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       Bratislava                          20. 12. 2016 

       Číslo:            12971-7000/2016-ODII/4 

 

 Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) ako ústredný orgán štátnej správy  

pre verejné obstarávanie podľa § 140 a orgán príslušný podľa § 167 ods. 2 písm. b) zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 438/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy začatom na základe vlastného podnetu úradu  

v priamom rokovacom konaní na predmet podlimitnej zákazky na poskytnutie služby „Verejné 

osvetlenie pre obec Letanovce“, ktorej Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania bolo 

uverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2016 z 5. 7. 2016 pod zn. 10507 – IBS, 

vyhlásenej verejným obstarávateľom Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce 

(ďalej len „kontrolovaný“), vydáva toto 

 

r o z h o d n u t i e : 

 

 Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní uvádza,  

že kontrolovaný svojím konaním porušil: 

1. § 116 ods. 1 v nadväznosti na § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu 

nepreukázania splnenia podmienky na oprávnené použitie postupu priameho rokovacieho 

konania podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, čím kontrolovaný postupoval  

aj v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pričom toto porušenie malo vplyv  

na výsledok verejného obstarávania. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

1. Dňa 5. 7. 2016 bolo vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2016 pod značkou  

10507 – IBS uverejnené oznámenie o použití priameho rokovacieho konania kontrolovaným  

pri zadávaní podlimitnej zákazky na poskytnutie služby na predmet „Verejné osvetlenie  

pre obec Letanovce“ postupom priameho rokovacieho konania podľa § 116 ods. 1 písm. a) 

zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu splnenia podmienky uvedenej v § 81 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní (ďalej len „PRK“).  

 

2. Podľa § 169 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, po ukončení 

súťaže návrhov, po zadaní zákazky na základe rámcovej dohody, po ukončení postupu 

inovatívneho partnerstva sa začína z vlastného podnetu úradu.  

 

3. Podľa § 171 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 zákona o verejnom obstarávaní  

sa začína doručením oznámenia o začatí konania kontrolovanému. Predmetné oznámenie bolo 

kontrolovanému doručené 7. 10. 2016 listom „Oznámenie o začatí konania o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“ č. 12971-7000/2016-ODII/1 z 30. 9. 2016.  

Úrad konštatuje, že konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy  

sa začalo 7. 10. 2016.  
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4. Úrad predmetným listom č. 12971-7000/2016-ODII/1 „Oznámenie o začatí konania                           

o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“ z 30. 9. 2016, požiadal 

kontrolovaného o predloženej kompletnej dokumentácie z predmetného verejného obstarávania 

v lehote do 5 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

 

5. Úrad podľa § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní rozhodne v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli úradu.  

 

6. Kontrolovaný 11. 10. 2016 doručil úradu dokumentáciu k predmetnému verejnému 

obstarávaniu.  

 

7. Vzhľadom k tomu, že úrad následne v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného  

pri zadávaní predmetnej zákazky zistil, že v doručenej dokumentácii sa nenachádzali všetky 

dokumenty, ako aj to, že z predloženej dokumentácie nevyplývajú všetky skutočnosti, ktoré  

sú nevyhnutné pre objektívne posúdenie skutkového stavu veci a riadne preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pri zadávaní predmetnej zákazky, úrad rozhodnutím o prerušení konania  

č. 12971-7000/2016-ODII/2 z 3. 11. 2016 prerušil konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného a nariadil kontrolovanému podľa § 173 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní 

doručiť kompletnú dokumentáciu v origináli do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia. Predmetné rozhodnutie bolo kontrolovanému doručené 7. 11. 2016. Kontrolovaný 

doručil kompletnú dokumentáciu úradu 21. 11. 2016.  

 

8. Úrad listom č. 12971-7000/2016-ODII/3 „Výzva na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným  

v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“ z 29. 11. 2016, doručeným 

kontrolovanému 1. 12. 2016, v súlade s § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní vyzval 

kontrolovaného na vyjadrenie sa ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy, a to v termíne do 5 pracovných dní od doručenia 

tejto výzvy. Predmetným listom úrad zároveň upozornil kontrolovaného, že na vyjadrenie 

doručené po uplynutí tejto lehoty úrad neprihliada.  

