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   Bratislava                 21. 12. 2016 

                                                                                      Číslo:       17870-6000/2016-ODI 

   

                  

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. v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 

zmluvy začatom z vlastného podnetu úradu v priamom rokovacom konaní na predmet 

podlimitnej zákazky „Agentúrne spravodajstvo XY“, ku ktorému bolo oznámenie o použití 

priameho rokovacieho konania zverejnené verejným obstarávateľom Bratislavský 

samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava (ďalej len ,,kontrolovaný“) vo Vestníku 

verejného obstarávania č. 182/2016 z 20. 9. 2016 pod značkou 12996 – IBS, vydáva toto 

 

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

 

Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 175 ods. 1 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. nariaďuje zrušiť priame rokovacie konanie na predmet podlimitnej zákazky 

„Agentúrne spravodajstvo XY.“, ku ktorému bolo oznámenie o použití priameho rokovacieho 

konania zverejnené verejným obstarávateľom Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 

16, 820 05 Bratislava vo Vestníku verejného obstarávania č. 182/2016 z 20. 9. 2016 pod 

značkou 12996 – IBS, a to do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. 

 

O d ô v o d n e n i e : 

 

1. Podľa § 167 ods. 1 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“) úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného 

obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní 

ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní.  

 

2. Podľa § 169 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 

dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe rámcovej 

dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva (ďalej len „konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“) sa začína z vlastného 

podnetu úradu. 

 

3. Úradu bolo 14. 9. 2016 kontrolovaným doručené oznámenie o použití priameho 

rokovacieho konania pri postupe zadávania predmetnej zákazky. Následne 19. 9. 2016 

postúpil odbor metodiky a elektronického verejného obstarávania úradu odboru dohľadu I 

úradu uvedené oznámenie o použití priameho rokovacieho konania za účelom 

preskúmania úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, nakoľko sa domnieval, že je 

potrebné overiť splnenie podmienky pre použitie postupu priameho rokovacieho konania 

podľa § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

4. Úrad uvádza, že konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného začaté z vlastného 

podnetu úradu sa v súlade s § 171 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní začína dňom 

doručenia oznámenia o začatí konania kontrolovanému. Úrad uvádza, že list č. 17870-

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418.html#paragraf-8


Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený 

z portálu Úradu pre verejné obstarávanie  2 

6000/2016-ODI-Ozn. z 23. 9. 2016 označený ako „Oznámenie o začatí konania 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného a výzva na doručenie kompletnej dokumentácie v 

origináli“ bol kontrolovanému doručený 29. 9. 2016. Vzhľadom na to úrad konštatuje, že 

konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy sa začalo 29. 

9. 2016. Úrad zároveň tým istým listom vyzval kontrolovaného na doručenie kompletnej 

dokumentácie k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu v origináli v zmysle § 173 

ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Dňa 6. 10. 2016 kontrolovaný doručil úradu 

dokumentáciu k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu v origináli, ktorá však 

nebola kompletná. 

 

5. Vzhľadom na to, že kontrolovaný nedoručil úradu kompletnú dokumentáciu 

k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu v origináli do piatich pracovných dní 

odo dňa doručenia výzvy úradu v súlade s § 173 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, 

úrad rozhodnutím č. 17870-6000/2016-ODI-P z 26. 10. 2016 prerušil konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy a súčasne nariadil 

kontrolovanému doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v origináli v dodatočnej lehote 

desiatich pracovných dní odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia. V dodatočnej 

lehote určenej úradom, konkrétne 14. 11. 2016, kontrolovaný doplnil dokumentáciu. 

 

6. Úrad ďalej uvádza, že listom č. 17870-6000/2016-ODI-PO z 23. 9. 2016 vydal predbežné 

opatrenie podľa § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, ktorým pozastavil konanie 

kontrolovaného v predmetnom priamom rokovacom konaní a rozhodol, že lehoty, ktoré 

určil kontrolovaný a lehoty kontrolovanému neplynú, a to až do nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 174 alebo § 175 zákona o verejnom obstarávaní 

vydaného v tomto konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy. 

 

Zistenia úradu 

 

7. Z predloženej dokumentácie k predmetnému priamemu rokovaciemu konaniu úrad zistil 

nasledovné skutočnosti súvisiace s porušeniami zákona o verejnom obstarávaní, ktoré 

mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania: 

 

8. Kontrolovaný odoslal do Vestníka verejného obstarávania oznámenie o použití priameho 

rokovacieho konania, ktoré bolo zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania č. 

182/2016 z 20. 9. 2016 pod značkou 12996 – IBS, na predmet zákazky „Agentúrne 

spravodajstvo XY“. V závislosti od predmetu zákazky, typu kontrolovaného 

a predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 85 500,- eur bez DPH ide o podlimitnú 

zákazku na poskytnutie služieb. Kontrolovaný listom označeným ako „Výzva na priame 

rokovacie konanie – Agentúrne spravodajstvo XY“ z 22. 9. 2016 vyzval na rokovanie 

o podmienkach zákazky v zmysle § 116 zákona o verejnom obstarávaní spoločnosť 

XY(ďalej len „XY“).  Predmetného rokovania sa 26. 9. 2016 o 11:00 hod. okrem 

zástupcov kontrolovaného zúčastnili zástupcovia spoločnosti XY. Úrad zároveň zistil, že 

kontrolovaný má na totožný predmet zákazky uzavretú zmluvu aj s YY (ďalej len „YY“). 

