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1. Úvod a cieľ 

S účinnosťou od 15.06.2021 došlo k zavedeniu jednotných pravidiel a bezvýhradného zosúladenia pravidiel 

určených pre žiadateľov/prijímateľov v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) 

s pravidlami určenými Systémom riadenia EŠIF a metodickými pokynmi a vzormi Centrálneho koordinačného 

orgánu (ďalej len „CKO“) za oblasť verejného obstarávania a obstarávania na základe Jednotnej príručky pre 

žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské 

zdroje (ďalej len „SO pre OP ĽZ“) oznamuje žiadateľom/prijímateľom v rámci prioritnej osi 6 OP ĽZ vydanie 

nezáväznej vzorovej dokumentácie odporúčacieho charakteru k vybraným dokumentom k zadávaniu zákaziek 

na stavebné práce, menovite: 

 podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska s vyhodnocovaním v súlade s § 112 ods. 6 

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

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

 zákazka s nízkou hodnotu v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

Žiadateľom/prijímateľom odporúčame aktívne využívanie uvedenej vzorovej dokumentácie vzhľadom na jej 

pozitívny synergický efekt: 

 na strane žiadateľov/prijímateľov – vo forme skrátenia obdobia nevyhnutného pre oboznámenie sa 

s účinnou Jednotnou príručkou, jednotného prístupu žiadateľov/prijímateľov pri príprave 

dokumentácie k verejnému obstarávaniu, eliminácie nedostatkov a pochybení v dokumentácii 

k verejnému obstarávaniu predkladanému ku kontrole na SO pre OP ĽZ ako aj skrátenia časového rámca 

určeného na kontrolu dokumentácie k verejnému obstarávaniu a  

 na strane SO pre OP ĽZ – vo forme zefektívnenia a zrýchlenia procesov kontroly verejného 

obstarávania. 

 

2. Prílohy 

Príloha č. 1:  Podlimitná zákazka k stavebným prácam – vzorová dokumentácia k vybraným 

dokumentom_verzia 1.0 

Príloha č. 2:  Zákazka s nízkou hodnotou k stavebným prácam – vzorová dokumentácia k vybraným 

dokumentom_verzia 1.0 

 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/