 

9. Dňa 9. 12. 2016 kontrolovaný doručil úradu list č. 620/2016-1 „Stanovisko – zaslanie“  

zo 7. 12. 2016. 

 

10. Podľa § 167 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním 

povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o verejnom 

obstarávaní ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní. 

  
11. Účelom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy je preskúmanie 

postupu kontrolovaného pri zadávaní zákazky a posúdenie objektívneho stavu veci  

z dokumentácie predloženej kontrolovaným a jeho súladu so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Postup zadávania predmetnej zákazky je v štádiu po uzavretí zmluvy.  

 

Po preskúmaní predloženej dokumentácie úrad zistil nasledovné: 

 

12. Kontrolovaný je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) a podľa § 10 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.  

 

13. Kontrolovaný 1. 7. 2016 odoslal úradu Oznámenie o použití priameho rokovacieho konania, 

ktoré bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 128/2016 z 5. 7. 2016 pod značkou 
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10507 – IBS (ďalej len „oznámenie o PRK“), pričom ako podmienku použitia PRK kontrolovaný 

uviedol § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolovaný použil postup priameho 

rokovacieho konania podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, z dôvodu 

splnenia podmienky uvedenej v § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.  

 

14. Kontrolovaný v oznámení o PRK v bode II.1.4) „Stručný opis“ uviedol nasledovné,  

cit.: „Predmetom zákazky sú služby spojené so zabezpečením osvetlenia v rámci obce 

Letanovce. Verejný obstarávateľ požaduje komplexnú službu týkajúcu sa osvetlenia, 

spočívajúcu v montáži osvetľovacej sústavy, zabezpečení požadovanej prevádzkovej 

a technickej úrovne celého systému verejného osvetlenia v obci, vrátane zabezpečenia všetkých 

ostatných súvisiacich služieb a energií nevyhnutných pre riadne fungovanie osvetlenia v celej 

obci. Uchádzač zabezpečí poskytovanie služby osvetlenia pre celú obec za dohodnutú pravidelnú 

mesačnú odmenu“.   

 

15. Kontrolovaný ďalej v oznámení o PRK v bode IV.1.1) „Druh postupu“ uvádza, cit.: „Podmienka 

použitia priameho rokovacieho konania: § 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže 

poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo 

nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických 

dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná 

alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia 

parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje 

žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom 

umelého zúženia parametrov verejného obstarávania.  

 

Odôvodnenie: V súčasnosti aplikovaný postup XXX, ako vlastníka a správcu distribučnej 

sústavy, ktorej súčasťou sú aj nízkonapäťové nadzemné vedenia, pri posudzovaní a schvaľovaní 

umiestnenia cudzích zariadení na podperné body nadzemných elektrických vedení neumožňuje 

zriaďovanie a umiestňovanie prvkov verejného osvetlenia pre iné subjekty než sú obce a mestá. 

Toto obmedzenie nie je možné obísť ani v prípade realizácie verejného osvetlenia síce na základe 

objednávky verejného obstarávateľa, ktoré by ale bolo realizované v mene tretieho subjektu 

(dodávateľa prác pre obec). Verejný obstarávateľ z vyššie uvedených dôvodov na poskytovanie 

služby osvetlenia pre obec plánuje zadať predmet zákazky výhradnému dodávateľovi XXX, 

ktorý predstavuje komplexné riešenie zahŕňajúce prevzatie zodpovednosti (vlastníckej, 

finančnej, prevádzkovej) za celú osvetľovaciu sústavu, jej úpravu a rozšírenie zabezpečujúce 

poskytovanie služby na úrovni celej obce.“  

 

16. Kontrolovaný v doklade „Priame rokovacie konanie – odôvodnenie“ odôvodnil použitie PRK 

nasledovne, cit.: „V súčasnosti aplikovaný postup XXX, ako vlastníka a správcu distribučnej 

sústavy, ktorej súčasťou sú aj nízkonapäťové nadzemné vedenia, pri posudzovaní a schvaľovaní 

umiestnenia cudzích zariadení na podperné body nadzemných elektrických vedení neumožňuje 

zriaďovanie a umiestňovanie prvkov verejného osvetlenia pre iné subjekty než sú obce a mestá. 