 

9. Kontrolovaný v oddiele II. „Predmet“, bode II.1.) „Rozsah obstarávania“, podbode II.1.4.) 

„Stručný opis“ oznámenia o použití priameho rokovacieho konania zverejneného vo 

Vestníku verejného obstarávania (ďalej len „oznámenie“) uviedol, cit.: „Dodávka 

domáceho, zahraničného, regionálneho, politického a ekonomického spravodajského 

servisu elektronicky, prostredníctvom prístupového hesla do spravodajstva XY 

umiestneného v počítačovej sieti Internet.“. 
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10. Kontrolovaný v dokumente označenom ako „Podrobný opis predmetu zákazky 

a technická špecifikácia“ okrem iného uviedol, cit.: „(...) Predmet zákazky zahŕňa: 1. 

Prístup do agentúrneho spravodajstva poskytovateľa prostredníctvom internetu v rozsahu: 

všetky spravodajské servisy pre viac ako 15 užívateľov /užívatelia – zariadenia 

v pôsobnosti BSK/. 2. Uverejnenie tlačovej správy, reakcie, stanoviska a pod. v plnom 

znení, v počte päť informácií za mesiac, vo vybraných spravodajských servisoch 

poskytovateľa /podľa obsahového zamerania správy, reakcie, stanoviska a pod./.“. 

 

11. Kontrolovaný v oddiele IV. „Postup“, bode IV.I) „Opis“, podbode IV.1.1) „Druh 

postupu“ oznámenia uviedol, cit.: „XY je poskytovateľ komplexných informačných 

služieb na Slovensku. Je informačným, monitorovacím médiom ostatných verejných 

informačných zdrojov založeným na báze nezávislej tlačovej agentúry s cieľom 

poskytovať aktuálne, vyvážené a politicky nestranné informácie z ekonomického a 

politického sektora. Agentúra dodáva informácie nielen prostredníctvom iných médií, ale 

aj priamo, bez časového zdržaniaa filtrovania, ľuďom, ktorí o veciach rozhodujú, či už v 

politickej sfére alebo v podnikateľskej oblasti a to formou online spravodajstva 

prostredníctvom siete Internet. XY je jediným a výhradným poskytovateľom tohto 

spravodajstva a na agentúrne spravodajstvo produkované a poskytované agentúrou XYsi 

uplatňuje autorské práva v súlade so zákonom NR SR č. o autorskom práve.“.  

 

12. Kontrolovaný v dokumente označenom ako „Odôvodnenie RKsZ/PRK“ okrem iného 

uviedol, cit.: „(...) Ďalším poskytovateľom agentúrneho spravodajstva v SR je YY(...), 

ktorá svojim odberateľom poskytuje spravodajský servis, na ktorý si uplatňuje autorské 

práva v súlade so zákonom o autorskom práve. Vzhľadom na to, že s touto agentúrou má 

BSK už uzatvorenú Zmluvu o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu 

YY(doba trvania zmluvy do februára 2017), verejný obstarávateľ sa rozhodol na základe 

potreby nevyhnutnej pre výkon práce a rozhodovanie zamestnancov BSK vyzvať tlačovú 

agentúru XY na priame rokovacie konanie s úmyslom uzavrieť zmluvu.“. 

 

13. Kontrolovaný v dokumente označenom ako „Predloženie dokladov, dôkazov a vysvetlení  

k predmetu zákazky „Agentúrne spravodajstvo XY““ okrem iného uviedol, cit.: „(...) pred 

vyhlásením priameho rokovacieho konania kontrolovaný prostredníctvom internetového 

prieskumu trhu (...) zisťoval, či neexistuje alternatíva k požadovanému plneniu (...). Na 

základe vykonaného prieskumu trhu dospel kontrolovaný k zisteniu, že zabezpečenie 

agentúrneho spravodajstva v rozsahu v akom požadoval, vie zabezpečiť len spoločnosť 

XY, preto neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska 

súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania. 

Kontrolovaný má uzatvorenú zmluvu s YY (...) na zabezpečenie spravodajského servisu, 

ktorý však v súčasnosti pre zabezpečenie potrieb kontrolovaného nepostačuje. Ostatné 

spravodajské agentúry nevedia zabezpečiť spravodajstvo v požadovanom rozsahu, preto 

nie je možné požadovať od kontrolovaného, aby zabezpečil hospodársku súťaž, keď jeho 

požiadavky vie splniť len spoločnosť XY. (...) Ďalším poskytovateľom agentúrneho 

spravodajstva jeYY. Kontrolovaný dospel k tomu na základe vykonaného prieskumu trhu, 

na základe zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) a na základe čestného 

vyhlásenia YY. (...)“. 

 

14. Z čestného vyhlásenia spoločnosti XY vyplýva, cit.: „Spoločnosť XY(...) vyhlasuje, že je 

jediným oprávneným  a výhradným  poskytovateľom agentúrneho spravodajstva 



Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený 

z portálu Úradu pre verejné obstarávanie  4 

v databáze servisov XY a zároveň potvrdzuje, že žiadnej tretej osobe neudelila výhradné 

práva na poskytovanie agentúrneho spravodajstva XY. Spoločnosť XY ďalej vyhlasuje, že 

je výhradným vlastníkom autorských práv viažucich sa na agentúrne spravodajstvo 

produkované a poskytované agentúrou XY v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z. 

