto skupinu žiadate ovť ľ  
jednotlivé postupy:

POSTUPY:

1 Postup:

• V prípade,  že  projekt  žiadate a  bude  zameraný  na  ľ stavebné  práce a s tým 
spojené služby, pri om požadovaná výška nenávratného finan ného príspevku nač č  
realizáciu projektu  bude vyššia ako 50%,  tak v tomto prípade musí žiadateľ 
zabezpe i  verejné obstarávanie vč ť  súlade so zákonom o VO, § 4, ods.3,.  

  
• Pri  takomto  druhu  projektu  má  žiadate  ľ u ah ené obstarávanie  pre  tovaryľ č  

a služby, ktoré nie sú spojené so stavebnou innos ou. Vč ť  tomto prípade žiadateľ 
preukáže SO/RO obstarávanie vykonané v súlade s Obchodným zákonníkom .č  
513/91 Zb., oddiel 3, Obchodná verejná sú až,  § 281 až § 288. ť

 

• MH  SR  ako  Riadiaci  orgán  pri  uvedenom  postupe  spracovávania  projektu 
ponecháva na rozhodnutí príjemcu pomoci ako sa rozhodne pri obstarávaní a to 
„pred alebo po“ udelení nenávratného finan ného príspevku.   č



2 Postup:

• V prípade, že projekt žiadate a je zameraný ľ na stavebné práce a s tým spojené 
služby, pri om výška nenávratného finan ného príspevku na realizáciu projektuč č  
bude 50% a menej, tak v takomto prípade žiadate  nemusí vykonáva  verejnéľ ť  
obstarávanie v súlade so zákonom o VO, ani na stavebné práce a služby s tým 
spojené a ani na tovary. 

• V takomto  prípade   MH  SR  ako  Riadiaci  orgán  požaduje  vykona  lenť  
obstarávanie,  v súlade  s  Obchodným  zákonníku  .  513/91  Zb.,  oddiel  3,č  
Obchodná verejná sú až,  § 281 až § 288. ť

                 
       3 Postup:

• V prípade,  že  žiadatelia  nebudú ma  svoje  projekty  zamerané na stavebnéť  
práce a s tým spojené služby, ale projekty budú zamerané na tovary a služby, 
ktoré  nesúvisia  so  stavebnými  prácami  a  bude požadova  ť viac  ako  50% 
nenávratného  finan ného  príspevku  na  celý  projekt,  tak  vč  takomto  prípade 
žiadatelia nemusia postupova  vť  súlade so zákonom o VO, ale sta í, preukázač ť 
obstarávanie vykonané v súlade s Obchodným zákonníkom . 513/91 Zb., oddielč  
3, Obchodná verejná sú až,  § 281 až § 288. ť

MH  SR  ako  Riadiaci  orgán,  požaduje  od  žiadate ov,  ktorých  projekty  budú  sp aľ ĺň ť 
postupy 2 a 3, vykona  obstaranie pred udelením nenávratného finan ného príspevku.   ť č
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