Toto obmedzenie nie je možné obísť ani v prípade realizácie verejného osvetlenia síce na základe 

objednávky obce, ktoré by ale bolo realizované v mene tretieho subjektu (dodávateľa prác  

pre obec). Dodanie tovaru /elektrickej energie/ v prípade produktu/služby dodávateľa 

predstavuje iba jednu z viacerých zložiek produktu a k celkovej predpokladanej hodnote zákazky 

predstavuje max. 30 %, a teda spadá do režimu poskytovania služieb. (......)  

 

Montáž prvkov verejného osvetlenia je pre každú obec odlišná, to znamená je realizovaná  

na základe špecifických, pre daný prípad jedinečných požiadaviek, a teda nie sú splnené 
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podmienky pre určenie, že ide o službu bežne dostupnú na trhu. Customizácia predmetu plnenia 

je nevyhnutná pri každom objednávateľovi, t.j. pri každej obci. A napokon, takáto služba sa 

bežne neposkytuje pre spotrebiteľov alebo pre iné osoby na trhu. Vzhľadom na to,  

že pre poskytovanie služby v územnom rozsahu požadovanom obcou je nevyhnutné využiť  

už existujúce podperné body nadzemného elektrického vedenia nízkeho napätia, ktoré  

je vo vlastníctve XXX, ako dodávateľa, má verejný obstarávateľ za to, že sú dané technické 

dôvody, ako aj dôvody vyplývajúce z výhradných práv (vlastnícke), kvôli ktorým danú službu 

môže poskytovať jediný dodávateľ. Vybudovanie alternatívnej siete verejného osvetlenia by 

bolo zjavne hospodársky náročnejšie, a tým pádom aj v rozpore s princípmi verejného 

obstarávania. Zároveň verejný obstarávateľ požaduje rozšírenie osvetľovacej sústavy v úsekoch, 

kde sa nenachádza nadzemné elektrické vedenie, a teda si vyžiada vybudovanie nových 

podperných bodov osvetľovacej sústavy napojených na distribučné rozvody podzemným 

káblom, toto predstavuje malú časť z celkového počtu osvetľovacích bodov sústavy“. 

 

17. Kontrolovaný listom „Výzva na rokovanie a predloženie ponuky v priamom rokovacom konaní 

– odoslanie“ z 29. 7. 2016 vyzval záujemcu XXX na priame rokovanie. Výzva na rokovanie bola 

záujemcovi XXX doručená 1. 8. 2016.  

 

18. V zmysle výzvy na rokovanie kontrolovaný žiadal od záujemcu XXX predložiť: 

- návrh uchádzača na plnenie kritérií – podľa Prílohy č. 1, 

- návrh zmluvy podpísaný uchádzačom, 

- doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona o verejnom obstarávaní. 

 

19. Zo „Zápisnice z rokovania“ (ďalej len „Zápisnica“) z 8. 8. 2016 vyplýva, že PRK sa zúčastnila 

spoločnosť XXX dňa 8. 8. 2016. V zápisnici sa ďalej okrem iného uvádza, že uchádzač  

XXX spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

o verejnom obstarávaní. XXX predložila finančný návrh na poskytnutie služby  

vo výške 957,00 EUR bez DPH/mesiac a návrh zmluvy na rokovanie.  

 

20. Dňa 5. 9. 2016 kontrolovaný uzavrel s uchádzačom XXX Zmluvu o poskytovaní služby 

osvetlenie uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov č. 1200/3000/2016. Dňa 13. 9. 2016 kontrolovaný zverejnil 

predmetnú zmluvu v profile zriadenom na webovom sídle úradu www.uvo.gov.sk. Informácia 

o výsledku verejného obstarávania bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania  

č. 179/2016 zo 14. 9. 2016 pod značkou 12896 – IPS.  

 

21. Kontrolovaný dňa 21. 11. 2016 v prílohe listu „Doplnenie dokladov – zaslanie“ doručil úradu 

list č. BP/1928/2016 „Vyžiadanie stanoviska – odpoveď“ z 26. 6. 2016 od XXX, v ktorom  

sa uvádza nasledovné, cit.: „XXX je prevádzkovateľom distribučnej sústavy, ktorej súčasťou  

sú o.i. nadzemné vedenia nízkeho napätia, súčasťou ktorých sú podperné body týchto vedení. 