Autorský zákon.“.  

 

Vyjadrenie kontrolovaného ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy  

 

15. Úrad listom č. 17870-6000/2016-ODI-V z 5. 12. 2016, doručeným kontrolovanému 8. 12. 

2016 vyzval kontrolovaného na vyjadrenie sa ku skutočnostiam zisteným v konaní  

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, a to v lehote 5 pracovných 

dní odo dňa doručenia tejto výzvy. Zároveň úrad prostredníctvom tejto výzvy uviedol, že 

lehota podľa § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní neplynie od vydania tejto výzvy  

do doručenia vyjadrenia kontrolovaného alebo do uplynutia lehoty na jeho doručenie, 

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. V predmetnom liste úradom stanovenej lehote, 

konkrétne 15. 12. 2016, kontrolovaný doručil úradu list označený ako „Vyjadrenie ku 

skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím 

zmluvy“ zo 14. 12. 2016. 

 

16. Kontrolovaný vo svojom vyjadrení ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy uviedol, že pokiaľ ide o ďalšie 

potenciálne hospodárske subjekty, okrem YY a XY, tak listom zo 14. 11. 2016 vysvetlil, 

akým spôsobom dospel k záveru o neexistencii ďalších spravodajských agentúr 

poskytujúcich požadovaný rozsah služieb. Kontrolovaný tvrdí, že vzhľadom na 

neexistenciu žiadneho oficiálneho zoznamu spravodajských agentúr, pričom tie nie sú 

združené ani do žiadnej komory, združenia, cechu alebo inej formy stavovskej 

organizácie, nie je podľa kontrolovaného prakticky možné iným spôsobom ako 

internetovým prieskumom trhu zistiť (ne)existenciu ďalších spravodajských agentúr. 

Podľa kontrolovaného ide o tak špecifický druh poskytovanej služby, že v podmienkach 

trhu na území Slovenska (z povahy veci je podľa názoru kontrolovaného vylúčené, aby 

zahraničná spravodajská agentúra bola schopná poskytnúť požadované služby) by bola 

prípadná existencia ďalšej spravodajskej agentúry všeobecne známou informáciou. 

 

17. Kontrolovaný ďalej uvádza, že na jednej strane je na kontrolovanom, aby preukázal 

splnenie podmienok na použitie priameho rokovacieho konania, na druhej strane vo 

všeobecnosti platí, že od nikoho nemožno spravodlivo žiadať, aby preukázal reálnu 

neexistenciu určitej právnej skutočnosti, pričom poukazuje na Uznesenie Najvyššieho 

súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 6 M Cdo 17/2010 z 28. 3. 2012. Kontrolovaný je 

presvedčený, že vzhľadom k uvedenej kolízii právnej povinnosti so základnou právnou 

zásadou, aplikujúc princíp proporcionality, je nepochybné, že kontrolovaný vynaložil na 

zistenie (ne)existencie ďalších spravodajských agentúr maximálne úsilie, ktoré je možné 

od neho rozumne vyžadovať. 

 

18. Kontrolovaný uvádza, že ako samosprávny kraj za podmienok ustanovených zákonom 

samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni 

práva a záujmy svojich obyvateľov, pričom má zákonom ustanovenú pôsobnosť takmer 

vo všetkých oblastiach spoločenského, ekonomického i kultúrneho života daných 

obyvateľov. Kontrolovaný dopĺňa, že denne prijíma množstvo rozhodnutí, z ktorých 

niektoré majú vplyv na rozvoj kraja na dlhé roky dopredu, a preto je podľa názoru 
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kontrolovaného nevyhnutné pri rozhodovaní v rámci výkonu pôsobnosti vychádzať zo 

skutkového stavu, o ktorom bude mať komplexnú nestrannú informáciu, overenú 

minimálne z dvoch nezávislých zdrojov. Kontrolovaný dodáva, že jediným hospodárskym 

subjektom, ktorý je takúto informáciu schopný priamo, bez časového zdržania 

a filtrovania dodať, je tlačová agentúra. Kontrolovaný tvrdí, že nakoľko na Slovensku 

pôsobia v požadovanom rozsahu len YY a XY, pričom s YY má už kontrolovaný uzavretú 

zmluvu, neexistuje možnosť zmluvu uzavrieť s iným subjektom ako je XY. 

 

19. Na záver kontrolovaný uvádza, že v zmysle § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom 

obstarávaní umožňuje zákon kontrolovanému vyzvať na rokovanie jedného alebo 

viacerých vybraných záujemcov, čo by bolo podľa kontrolovaného v zmysle argumentácie 

úradu o existencii YY nelogické, nakoľko by kontrolovaný týmto spôsobom musel vyzvať 

na rokovanie spoločnosť XY a YY, s ktorou už má uzavretú zmluvu. Kontrolovaný je 

presvedčený, že svojim postupom neporušil zákon o verejnom obstarávaní ani žiadnym 

spôsobom neobmedzil hospodársku súťaž, a preto navrhuje, aby úrad konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného zastavil poľa § 174 ods. 1 písm. o) zákona 

o verejnom obstarávaní. 

