
                                          Múzeum  mesta Bratislavy  

        

                                                        D o d a t o k     č.   1     

k  Smernici  upravujúcej záväzné postupy  pri  uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 

315/2016 Z.z. a zákon č. 93/2017 Z.z. v podmienkach Múzea mesta Bratislavy  (ďalej len Smernica). 

 

Dňa 25. 4. 2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky publikovaný zákon č. 93/2017 Z. z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného s účinnosťou od 1. 6. 2017 

novelizuje aj zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a zavádza najmä tieto zmeny: 

1. zvýšenie spodnej hranice finančných limitov podlimitných zákaziek v prípade bežne 

dostupných tovarov, služieb a stavebných prác z 5 000,- eur na 15 000,- eur (§ 5 ods. 3 písm. 

a)), v prípade tovarov a služieb, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu z 20 000,- eur na 50 

000,- eur (§ 5 ods. 3 písm. b) a d)) a v prípade stavebných prác, ktoré nie sú bežne dostupné 

zo 70 000,- eur na 150 000,- eur (§ 5 ods. 3 písm. f)); 

2. osobitnú možnosť preskúmania rozhodnutia úradu mimo odvolacieho konania na základe 

podnetu podaného riadiacim orgánom, orgánom auditu alebo certifikačným orgánom. 

Dodatkom č. 1 k tejto Smernici sa táto mení v Čl. 3 Predpokladaná hodnota  zákazky a finančné 

limity bod 3.6.5 (tabuľka) Zákazky s nízkou hodnotou  Finančné limity  vo verejnom obstarávaní 

nasledovne: 

 Podlimitná civilná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit 

podľa bodu 1) tohto článku Smernice a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako:  

a) 15 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, 

zákazku na uskutočnenie stavebných prác bežne dostupných na trhu a zákazku na poskytnutie služby 

bežne dostupnej na trhu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona. 

b) 50 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, ktorá nie je zákazkou podľa 

písmena a) tohto bodu, 

c) 40 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, 

d) 50 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) tohto 

bodu, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona, 

e) 200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona, 

f) 150 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, ktorá nie je zákazkou podľa 

písmena a) tohto bodu. 

 

 



 

 

 

Ostatné ustanovenia Smernice sa nemenia a ostávajú v platnosti s výnimkou súm finančných 

limitov .  

 

 

 

 

V Bratislave dňa 31.05.2017                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                          ........................................................... 

                                          PhDr.  Peter Hyross - riaditeľ                                                                                 