Vzhľadom na bezpečnú a spoľahlivú distribúciu elektriky, za ktorú v zmysle zákona  

č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov zodpovedá 

prevádzkovateľ distribučnej sústavy. Za týmto účelom prevádzkovateľ distribučnej sústavy 

určuje podmienky pre využívanie jednotlivých prvkov distribučnej sústavy, akými sú  

napr. podperné body nadzemných vedení nízkeho napätia. S cieľom zaistiť podmienky  

pre bezpečnú prevádzku a údržbu svojich nadzemných vedení, XXX neumožňuje 

umiestňovanie iných cudzích zariadení okrem vedení a prvkov verejného osvetlenia, 

prvkov bezdrôtového miestneho rozhlasu, bezdrôtových zariadení výstražného a kamerového 

http://www.uvo.gov.sk/
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systému alebo odberných elektronických zariadení zákazníka. Jedinou podmienkou  

pre využívanie podperných bodov nadzemných vedení je uzatvorenie príslušného 

zmluvného typu, a síce v prípade umiestnenia vedení a prvkov verejného osvetlenia  

je to zmluva o výpožičke podperných bodov, uzatváraná výlučne s príslušnou obcou.  

XXX neuzatvára zmluvy, predmetom ktorých je umiestnenie verejného osvetlenia na podperné 

body s inými subjektmi než príslušné obce. Postup pre umiestňovanie cudzích prvkov  

na podperné body distribučnej sústavy, vrátane vymedzenia okruhu subjektov oprávnených 

žiadať o udelenie súhlasu pre umiestnenie týchto objektov, je uvedený na webovej stránke XXX 

v záložke Informácie a dokumenty/ v časti Dokumenty XXX pod názvom „Podmienky 

umiestňovania prvkov verejného osvetľovania“. Z uvedeného vyplýva výlučnosť dodávky 

služby osvetlenia obce XXX z titulu výhradnosti vlastníctva prevádzkovanej distribučnej 

sústavy.  

 

XXX je v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví jediným prevádzkovateľom 

regionálnej distribučnej sústavy na území Košického, Prešovského a časti Banskobystrického 

kraja, a teda aj na území obce Letanovce. Prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy  

je zároveň jej vlastníkom, pričom súčasť tejto distribučnej sústavy tvoria distribučné elektrické 

vedenia nízkeho napätia, na ktorých sa v zmysle ponuky XXX navrhujú umiestniť svetelné body 

za účelom poskytovania služby osvetlenia pre obec Letanovce. Výlučné vlastníctvo nadzemných 

vedení nízkeho napätia teda vyplýva z postavenia XXX, ako prevádzkovateľa regionálnej 

distribučnej sústavy v zmysle všeobecne záväzných predpisov a rozhodnutia príslušného 

orgánu“.  

 

Výzva úradu na vyjadrenie sa ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy 

 

22. Úrad podľa § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní vyzval kontrolovaného listom  

č. 12971-7000/2016-ODII/3 „Výzva na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní  

o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy“ z 29. 11. 2016 na vyjadrenie sa  

ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného po uzavretí 

zmluvy, a to v termíne do 5 pracovných dní od doručenia tejto výzvy. Predmetná výzva bola 

kontrolovanému doručená 1. 12. 2016.  

 

23. Kontrolovaný pri obstarávaní predmetu zákazky použil postup priameho rokovacieho konania 

podľa § 116 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, 

pričom nenaplnil požiadavky stanovené v § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní  

pre použitie PRK podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko 

z odôvodnenia priameho rokovacieho konania nevyplýva, že by poskytnutie predmetu zákazky 

bolo možné výhradne jediným, určitým hospodárskym subjektom, a to XXX. 

 

Vyjadrenie kontrolovaného ku skutočnostiam, ktoré úrad zistil v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného po uzavretí zmluvy 

 

24. V súlade s vyššie uvedeným bol kontrolovaný oprávnený doručiť úradu vyjadrenie  

ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov po uzavretí zmluvy najneskôr  

do 8. 12. 2016. 
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25. Dňa 9. 12. 2016 kontrolovaný doručil úradu list č. 620/2016-1 „Stanovisko – zaslanie“  

zo 7. 12. 2016. 