 

Právny rámec 

 

20. 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. 

 

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

verejný obstarávateľ použiť za predpokladu, 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. 

 

22. 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) tohto zákona. 

 

23. Podľa bodu 14 Preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/E  

z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES malo by 

sa spresniť, že pojem „hospodárske subjekty“ by sa mal vykladať široko, aby zahŕňal 

všetky osoby a/alebo subjekty, ktoré ponúkajú uskutočnenie stavebných prác, dodanie 

tovaru alebo poskytnutie služieb na trhu, a to bez ohľadu na právnu formu, ktorú si zvolili 

pre svoje fungovanie. Preto by sa pojem hospodársky subjekt mal vzťahovať na všetky 

firmy, pobočky, dcérske spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstevné 

spoločenstvá, spoločnosti s ručením obmedzeným, univerzity, či už verejné alebo 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-81.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-81.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-81.pismeno-d
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súkromné, a iné formy subjektov, než sú fyzické osoby, a to za každých okolností bez 

ohľadu na to, či ide o „právnické osoby“. 

 

24. Podľa bodu 50 Preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/E  

z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES vzhľadom 

na škodlivý vplyv na hospodársku súťaž by sa rokovacie konanie bez predchádzajúceho 

zverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania malo využívať len vo veľmi 

výnimočných prípadoch. Táto výnimka by sa mala obmedziť na prípady, keď uverejnenie 

nie je možné z dôvodov mimoriadnej naliehavosti v dôsledku udalostí, ktoré verejný 

obstarávateľ nemohol predvídať a za ktoré ani nenesie zodpovednosť, alebo keď je od 

začiatku jasné, že toto uverejnenie by nepodnietilo väčšiu hospodársku súťaž alebo 

neprinieslo lepšie výsledky obstarávania, v neposlednom rade preto, že z objektívneho 

hľadiska existuje len jeden hospodársky subjekt, ktorý môže túto zákazku realizovať. To 

je prípad umeleckých diel, keď osoba umelca štandardne určuje jedinečný charakter a 

hodnotu samotného umeleckého predmetu. Výlučnosť môže vyplývať aj z iných dôvodov, 

ale využitie rokovacieho konania bez zverejnenia, keď situáciu výlučnosti nevytvoril 

samotný verejný obstarávateľ so zreteľom na budúci postup obstarávania, môžu 

odôvodniť len situácie objektívnej výlučnosti. 

Verejní obstarávatelia, ktorí vychádzajú z tejto výlučnosti, by mali uviesť dôvody, prečo 

neexistujú žiadne primerané alternatívy alebo náhradné riešenia, ako napríklad využitie 

alternatívnych distribučných kanálov, a to aj mimo členského štátu verejného obstarávateľa, 

alebo zváženie funkčne porovnateľných stavebných prác, tovaru alebo služieb. 

Ak situácia výlučnosti vyplýva z technických dôvodov, tieto by sa mali v jednotlivých 

prípadoch prísne vymedziť a odôvodniť. Tieto dôvody by mohli zahŕňať napríklad prípad, 

keď pre iný hospodársky subjekt je takmer technicky nemožné dosiahnuť požadované ciele 

alebo keď existuje potreba používať osobitné know-how, nástroje alebo prostriedky, ktoré má 

k dispozícii len jeden hospodársky subjekt. Technické dôvody môžu takisto vyplývať z 

osobitných požiadaviek na interoperabilitu, ktoré sa musia splniť, aby sa zabezpečilo 

fungovanie stavebných prác, tovaru alebo služieb, ktoré sa majú obstarať. 

Napokon, postup obstarávania nie je užitočný, ak sa tovar kupuje priamo na komoditnom trhu 

vrátane obchodných platforiem pre komodity, ako sú burzy poľnohospodárskych výrobkov, 

surovín a energie, v prípade ktorých je prirodzenou zárukou trhových cien regulovaná 

mnohostranná obchodná štruktúra, nad ktorou sa vykonáva dohľad. 

 

25. Podľa čl. 32 ods. 2 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/E z 26. 

februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice č. 2004/18/ES  rokovacie 

konanie bez predchádzajúceho zverejnenia sa pri verejných zákazkách na uskutočnenie 

stavebných prác, verejných zákazkách na dodanie tovaru a verejných zákazkách na 

poskytnutie služieb môže použiť, ak práce, tovar alebo služby dokáže dodať iba jeden 

konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov: 

i) cieľom obstarávania je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo 

umeleckého výkonu; 

ii) z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž; 

iii) ochrana výlučných práv vrátane práv duševného vlastníctva. 

