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Usmernenie č. 001/2019/ODDVO
k plneniu povinností uvedených v čl. 8. Zverejňovacie a oznamovacie povinnosti OvZP príkazu č.
013/2018/ODDVO a s tým súvisiacim zasielaním súhrnných správ
Organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len
„OvZP“) vyplývajú v zmysle odsekov 1 až 3 čl. 8. príkazu č. 013/2018/ODDVO a tam uvedených
ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) nasledovné povinnosti:
1. OvZP sú v zmysle § 111 ods. 2 ZVO povinné zverejňovať štvrťročne v profile zriadenom
na elektronickom úložisku Vestníka verejného obstarávania súhrnnú správu o zákazkách
podľa § 109 a 110 ZVO (t.j. o podlimitných zákazkách a zákazkách s nízkou hodnotou
zadaných prostredníctvom elektronického trhoviska) s cenami vyššími ako 5000 eur, v
ktorej pre každú zákazku uvedú najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu
úspešného uchádzača.
2. OvZP sú v zmysle § 117 ods. 6 ZVO povinné uverejniť v profile zriadenom na
elektronickom úložisku Vestníka verejného obstarávania súhrnnú správu o zákazkách s
nízkymi hodnotami ktoré zadali za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po
skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedú najmä
hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. Za plnenie tejto povinnosti je
zodpovedné OvZP. V prípade potreby, oddelenie verejného obstarávania Úradu BBSK
(OVO) poskytne súčinnosť pri plnení tejto povinnosti.
3. OvZP sú v zmysle § 10 ods. 10 ZVO povinné do 30 dní po skončení kalendárneho
štvrťroka uverejniť v profile zriadenom na elektronickom úložisku Vestníka verejného
obstarávania súhrnnú správu o zmluvách, so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur,
ktoré uzavreli za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14
nevzťahuje ZVO. OvZP v súhrnnej správe za každú takúto zákazku uvedú najmä hodnotu
zákazky, predmet zákazky, identifikáciu zmluvnej strany, s ktorou bola zmluva uzatvorená a
ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 ZVO, na základe ktorého bola zmluva uzavretá. Za plnenie
tejto povinnosti je zodpovedné OvZP. V prípade potreby, OVO poskytne súčinnosť pri
plnení tejto povinnosti.
Zároveň, nad rámec ustanovení ZVO, majú OvZP povinnosť súhrnné správy podľa ods. 1., 2. a 3.
zasielať v rovnakých termínoch aj na OVO, a to prostredníctvom aplikácie WORKFLOW.
Aj napriek tomu, že sa jedná o celkom jednoznačne formulované povinnosti, vzhľadom na
množiace sa a opakujúce sa otázky od OvZP, ktoré často vyplývajú z informácií nadobudnutých od
školiteľov zákona o verejnom obstarávaní otáznej odbornej úrovne, vydávame pred OvZP
nasledovné usmernenie.

A. Všeobecné usmernenie.
1. Ako vyplýva z textácie ZVO, vo všetkých troch uvedených prípadoch sa jedná o:
- kvartálne (štvrťročné správy),
- súhrnné správy,
- správy uverejňované v profile verejných obstarávateľov, zriadených na elektronickom
úložisku Vestníka verejného obstarávania.
Z uvedeného celkom jednoznačne vyplýva, že dané správy je potrebné uverejňovať (zasielať)
jedenkrát za všetky zákazky zadané v danom kalendárnom štvrťroku, a to do 30 dní po uplynutí
daného štvrťroku.
Akákoľvek iná interpretácia predmetných ustanovení je nesprávna.
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2. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) spustil funkcionalitu, ktorou je možné dané správy
odosielať cez Vestník verejného obstarávania a tieto sa automaticky zverejňujú v profiloch
verejných obstarávateľov, avšak nič nebráni OvZP, aby súhrnné správy v profiloch zverejňovali
ako iné všeobecné dokumenty vo formátoch word, excel, pdf alebo iných.
OVO odporúča, aby OvZP zverejňovali v profiloch na ÚVO súhrnné správy vo formátoch excel
a tieto následne zasielali na OVO prostredníctvom aplikácie Workfow.

B. FAQ (najfrekventovanejšie otázky a odpovede).
Otázka č. 1.
Musia OvZP zverejňovať súhrnné správy aj v prípade, že podľa daného § nezadali žiadnu
zákazku? Prípadne, či musia niekde na ÚVO alebo na OVO zasielať informáciu o tom, že im v
zmysle daného § nevznikla zverejňovacia povinnosť?
Odpoveď.
Nemusia. OvZP zverejňujú súhrnnú správu iba v prípade, že zadali aspoň jednu zákazku podľa
príslušného § ZVO. Ako to zo znenia príslušných §§ vyplýva, súhrnné správy obsahujú konkrétne
informácie o zadaných zákazkách (zmluvách), pokiaľ žiadna zákazka zadaná nebola, nie je
možné informácie do súhrnnej správy uviesť, a teda súhrnná správa ako taká nemôže ani
vzniknúť. Každopádne, je na každej OvZP, či vo svojom profile uvedie prázdny dokument alebo ho
neuvedie vôbec. OVO takouto informáciou nepotrebuje disponovať.
Otázka č. 2.
Môžu OvZP zverejňovať súhrnné správy postupne počas kvartálu – za každú zákazku zvlášť a v
období keď ju zadali? Príklad: zadali zákazku v januári, tak vyplnia a odošlú formulár do Vestníka
za túto zákazku. Ďalšiu zadali vo februári, tak vo februári za túto zákazku vyplnia a odošlú formulár
do Vestníka.
Odpoveď.
Takýto postup je v rozpore so ZVO.
Ako vyplýva z už vyššie citovaných ustanovení ZVO, jedná sa o súhrnné správy o zadaných
zákazkách (čiže uzavretých zmluvách, odoslaných objednávkach a podobne) za jednotlivé
štvrťroky, zasielané po uplynutí daného štvrťroku.
V prípade, ak OvZP postupuje tak, ako je uvedené v otázke, nemusia byť dané správy považované
za štvrťročné, a teda nemusia byť pri vyhodnocovaní splnenia daných povinností brané do úvahy.
Otázka č. 3.
Musia OvZP vypracovať a zverejniť súhrnné správy podľa § 10 ods. 10, keď všetky svoje zmluvy a
objednávky zverejňujú na CRZ BBSK?
Odpoveď.
Áno, musia. Táto povinnosť sa nevzťahuje iba na tie zákazky (zmluvy), ktoré sú zverejnené
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR: www.crz.gov.sk
Centrálny register zmlúv v podmienkach národnej legislatívy je iba jeden jediný (práve vyššie
uvedený), bez ohľadu na to, či sa nejaké iné registre zmlúv nazývajú centrálnymi alebo nie.
Otázka č. 4.
Musia OvZP vypracovať okrem súhrnných správ uvedených v čl. 8 platného príkazu
(013/2018/ODDVO) aj kvartálne správy, ktoré museli vypracovať a poslať na OVO v zmysle
príkazu č. 005/2018/ODDVO čl. 8. Kvartálna správa o zákazkách?
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Odpoveď.
Nemusia. OvZP sa riadia platným príkazom, to znamená, že predošlé príkazy neberú do úvahy. Ak
by platilo niekoľko príkazov týkajúcich sa jednej problematiky súčasne, zákonite by to malo za
následok vznik nepredstaviteľného chaosu.

Vypracoval: Mgr. Martin Daniš

Banská Bystrica 16. apríl 2019

Ing. Andrea Holubčíková v.r.
riaditeľka odboru financií
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