
 
 

 

 

 

Materiál na rokovanie  

Hospodárskej a sociálnej rady SR 

dňa 28.6.2021     

 

  k bodu č. 3 

 

 

 

Stanovisko ZMOS 

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov                                            

 
 

Všeobecne k materiálu: 

 

Návrh zákona sa predkladá na základe úlohy č. 67 Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej 

republiky na mesiace september až december 2020.  

 

Na účely zrýchlenia procesu verejného obstarávania je navrhovaná úprava procesných 

ustanovení revíznych postupov, a to vrátane konania o preskúmaní úkonov pred podpisom 

zmluvy na základe námietok. Cieľom je skrátenie konania so zachovaním potrebnej úrovne 

ochrany práv dotknutých subjektov vrátane možnosti súdnej ochrany.                  

 

Procesy verejného obstarávania by mala zjednodušiť a optimalizovať aj Centrálna obstarávacia 

autorita pre štátne orgány. V súčasnosti túto úlohu čiastočne zastrešuje a zabezpečuje rezort 

vnútra, ktorý realizuje centrálne nákupy energií pre štátnu správu. Keďže momentálne prebieha 

na technickej úrovni diskusia o finálnom rozsahu úloh a kompetencií Centrálnej obstarávacej 

autority, v aktuálnom návrhu zmien zákona o verejnom obstarávaní bude vytvorený predpoklad 

na jej zriadenie, pričom podrobnosti o rozsahu jej činnosti budú následne upravené nariadením 

vlády.                             

                                    

 

Pripomienky k predmetnému návrhu:   

 

Združenie miest a obcí Slovenska k predloženému návrhu zákona uplatnilo v medzirezortnom 

pripomienkovom konaní tri zásadné pripomienky.                         

 

 



Vznesená zásadná pripomienka k novelizačnému bodu 213 (§ 187k) v znení uvedenom 

nižšie, však nebola predkladateľom pri rozporovom konaní akceptovaná, resp. rozpor 

nebol odstránený:            

 

Navrhujeme upraviť predmetné paragrafové znenie tak, aby bol zákonný prechod všetkých 

dotknutých práv a povinností posunutý z 1. januára 2022 na 1. januára 2023.  

ZMOS má za to, že predkladaná legislatívna zmena vyvoláva kumulatívnu potrebu značných 

časových, finančných, kapacitných, technických, či integračných zdrojov, ktoré nebude bez 

neprimeraných ťažkostí v predpokladanom časovom rámci možné zabezpečiť (pokiaľ sa s 

prijatím tejto novely počíta v treťom alebo štvrtom kvartáli tohto kalendárneho roka), čo môže 

reálne spôsobiť ohrozenie alebo narušenie plynulosti a bezchybnosti prebiehajúcich procesov 

verejného obstarávania, ktoré sú na tejto technickej a programovej infraštruktúre závislé (čo 

zároveň môže privodiť značnú mediálnu pozornosť, či právnu zodpovednosť za vzniknutú 

škodu). Zároveň, máme za to, že obdobne, ako je uvedené vyššie, sú predkladanou legislatívnou 

zmenou dotknuté aj súkromné informačné systémy, prostredníctvom ktorých sú realizované 

procesy verejného obstarávania, preto je náležité pri zachovaní princípu rovnakého 

zaobchádzania vytvoriť primeraný časový rámec na reflektovanie takýchto významných 

legislatívnych zmien aj pre prevádzkovateľov týchto systémov, resp. zabezpečiť plynulosť a 

bezchybnosť tých prebiehajúcich procesov verejného obstarávania, ktoré prebiehajú práve 

prostredníctvom týchto (súkromných) informačných systémov. V neposlednom rade je tiež 

potrebné náležite vytvoriť primeraný časový rámec potrebný na zabezpečenie právnej a 

technickej implementácie zamýšľaného systému sledovania vývoja cien podľa novelizačného 

bodu 31 (§ 13 ods. 2 písmeno d), ktorý rovnako vyžaduje relevantnú potrebu časových, 

kapacitných, technických, či integračných zdrojov (nakoľko takýto alebo obdobný systém vo 

verejnej správe v súčasnosti neexistuje).  

Odôvodnenie: pripomienku odôvodňujeme na základe vyššie uvádzaných časových, 

finančných, kapacitných, technických, dopadových a tiež integračných dôvodov.             

 

 

Záver: 

ZMOS žiada, aby Hospodárska a sociálna rada SR odporučila predložený návrh zákona na 

ďalšie legislatívne konanie až po zapracovaní zásadnej pripomienky ZMOS.      

 

                                                                                                  

 

                                                                                                 

                                                                                                            Branislav Tréger   

                                                                                                               predseda ZMOS   