 

26. V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti úrad uvádza, že kontrolovaný nedoručil úradu 

vyjadrenie ku kontrolným zisteniam v termíne určenom kontrolnou skupinou vedúcemu 

kontrolovaného na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy, t. j. do 8. 12. 2016. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť úrad 

v súlade s § 173 ods. 13 zákona o verejnom obstarávaní na vyjadrenie kontrolovaného 

neprihliada.  

 

Právny rámec 

 

27. Podľa § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia 

dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, 

princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.  

 

28. Podľa § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ vyzve  

na rokovanie jedného vybraného záujemcu alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými 

rokuje o podmienkach zmluvy, ak spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 81  

písm. b), d) až h).  

 

29. Podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní priame rokovacie konanie môže verejný 

obstarávateľ použiť len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok a to, že tovar, 

stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak  

1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo 

umeleckého výkonu,  

2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje  

ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom 

umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo  

3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo 

náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného 

obstarávania.  

 

Právne posúdenie úradom 
 

30. Úrad preskúmal úkony kontrolovaného v predmetnom verejnom obstarávaní po uzavretí zmluvy 

najmä z dokumentácie predloženej kontrolovaným, z vyjadrenia kontrolovaného a uvádza 

nasledovné:  

 

31. Použitie postupu PRK musí byť v prípade jeho použitia riadne zdôvodnené a relevantne 

preukázané, pričom dôkazné bremeno odôvodnenia verejného obstarávania predmetným 

postupom je na verejnom obstarávateľovi (kontrolovanom).  

 

32. Z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ C – 57/94 EK vs. Taliansko vyplýva, že ustanovenia 

umožňujúce zadať zákazku postupom priameho rokovacieho konania je potrebné vykladať 

reštriktívne. PRK je výnimkou z uplatňovania súťažných postupov zadávania zákaziek,  

a preto je potrebné podmienky pre jeho použitie interpretovať reštriktívne, a nie extenzívne.  

V tejto súvislosti úrad považuje za nevyhnutné uviesť, že v prípade, ak verejný obstarávateľ  

má v úmysle uzatvoriť zmluvu uplatnením PRK podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom 
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obstarávaní, je povinnosťou verejného obstarávateľa nespochybniteľným spôsobom preukázať  

a náležite zdokumentovať opodstatnenosť zvoleného postupu verejného obstarávania.  

 

33. Zákon o verejnom obstarávaní počíta s takýmto postupom len vo výnimočných prípadoch,  

a to iba za predpokladu, že sú všetky zákonné podmienky úplne a v plnom rozsahu naplnené.  

Ide preto o krajnú a výnimočnú možnosť verejného obstarávania. Kontrolná skupina sa zamerala 

aj na preskúmanie otázky, či predmet zákazky je schopný dodať len jeden dodávateľ na základe 

dôvodov v zmysle § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom by to mal byť ten,  

s ktorým kontrolovaný vedie PRK.  

 

34. Úrad sa riadne zaoberal vyššie citovaným odôvodnením kontrolovaného, pričom konštatuje,  

že uvedené odôvodnenie napriek svojmu rozsahu neobsahovalo žiadne relevantné skutočnosti, 

ktoré by kontrolovaného oprávňovali z uvedených dôvodov na použitie postupu podľa § 116 

ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

35. Kontrolovaný vo svojom zdôvodnení k použitiu daného postupu priameho rokovacieho konania 

podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, argumentoval najmä nasledovnými 

skutočnosťami:  

- vlastníctvom existujúcej distribučnej sústavy spoločnosťou XXX,  

- potrebou súhlasu XXX, na celkové technické riešenie verejného osvetlenia v rámci  

   už existujúcej distribučnej sústavy a  

- hospodárskou náročnosťou vybudovania alternatívnej siete verejného osvetlenia. 

 

36. Úrad uvádza, že ani jeden z uvedených dôvodov nespĺňa požiadavku stanovenú v § 81  

písm. b) bod 2. a 3. zákona o verejnom obstarávaní. 