Výnimky stanovené v bodoch ii) a iii) sa uplatňujú len v prípadoch, keď neexistuje žiadna 

primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom 

umelého zúženia parametrov obstarávania. 
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Právne posúdenie úradom 
 

26. Úrad preskúmal postup kontrolovaného v predmetnom priamom rokovacom konaní a po 

zhodnotení všetkých podkladov, najmä dokumentácie predloženej kontrolovaným  

a vyjadrenia kontrolovaného ku skutočnostiam zisteným v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy uvádza nasledovné odôvodnenie porušení zákona 

o verejnom obstarávaní kontrolovaným, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok 

verejného obstarávania:  

 

27. Úrad uvádza, že z oznámenia o použití priameho rokovacieho konania vyplýva, že 

kontrolovaný vyhlásil predmetné verejné obstarávanie postupom priameho rokovacieho 

konania v zmysle § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetnú zákazku 

pridelil spoločnosti XY, s ktorou kontrolovaný rokoval o podmienkach zákazky podľa § 

116 zákona o verejnom obstarávaní. Použitie priameho rokovacieho konania kontrolovaný 

odôvodnil tým, že zabezpečenie agentúrneho spravodajstva v rozsahu v akom požaduje, 

vie zabezpečiť len spoločnosť XY. Zároveň uviedol, že ďalším poskytovateľom 

agentúrneho spravodajstva je YY, s ktorou už má kontrolovaný uzatvorenú zmluvu. 

Z dokumentácie predloženej kontrolovaným ďalej vyplýva, že kontrolovaný je verejným 

obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

28. Úrad uvádza, že na to, aby verejný obstarávateľ mohol pri zadávaní podlimitných 

zákaziek využiť priame rokovacie konanie, sa priamo v zákone o verejnom obstarávaní pri 

podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska zakotvila osobitná právna 

úprava v § 116 tohto zákona. Možnosť použitia tohto postupu pri zadávaní podlimitnej 

zákazky verejným obstarávateľom je viazaná na splnenie aspoň jednej z podmienok 

uvedených v § 116 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad má za to, že verejný obstarávateľ 

by mal postup priameho rokovacieho konania využívať len vo veľmi výnimočných 

prípadoch, keďže použitím tohto postupu dochádza k obmedzeniu hospodárskej súťaže. 

Verejný obstarávateľ je zároveň v súlade s princípom transparentnosti podľa § 10 ods. 2 

zákona o verejnom obstarávaní povinný riadne a dôkladne odôvodniť zadávanie zákazky 

takýmto postupom, a teda je povinný preukázať splnenie podmienky alebo podmienok 

uvedených v § 116 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je alebo ktoré sú podľa jeho 

názoru podmienkou odôvodňujúcou alebo odôvodňujúcimi použitie postupu priameho 

rokovacieho konania pri zadávaní podlimitnej zákazky.  

 

29. Úrad ďalej uvádza, že z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C–57/94 vyplýva, že 

ustanovenia umožňujúce zadať zákazku postupom priameho rokovacieho konania je 

potrebné vykladať reštriktívne. Z bodu 50 Preambuly Smernice Európskeho parlamentu 

a Rady č. 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 

2004/18/ES (ďalej len „smernica č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní“) vyplýva 

skutočnosť, že priame rokovacie konanie má škodlivý vplyv na hospodársku súťaž a že 

vzhľadom na to by sa malo využívať len vo veľmi výnimočných prípadoch. Znamená to, 

že zodpovednosť za použitie priameho rokovacieho konania je na verejnom 

obstarávateľovi, ktorý má zároveň aj povinnosť odôvodniť a preukázať splnenie 

podmienky pre aplikáciu tohto postupu verejného obstarávania. Úrad uvádza, že 

v zmysle rozsudkov Súdneho dvora EÚ dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že 

podmienky uplatnenia priameho rokovacieho konania sú splnené, prináleží subjektu, ktorý 

ho chce použiť, a teda v tomto prípade kontrolovanému (napr. rozsudky vo veci C-250/07, 

C-57/94, C-20/01 a C-28/01). Súdny dvor Európskej únie v bode 34 rozsudku zo 4. 6. 

2009 vo veci C-250/07 (Komisia Európskych spoločenstiev proti Helénskej republike) 
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uviedol, cit.: „Najprv treba pripomenúť, že ustanovenia článku 20 ods. 2 písm. c) a d) 

smernice 93/38 ako výnimky z pravidiel týkajúcich sa postupov verejného obstarávania 

musia byť vykladané doslovne a dôkazné bremeno je na subjekte, ktorý ich chce použiť. 

(...).“. Podobne je táto skutočnosť uvedená aj v bode 19 rozsudku zo 14. 9. 2004 vo veci 

C-385-02 (Komisia Európskych spoločenstiev proti Talianskej republike), cit.: 

„Ustanovenia článku 7 ods. 3 smernice, ktoré povoľujú výnimky z pravidiel na 

zabezpečenie účinnosti práv uznaných Zmluvou ES v oblasti verejných zmlúv na 

zhotovenie prác, musia byť vykladané striktne a je na tom, kto sa ich dovoláva, aby 

preukázal, že výnimočné okolnosti odôvodňujúce výnimku aj skutočne existujú (...).“.  

Úrad má navyše za to, že verejný obstarávateľ nie je oprávnený zákonom uzavretý 

výpočet podmienok na použitie priameho rokovacieho konania žiadnym spôsobom 

rozširovať.  

 

30. Úrad takisto podotýka, že v prípade, ak verejný obstarávateľ ako dôvod zadávania 

podlimitnej zákazky postupom priameho rokovacieho konania uvedie splnenie podmienky 

uvedenej v § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v spojitosti s § 81 písm. 

b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní, tak ako to v tomto prípade urobil kontrolovaný, 

je povinný v prípade § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom obstarávaní preukázať, že a) 

tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt; b) 

ide o výhradné práva; c) neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada; d) 

neexistencia hospodárskej súťaže nie je výsledkom umelého zúženia parametrov 

verejného obstarávania. 

