
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smernica č. 2/2013 Mesta Podolínec 

o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 
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Čl. I. 

Účel smernice 

 

Účelom tejto smernice je zabezpečiť jednotný postup a určiť pravidlá pri verejnom 

obstarávaní v podmienkach Mesta Podolínec, pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou
1
 

v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZVO“). 

 

Čl. II. 

Vymedzenie pojmov 

 

1. Zákazka na dodanie tovaru je zákazka, ktorej predmetom je kúpa, lízing, kúpa tovaru na 

splátky alebo prenájom tovaru s možnosťou alebo bez možnosti odkúpenia; môže zahŕňať aj 

činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru. 

2. Zákazka na uskutočnenie stavebných prác je zákazka, ktorej predmetom je uskutočnenie 

stavebných prác alebo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby. 

Stavbou na účely ZVO je výsledok stavebných prác ako celku, ktorý spĺňa ekonomickú 

funkciu alebo technickú funkciu, a uskutočnenie stavby zodpovedá požiadavkám verejného 

obstarávateľa alebo obstarávateľa. 

3. Zákazka na poskytnutie služby je zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby 

uvedenej v prílohe č. 2 alebo 3 ZVO, okrem zákazky uvedenej v odsekoch 1 a 2 tohto článku. 

Zákazka, ktorej predmetom je poskytnutie služby podľa prílohy č. 2 alebo 3 ZVO a ktorá 

zahŕňa ako vedľajšiu činnosť stavebné práce podľa prílohy č. 1 ZVO, sa považuje za zákazku 

na poskytnutie služby. Zákazka, ktorej predmetom je dodanie tovaru aj poskytnutie služby 

podľa príloh č. 2 a 3 ZVO, sa považuje za zákazku na poskytnutie služby, ak predpokladaná 

hodnota služby prevyšuje predpokladanú hodnotu tovaru. 

4. Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu 

dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a predložila ponuku. 

5. Záujemca je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu 

dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu a má záujem o účasť 

v súťaži, v rokovacom konaní alebo v súťažnom dialógu alebo si vo verejnej súťaži prevzala 

súťažné podklady. 

 

Čl. III. 

Finančné limity 

 

1. Mesto Podolínec určuje nasledovné limity pre zákazky s nízkou hodnotu: 

                                                             
1 Zákazka s nízkou hodnotou je definovaná v § 4 ods. 4 ZVO. 
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 a) pásmo 1 – zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou alebo rovnou ako 300 € bez 

DPH na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác, 

 b) pásmo 2 – zákazka na dodanie tovaru, poskytnutie služby s hodnotou 300 – 1000 € 

alebo uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou vyššou ako 300 € 

bez DPH a zároveň nižšou alebo rovnou ako 2 000 € 

 c) pásmo 3 – zákazka na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby s predpokladanou 

hodnotou vyššou ako 1 000 € bez DPH a zároveň nižšou ako 10 000 € bez DPH, 

zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou vyššou ako 

2 000 € bez DPH a zároveň nižšou ako 20 000 € bez DPH; v oboch prípadoch platí, 

že tieto finančné limity sa určujú na obdobie kalendárneho roka alebo poča platnosti 

zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok. 

2. Zamestnanec Mesta Podolínec (ďalej len „zamestnanec“) pri zadávaní zákazky s nízkou 

hodnotou, ktorá patrí do pásma 1 podľa odseku 1 tohto článku, nie je povinný vykonať 

prieskum trhu.  

3. Zamestnanec pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorá patrí do pásma 2 podľa odseku 

1 tohto článku, vykoná prieskum trhu telefonicky, prostredníctvom internetu, porovnávaním 

cien v cenníkoch alebo iným vhodným spôsobom. O takomto postupe vyplní záznam podľa 

prílohy č. 1 tejto smernice. 

4. Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou, ktorá patrí do pásma 3 podľa odseku 1 tohto článku, 

vykoná poverený zamestnanec, ktorého určí primátor Mesta Podolínec. V tomto prípade je 

povinný vykonať prieskum trhu takým spôsobom, že zašle výzvu (poštou, mailom alebo 

faxom) na predloženie cenovej ponuky minimálne 3 potenciálnym uchádzačom, prípadne 

zverejnením na webovom sídle Mesta Podolínec a úradných tabuliach mesta. Lehota na 

zverejnenie výzvy je 10 dní. 

 

Čl. IV. 

Postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou 

 

1. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Tento postup je podrobne upravený v § 5 ZVO.  

2. Zvolenie postupu pri zadávaní zákazky jedným zo spôsobov uvedených v čl. III. ods. 2 – 4 

tejto smernice, a to podľa zaradenie zákazky do jednotlivých pásiem pre zákazky s nízkou 

hodnotou.  

3. Výber uchádzača a odôvodnenie výberu úspešného uchádzača. Vybraný uchádazč musí byť 

oprávnený dodávať resp. poskytovať predmet obdstarávania. Takéto oprávnenie sa preukazuje 

výpisom z príslušného registra nie starším ako 3 mesiace (postačuje aj neoverená fotokópia 

alebo výpis z internetovej stránky registra). Kritériom pre výber uchádzača a tým aj 

odôvodnením výberu uchádzača je najnižšia cena alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka. 

Výber na základe iných kritérii sa musí písomne zdôvodniť. 
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4. Uzavretie zmluvy, resp. vystavenie objednávky. Zmluvu za Mesto Podolínec uzatvára 

štatutárny zástupca – primátor.  

5. Evidencia dokumentácie zo zadávania zákazky s nízkou hodnotou. Dokumentácia zo 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou sa eviduje a uchováva po dobu 5 rokov po uzatvorení 

zmluvy, resp. vystavení objednávky. Súčasťou dokumentácie sú všetky doklady a podklady 

pre zadanie zákazky. 