 

37. Kontrolovaný v posudzovanom postupe zadávania zákazky určil predmet zákazky spôsobom 

jeho realizácie s použitím podperných bodov vo vlastníctve spoločnosti XXX, v nadväznosti  

na čo existenciu tohto vlastníckeho práva zdôvodnil potrebu použitia PRK.  

 

38. K uvedenému kontrolná skupina v prvom rade uvádza, že samotný fakt vlastníctva distribučnej 

sústavy spoločnosťou XXX samo o sebe nevylučuje možnosť zadania zákazky (s takým 

predmetom zákazky, ako si ho vymedzil kontrolovaný) aj iným uchádzačom, ktorí by ho mohli 

zabezpečiť. Sama XXX na svojej internetovej stránke v záložke „Informácie a dokumenty“  

v časti „Dokumenty XXX“ pod názvom „Podmienky umiestňovania prvkov verejného 

osvetľovania“ uvádza, cit.: „Pri umiestňovaní prvkov verejného osvetlenia na podperné body 

nadzemných elektrických vedení nízkeho napätia je zároveň bezpodmienečné nutné rešpektovať 

technické podmienky XXX, týkajúce sa najmä spôsobu umiestnenia, uchytenia jednotlivých 

prvkov na podperné body a ich veľkostných parametrov, s prihliadnutím na statické pomery  

a na podmienky bezpečnej prevádzky distribučnej sústavy. Pred samotnou realizáciou  

je nevyhnutné mať odsúhlasené zo strany XXX celkové technické riešenie verejného osvetlenia 

umiestňovaného na nadzemné elektrické vedenie a uzatvorený príslušný typ zmluvy, predmetom 

ktorej je prenechanie podperných bodov vedenia do užívania obce.“ Uvedená argumentácie  

je teda v zásadnom rozpore s tvrdením kontrolovaného o výlučnosti dodávateľa XXX,  

keď opisuje podmienky realizácie predmetu zákazky potenciálnym tretím subjektom. 

 

39. Zároveň aj XXX v liste č. BP/1928/2016 z 22. 6. 2016 síce uviedla, že jedinou podmienkou  

pre využívanie podperných bodov nadzemných vedení je uzatvorenie príslušného zmluvného 

typu, a síce v prípade umiestnenia vedení a prvkov verejného osvetlenia je to zmluva  
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o výpožičke podperných bodov, uzatváraná výlučne s príslušnou obcou, avšak uvedené 

nevylučuje napr. možnosť výpožičky potrebnej infraštruktúry (podperných bodov) obcou  

a jej následného poskytnutia na realizáciu predmetu zákazky, aby ten mohol byť zrealizovaný 

tak, ako si ho kontrolovaný zadefinoval a určil jeho rozsah v oznámení o PRK. 

 

40. Úrad podporne poukazuje aj na informácie uvedené na internetovej stránke XXX, kde je uvedené 

nasledovné, cit.: „XXX, ako prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy, si dovoľuje 

upozorniť vlastníkov a prevádzkovateľov sústav verejného osvetlenia, že pre umiestňovanie 

prvkov sústavy verejného osvetlenia na podperné body distribučných nadzemných elektrických 

vedení je potrebný súhlas XXX. Súhlas pre umiestnenie prvkov verejného osvetlenia je možné 

získať pri dodržaní technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy 

zabezpečujúcich predovšetkým bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny a dostatočnú 

mieru ochrany života, zdravia a majetku osôb, a to najmä podmienok pre umiestňovanie vedení 

a zariadení verejného osvetlenia s odsúhlaseným typom uchytenia, max. 70 cm pod konzolou 

hlavného vedenia a s dĺžkou výložníka max. 100 cm vrátane svietidla. Tieto podmienky musia 

byť dodržané, tak pri inštalácii prvkov sústavy verejného osvetlenia, ako aj počas celej doby 

využívania podperných bodov na umiestnenie sústavy verejného osvetlenia. 