 

31. V nadväznosti na uvedené úrad poukazuje na znalecký posudok vypracovaný znalcom 

v odbore Európske právo, ktorý bol úradu poskytnutý v konaní č. 19276-6000/2016-ODI  

a v ktorom sa okrem iného uvádza, cit.: „Je potrebné uviesť, že príslušné ustanovenia 

(najmä § 81) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní sú transpozíciou smernice 

Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom 

obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES. Smernica č. 2014/24/EÚ o verejnom 

obstarávaní nadobudla účinnosť 17. apríla 2014 a všeobecná transpozičná lehota uplynula 

18. apríla 2016. (...) pri výklade ustanovení práva EÚ je nutné prihliadať na znenie 

príslušného ustanovenia, jeho kontext, význam a povahu, ďalej ciele, ktoré sleduje právna 

úprava, do ktorej toto ustanovenie patrí a tiež existujúcu judikatúru súdov EÚ k výkladu 

tohto ustanovenia. Uvedené sa tiež vzťahuje aj na výklad čl. 32 ods. 2 písm. b) smernice č. 

2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní, ktorá nadobudla účinnosť 17. apríla 2014 

a všeobecná transpozičná lehota jej uplynula dňa 18. apríla 2016. Keďže v súlade 

s citovanými ustanoveniami práva EÚ musí byť smernica transponovaná včas a úplne do 

vnútroštátnych právnych predpisov, je nutné aj pri výklade zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 

438/2015 Z. z) prihliadať na príslušné ustanovenia smernice č. 2014/24/EÚ o verejnom 

obstarávaní odo dňa účinnosti zákona č. 343/2015 Z. z., najneskôr odo dňa uplynutia 

transpozičnej lehoty smernice č. 2014/24/EÚ. Zo systematiky smernice  

č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní vyplýva, že uplatnenie rokovacieho konania bez 

predchádzajúceho zverejnenia výzvy na súťaž podľa jej čl. 32 je najviac sťažené, 

malo by sa uplatniť v osobitných prípadoch a za určitých osobitných okolností, ako 

alternatíva k ostatných postupom, najmä keď je zrejmé, že ich použitie by neviedlo 

k výberu iného dodávateľa pre presne špecifické dôvody. Tieto osobitné prípady 

a osobitné okolnosti vymedzuje znenie článku 32 smernice č. 2014/24/EÚ o verejnom 

obstarávaní v rámci štyroch skupín prípadov (odseky 2, 3, 4 a 5). Uvedené štyri skupiny 

prípadov pritom rozlišujú, či osobitosť prípadov alebo osobitosť okolností spočíva 
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v jedinečnosti (tzn. iné postupy obstarávania by neviedli k inému výsledku obstarávania 

(jasné znenie „neboli predložené žiadne ponuky“, alebo „jedinečné umelecké dielo alebo 

umelecký výkon“), alebo z iných dôvodov. Následne pojem jeden konkrétny 

hospodársky subjekt použitý v čl. 32 ods. 2 písm. b) smernice č. 2014/24/EÚ o 

verejnom obstarávaní znamená vždy výlučne jediného potenciálneho dodávateľa 

prác, tovarov alebo služieb, pričom táto jedinečnosť je esenciálnym a nevyhnutným 

predpokladom týchto výnimiek a vyplýva jednak z výslovného a zámerného znenia 

smernice „iba jeden konkrétny hospodársky subjekt“, ako aj následných dôvodov 

(body i až iii).“. 

 

32. Úrad má na základe vyššie uvedeného za to, že z § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom 

obstarávaní, ktorý je transpozíciou smernice č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní 

a ktorý kontrolovaný uviedol ako dôvod použitia priameho rokovacieho konania v súlade 

s § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, vyplýva, že aplikácia priameho 

rokovacieho konania podľa tohto ustanovenia je možná iba v prípade, kedy služby môže 

poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, a teda z objektívneho hľadiska existuje len 

jeden hospodársky subjekt, ktorý môže túto zákazku realizovať. Daná výnimka zo 

súťažných postupov verejného obstarávania by sa mala obmedziť len na špecifické 

prípady, keď z objektívneho hľadiska existuje výlučne len jeden hospodársky subjekt, 

ktorý môže túto zákazku realizovať. Z predloženej dokumentácie kontrolovaného 

vyplýva, že daný predmet zákazky môže zabezpečiť tak spoločnosť XY, s ktorou 

kontrolovaný v rámci tohto postupu zadávania zákazky aj rokoval, ako aj YY, s ktorou už 

má kontrolovaný podpísanú zmluvu, čo vyplýva aj z dokumentov predložených úradu 

kontrolovaným, v ktorých kontrolovaný vyslovene uvádza, že ďalším poskytovateľom 

agentúrneho spravodajstva je YY. Zároveň nie je možné vylúčiť, že služby, ktoré sú 

predmetom zákazky (dodávka domáceho, zahraničného, regionálneho, politického a 

ekonomického spravodajského servisu a uverejnenie tlačovej správy, reakcie, 

stanoviska a pod.) by nemohli poskytnúť aj iné hospodárske subjekty, nakoľko 

kontrolovaný dostatočne nepreukázal, že služby, ktoré sú predmetom zákazky vie 

realizovať iba výlučne ním uvedený hospodársky subjekt (XY), pričom, tak ako už bolo 

uvedené, podľa konštantnej judikatúry Súdneho dvora EÚ (napr. rozsudky č. C-250/07, C-

385/02, C-394/02) dôkazné bremeno je na subjekte, ktorý chce použiť priame rokovacie 

konanie ako výnimku zo súťažného postupu verejného obstarávania. 