 

V súvislosti s prebiehajúcou výzvou KaHR-22VS-1501 na Podporu budovania a modernizácie 

verejného osvetlenia pre mestá a obce si dovoľujeme upozorniť, že všetky práce pri projektovaní, 

výstavbe a následnej prevádzke a údržbe verejného osvetlenia musia byť vykonávané odborne 

spôsobilými osobami, najmä osobami disponujúcimi platným osvedčením o absolvovaní 

školenia na práce vykonávané na elektrických inštaláciách pod napätím a poverením na práce 

vykonávané na elektrických inštaláciách pod napätím, vydaným XXX. V prípade porušenia 

stanovených technických podmienok bude XXX požadovať demontáž osvetľovacej sústavy 

alebo jej jednotlivých prvkov, a to na náklady vlastníka/prevádzkovateľa sústavy verejného 

osvetlenia.“ Uvedené taktiež preukazuje možnosť realizácie predmetu zákazky aj inými 

dodávateľmi, okrem XXX, za splnenia podmienok stanovených zo strany XXX. 

 

41. Úrad v obdobnom prípade požiadal XXX o poskytnutie informácií, konkrétne, ktorým 

subjektom a za akých podmienok poskytuje oprávnenie na umiestňovanie prvkov verejného 

osvetlenia na podperné body a aká je približná dĺžka schvaľovacieho procesu. XXX v liste 

z 16. 5. 2016 k danému uviedla, cit.: „Vzhľadom na skutočnosť, že proces schvaľovania 

umiestnenia cudzích zariadení na podperné body v sebe zahŕňa viacero úkonov, ktoré  

sú závislé výlučne od konania žiadateľa, nie je možné jednoznačným spôsobom zodpovedať  

na otázku o približnej dĺžke schvaľovacieho procesu“. Aj uvedená odpoveď teda preukazuje,  

že odhliadnuc od vyjadrenia XXX o uzatvorení zmluvy o výpožičke iba s obcami, samotná XXX 

predpokladá možnosť umiestnenia cudzích zariadení (zariadení tretích strán) na dotknutých 

podperných bodoch, za splnenia stanovených podmienok z jej strany. Uvedené teda tiež 

preukazuje možnosť realizácie predmetu zákazky aj inými dodávateľmi, okrem  

XXX. 

 

42. Z vyššie uvedených skutočností je teda zrejmé, že argumentácia kontrolovaného uvedená 

v doklade „Priame rokovacie konanie – odôvodnenie“ nenapĺňa požiadavky stanovené 

ustanovením § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní pre použitie PRK podľa § 116  

ods. 1 písm. a) uvedeného zákona, nakoľko z nej nevyplýva, že by poskytnutie predmetu zákazky 

bolo možné poskytnúť výhradne jediným, určitým hospodárskym subjektom, a to XXX. 
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43. K tvrdeniu kontrolovaného o potenciálnej nehospodárnosti vybudovania alternatívnej siete 

verejného osvetlenia úrad uvádza, že uvedený argument neodôvodňuje použitie PRK s ohľadom 

na reštriktívne vymedzenie ustanovenia § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

44. Úrad poukazuje na skutočnosť, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní nutnosť použitia 

konkrétneho riešenia chráneného výhradným právom musí byť objektívna, pričom nemôže 

existovať žiadne iné porovnateľné riešenie, ktoré by bolo rovnako chránené výhradným právom 

ale slúžilo by rovnakému účelu, čo by malo za následok rovnaký požadovaný výsledok.   

 

45. Na základe vyššie uvedeného má úrad za to, že v predmetnom verejnom obstarávaní 

kontrolovaný nepreukázal, resp. neuniesol tak dôkazné bremeno a ani nesplnil zákonnú 

podmienku pre daný postup PRK, čím má úrad za preukázané, že kontrolovaný postupoval  

v rozpore s ustanovením § 116 ods. 1 v spojení § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, 

pretože použil zvolený postup zadávania zákazky bez splnenia podmienok na jeho použitie.  

 

46. Zároveň povinnosť transparentnosti, ktorá je vyjadrená ako povinnosť v § 10 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní pre všetky subjekty, spočíva aj v zabezpečení určitého stupňa 

zverejnenia v prospech akéhokoľvek potenciálneho záujemcu/uchádzača, postačujúceho 

umožniť, aby bolo verejné obstarávanie sprístupnené, resp. otvorené súťaži.   

 

47. Ďalej z uvedeného vyplýva, že kontrolovaný postupoval netransparentne, a teda v rozpore  

s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ  

a obstarávateľ musí dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie 

hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp 

hospodárnosti a efektívnosti. 