  

33. Úrad ďalej uvádza, že z § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyplýva, že 

verejný obstarávateľ v prípade použitia postupu priameho rokovacieho konania vyzve na 

rokovanie jedného alebo viacerých vybraných záujemcov, s ktorými rokuje 

o podmienkach zmluvy, ak spĺňa aspoň jednu z podmienok uvedených v § 81 písm. b), d) 

až h) zákona o verejnom obstarávaní. V prípade, že verejný obstarávateľ odôvodní 

použitie priameho rokovacieho konania v zmysle § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom 

obstarávaní, tak ako to v tomto prípade urobil kontrolovaný, je v rámci odôvodnenia 

povinný jednoznačne preukázať, že na trhu existuje len jeden hospodársky subjekt, ktorý 

je schopný dodať predmet zákazky. So zreteľom na § 116 ods. 1 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní to znamená, že aplikácia podmienky na použitie priameho 

rokovacieho konania podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní je možná iba 

v tom prípade, ak existuje iba jeden hospodársky subjekt schopný poskytnúť služby, 

dodať tovar alebo uskutočniť stavebné práce, ktoré majú byť predmetom zákazky. 

Možnosť poskytnutia predmetu zákazky jediným hospodárskym subjektom je teda 

conditio sine qua non pre uplatnenie výnimky podľa § 81 písm. b) zákona o verejnom 

obstarávaní.  
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34. Úrad napokon uvádza, že z dokumentácie predloženej kontrolovaným k predmetnému 

priamemu rokovaciemu konania nepochybne vyplýva, že daný predmet zákazky vie 

zabezpečiť spoločnosť XY, ale aj YY, ako to tvrdí sám kontrolovaný, pričom na totožný 

predmet zákazky má kontrolovaný s YY aj uzavretú zmluvu. Je teda  nepochybné, že 

existujú minimálne dva hospodárske subjekty, ktoré sú schopné poskytnúť 

predmetné služby, ktoré sú predmetom zákazky a navyše nie je vylúčené, že  

v prípade otvoreného súťažného postupu verejného obstarávania by sa ho mohli zúčastniť 

aj iné hospodárske subjekty, ako uvedení dvaja poskytovatelia agentúrneho spravodajstva, 

nakoľko kontrolovaný dostatočne nepreukázal, že služby, ktoré sú predmetom zákazky vie 

realizovať iba výlučne ním uvedený hospodársky subjekt, pričom dôkazné bremeno je na 

subjekte, ktorý chce použiť priame rokovacie konanie ako výnimku zo súťažného postupu 

verejného obstarávania, teda na kontrolovanom. Z uvedeného teda vyplýva, že nebola 

naplnená podmienka podľa § 116 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 81 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní, ktorou kontrolovaný odôvodňoval použitie priameho 

rokovacieho konania. Služby, ktoré sú predmetom zákazky, vie totiž objektívne 

poskytnúť viac ako jeden hospodársky subjekt. Postupom kontrolovaného teda došlo 

k porušeniu § 116 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko neuniesol 

dôkazné bremeno preukázania splnenia aspoň jednej podmienky na použitie postupu 

podľa § 116 zákona o verejnom obstarávaní uvedenej pod písm. a) až d) predmetného 

ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní.  

 

35. Úrad vo vzťahu k tvrdeniam kontrolovaného uvedených v jeho vyjadrení z 15. 12. 2016 

(bod 16 až 19 tohto rozhodnutia) uvádza, že na použitie priameho rokovacieho konania  je 

potrebné naplnenie podmienok uvedených v § 116 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 

v tomto prípade v spojitosti s § 81 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, a teda za 

predpokladu, že existuje výlučne len jeden hospodársky subjekt, ktorý môže tieto služby 

poskytnúť. Tak ako už bolo uvedené, je nepochybné a vyplýva to aj z dokumentácie 

a tvrdení kontrolovaného, že daný predmet zákazky vedia zabezpečiť minimálne dva 

hospodárske subjekty (spoločnosť XY a YY), a preto v tomto prípade kontrolovaný nie je 

oprávnený použiť postup priameho rokovacieho konania na obstaranie daného predmetu 

zákazky. Úrad zároveň uvádza, že podľa bodu 14 Preambuly smernice č. 2014/24/EÚ o 

verejnom obstarávaní sa má pojem hospodárske subjekty vykladať široko, bez ohľadu na 

ich právnu formu, či skutočnosť, či ide o súkromné alebo verejné subjekty. Z uvedeného 

a zároveň zo skutočnosti, že kontrolovaný nepreukázal, že činnosti, ktoré majú byť 

predmetom zákazky vie poskytnúť iba 1 hospodársky subjekt, pričom dôkazné bremeno 

má práve kontrolovaný, teda vyplýva, že v prípade otvoreného súťažného postupu by sa 

ho potenciálne mohlo zúčastniť viacero hospodárskych subjektov, ktoré by boli schopné 

zabezpečiť požadovaný predmet zákazky bez ohľadu na to, či ide o spravodajské agentúry 

alebo o iné subjekty.    