 

48. Na základe vyššie uvedených skutočností, má úrad za to, porušenie § 10 ods. 2 a § 116 ods. 1  

v nadväznosti na § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní malo z dôvodu porušenia 

princípu transparentnosti, nediskriminácie a neopodstatneného výberu „nesúťažného postupu“ 

verejného obstarávania vplyv na výsledok verejného obstarávania z dôvodu, že kontrolovaný 

použil postup PRK bez splnenia zákonných podmienok na jeho použitie, a tým obmedzil 

hospodársku súťaž medzi jednotlivými subjektmi na trhu, nakoľko neumožnil účasť na verejnom 

obstarávaní potenciálnym záujemcom ale vyzval na rokovanie iba jedného.    

 

49. Podľa § 175 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní ak úrad v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného po uzavretí zmluvy zistí, že postupom kontrolovaného bol porušený tento zákon 

a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, v rozhodnutí 

uvedie taxatívny výpočet ustanovení tohto zákona, ku ktorých porušeniu došlo a ktorých 

porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

 

50. Podľa § 178 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní úrad je povinný v odôvodnení rozhodnutia, 

v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, uviesť 

a) všetky zistené porušenia tohto zákona, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 

verejného obstarávania spolu s údajom, či zistené porušenie malo alebo mohlo mať vplyv  

na výsledok verejného obstarávania a  

b) stručný návod pre kontrolovaného, ako v druhovo rovnakej veci v budúcnosti predísť 

porušeniu tohto zákona. 
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51. Úrad v súvislosti s ustanovením § 175 ods. 8 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uvádza, 

že kontrolovaný svojím konaním pri zadávaní predmetnej zákazky postupoval v rozpore § 116 

ods. 1 v nadväznosti na § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní z dôvodu nepreukázania 

splnenia podmienky na oprávnené použitie postupu priameho rokovacieho konania podľa § 81 

písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, čím kontrolovaný postupoval aj v rozpore s § 10  

ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, pričom toto porušenie malo vplyv na výsledok 

verejného obstarávania. 

 

52. Aby kontrolovaný v budúcnosti predišiel týmto porušeniam zákona o verejnom obstarávaní, úrad 

v súvislosti s ustanovením § 175 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní odporúča 

kontrolovanému, aby venoval náležitú pozornosť príprave verejného obstarávania a zvolil si 

správny postup zadávania zákazky. V prípade použitia postupu PRK je nevyhnutné riadne 

odôvodniť a relevantne preukázať splnenie zákonných podmienok na jeho použitie, pretože  

ide o „nesúťažný postup“, ktorý je možné použiť len vo výnimočných prípadoch,  

a to iba za predpokladu, že sú všetky zákonné podmienky úplne a v plnom rozsahu naplnené  

už v čase zadávania zákazky, resp. výberu postupu verejného obstarávania, pričom dôkazné 

bremeno oprávnenosti použitia tohto postupu je na verejnom obstarávateľovi. 

 

53. Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

P o u č e n i e : 

 

Proti tomuto rozhodnutiu úradu môže kontrolovaný podľa § 177 ods. 1 a ods. 5 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov úradu podať odvolanie. Odvolanie musí byť doručené na Úrad pre verejné 

obstarávanie, Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24, do 10 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje. V prípade, ak budete doručovať odvolanie voči 

rozhodnutiu po 1. 1. 2017, dovoľujeme si Vás požiadať o jeho zaslanie na novú adresu sídla: 

Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní 

riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutí právoplatnosti. Podľa § 178 ods. 1 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov rozhodnutie úradu je právoplatné márnym uplynutím lehoty na podanie 

odvolania alebo dňom doručenia rozhodnutia rady podľa § 177 ods. 10 alebo ods. 12 

kontrolovanému a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenia. Ak sa osoby podľa § 177 ods. 1 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 v znení neskorších predpisov vzdajú odvolania alebo vezmú svoje odvolanie späť, rozhodnutie 

nadobudne právoplatnosť dňom doručenia vzdania sa alebo späťvzatia odvolania úradu. 

 

 

        

       

   riaditeľka odboru dohľadu II 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

1. Obec Letanovce, Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce – kontrolovaný 