 

36. Podľa § 175 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, ak úrad v konaní o 

preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy zistí, že postupom 

kontrolovaného bol porušený tento zákon a porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na 

výsledok verejného obstarávania, rozhodnutím nariadi vo vzťahu k zákazke alebo koncesii 

alebo ich časti zrušiť použitý postup zadávania zákazky alebo koncesie, postup zadávania 

časti zákazky alebo časti koncesie alebo súťaž návrhov. 

 

37. Podľa § 175 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní úrad je povinný v odôvodnení 

rozhodnutia, v ktorom konštatuje porušenie tohto zákona kontrolovaným, uviesť  



Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. Dokument je vytlačený 

z portálu Úradu pre verejné obstarávanie  11 

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.  

 

38. Úrad v súvislosti s ustanoveniami § 175 ods. 1 písm. b) a ods. 8 písm. a) zákona 

o verejnom obstarávaní uvádza, že zo skutočností uvedených v bodoch 27 až 35 tohto 

rozhodnutia vyplýva, že kontrolovaný svojím postupom v predmetnom verejnom 

obstarávaní postupoval v rozpore s § 116 ods. 1 písm. a) v spojení s § 81 písm. b) bod 

3 a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Úrad má za to, že kontrolovaný vyhlásil 

verejné obstarávania postupom priameho rokovacieho konania v rozpore s ustanovením 

§ 116 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 81 písm. b) bod 3 zákona o verejnom 

obstarávaní, keďže nepreukázal, že boli naplnené všetky skutočnosti odôvodňujúce 

použitie postupu priameho rokovacie konania, nakoľko sa jednoznačne preukázalo, 

že existuje viac ako jeden hospodársky subjekt, ktorý môže poskytnúť služby, ktoré 

sú predmetom danej zákazky. Kontrolovaný týmto konaním taktiež porušil princíp 

rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov 

uvedených v § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže vyzval na rokovanie 

a následne rokoval len s vybraným hospodárskym subjektom, napriek skutočnosti, 

že neboli naplnené podmienky uplatnenia § 116 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 81 

písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Úrad má za to, že predmetné porušenia 

mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, keďže otvoreného súťažného 

postupu verejného obstarávania by sa mohlo objektívne zúčastniť viacero subjektov 

schopných zrealizovať daný predmet zákazky. 

 

39. 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 použil postup priameho rokovacieho 

konania len v tom prípade, ak budú naplnené všetky podmienky ustanovené 

zákonom o verejnom obstarávaní na jeho použitie, pričom zároveň splnenie týchto 

podmienok musí kontrolovaný preukázať. V prípade ak sa ako výnimku zo 

súťažného postupu verejného obstarávania rozhodne kontrolovaný použiť priame 

rokovacie konanie podľa § 116 ods. 1 písm. a) v spojitosti s § 81 písm. b) zákona 

o verejnom obstarávaní musí jednoznačne preukázať, že daný predmet zákazky vie 

realizovať iba výlučne ním uvedený hospodársky subjekt a zároveň je povinný 

odôvodniť a preukázať aj splnenie ostatných podmienok nevyhnutných pre možnosť 

aplikácie tohto postupu verejného obstarávania, ktoré sú uvedené v bode 29 tohto 

rozhodnutia. So zreteľom na skutočnosť, že v danom  prípade uvedené podmienky 

kontrolovaný nepreukázal a za predpokladu, že kontrolovaný má v úmysle naďalej 

obstarať predmet zákazky, úrad odporúča kontrolovanému na uvedený predmet 

zákazky použiť otvorený súťažný postup vo verejnom obstarávaní.  

 

40. Na základe uvedeného bolo v predmetnom konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred podpisom zmluvy potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

41. Úrad záverom upozorňuje, že od 1. 1. 2017 sa mení sídlo úradu z Úrad pre verejné 

obstarávania, Dunajská 68, 820 04 Bratislava na Úrad pre verejné obstarávanie, 

Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava. 
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P o u č e n i e : 

 

Proti tomuto rozhodnutiu môže podľa § 177 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

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

o preskúmanie úkonov kontrolovaného a osoba podľa § 175 ods. 11 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 

Z. z. podať odvolanie. Odvolanie musí byť doručené na Úrad pre verejné obstarávanie do 10 

dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 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 zákona č. 438/2015 Z. z. je toto rozhodnutie úradu právoplatné márnym 

uplynutím lehoty na podanie odvolania alebo dňom doručenia rozhodnutia rady podľa § 177 

ods. 10 alebo ods. 12 účastníkom konania  a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie. 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 zákona č. 438/2015 Z. z. vzdajú odvolania alebo 

vezmú svoje odvolanie späť, toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť dňom doručenia 

vzdania sa alebo späťvzatia odvolania úradu. 

 

 

 

 

                

  riaditeľ odboru dohľadu I 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí: 

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava - kontrolovaný 

Podľa rozdeľovníka 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-175.odsek-11