6. Mesto Podolínec je povinné zverejniť každé 3 mesiace na svojom webovom sídle súhrnnú 

správu o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000 EUR s DPH, pričom pri 

každej zákazke sa uvedie najmä: 

a) hodnota zákazky, 

b) predmet zákazky, 

c) identifikácia úspešného uchádzača. 

 

Čl. V. 

Vecný okruh zákaziek, pri ktorých nie je potrebné vykonávať výber dodávateľa 

prieskumom trhu 

 

1. Mesto Podolínec z dôvodu hospodárnosti pri vynakladaní finačných prostriedkov 

spojených s prieskumom trhu vymedzuje okruh obstarávaní, pri ktorých nie je potrebné 

vykonať výber dodávateľa prieskumom trhu pri zákazkách s nízkou hodnotou nasledovne: 

a) služby 

- školenia, kurzy, semináre, 

b) tovary 

- obstarávanie pohonných hmôt 

2. Prieskum trhu sa nevykonáva ani v prípade zákazky s nízkou hodnotou, ak ide 

o poskytovanie právnych služieb. 

3. Prieskum trhu sa nevykonáva na zadanie zákazky za účelom uzavretia pracovných zmlúv, 

dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného 

vzťahu. 

4. Prieskum trhu sa nevykonáva pri zadávaní zákazky z dôvodu mimoriadnej udalosti (živelná 

pohroma, havária, situácia bezprostredne ohrozujúca život alebo zdravie ľudí, situácia vážne 

ohrozujúca životné prostredie). 

5. Prieskum trhu sa nevykonáva, ak predmet obstarávania je dostupný iba z jedného zdroja, 

dodávateľ má k predmetu obstarávania autorské práva alebo práva obdobné autorskému 

právu. Táto skutočnosť sa uvedie na zázname z priskumu trhu (príloha č. 3). 
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Čl. VI. 

Určenie maximálnych cien prác vykonávaných dodávateľsky v mestských lesoch 

Podolínec 

 

Mesto Podolínec určením týchto maximálnych cien upravuje tvorbu cenovej politiky v rámci 

mestských lesov Podolínec. Maximálna cena je základom pre uskutočnenie verejného 

obstarávania. Maximálne ceny sa prehodnocujú raz ročne s prihliadnutím na výšku inflácie, 

ktorá je uverejnená na web stránke Štatistického úradu SR.  

 

Čl. VII. 

Dodanie prác – ťažba dreva 

 

1. Dodávateľ služby – ťažba dreva v príslušnom poraste bude vybratý na základe 

vyhodnotenia predložených cenových ponúk a následného výberu najnižšej cenovej ponuky. 

Konečná jednotková a celková cena určená výsledkom verejného obstarávania komplexnej 

výroby dreva v príslušnom poraste bude určená v zmluve o dielo. Údaje potrebné pre 

zostavenie zmluvy o dielo, ako je objem stredného kmeňa a terénny typ, sa prevezmú z 

platného lesného hospodárskeho plánu a približovacia vzdialenosť bude priamo zmeraná v 

teréne. Cena bude stanovená podľa prílohy č. 1 v € bez DPH za 1 m
3
 zmanipulovaného, 

vytriedeného, uloženého a označeného sortimentu surového dreva na odvoznom mieste. 

Podkladom na fakturáciu bude číselník surového dreva podpísaný dodávateľom prác a 

príslušným vedúcim lesného obvodu a zadávací list prác v poraste. Dodávatelia prác sú 

povinní sa pri výkone prác riadiť pokynmi vedúcich lesných obvodov a ich nadriadených 

pracovníkov. 

 

2. Dodávateľ je povinný spracovať hmotu hrúbky od 7 cm vrátane. Dodávatelia nebudú 

pracovať s ťažkými mechanizmami v približovaní dreva počas nepriaznivého počasia, aby 

nedošlo k erózii pôdy. Pri nedôslednom spracovaní drevnej hmoty, pri nesprávnom meraní 

dreva a pri nedodržaní technologických postupov bude vykonaná zrážka 10% z ceny za 1 m
3
 z 

objemu vyťaženej hmoty. Rozsah prác dojednaných v jednotlivých porastoch sa bude riadiť 

potrebou objednávateľa a platným lesným hospodárskym plánom. Zodpovednosť za 

dodržanie technologických postupov, zásad bezpečnosti pri práci, protipožiarnych predpisov 

na ochranu majetku a ďalšie ustanovenia budú bližšie špecifikované v zmluvách o dielo 

medzi objednávateľom a dodávateľom prác. 

 

Čl. VIII 

Dodanie prác – pestovná činnosť 

 

1. Dodávateľ služieb v pestovnej činnosti v príslušnom poraste bude vybratý na základe 

vyhodnotenia predložených cenových ponúk uchádzačov a následného výberu najnižšej 

cenovej ponuky. Konečná jednotková a celková cena služby v pestovnej činnosti v príslušnom 

poraste bude určená v zadávacom liste, ktorý vyhotoví a podpíše príslušný vedúci lesného 

obvodu, jeho nadriadený pracovník a vybratý dodávateľ prác. Pri určovaní ceny za technickú 
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jednotku sa bude prihliadať na rôznorodosť pracovných podmienok. Súčasťou zadávacieho 

listu bude úkolový list, na ktorom bude podľa výkonových noriem používaných v lesníctve 

vypočítaný základ na normohodiny práce, ktorý bude smerodajný k určeniu ceny za technickú 

jednotku. Zadávací list bude obsahovať sadzbu za 1 technickú jednotku a zoznam porastov s 

technickými jednotkami prác. Tieto zadávacie listy a preberacie protokoly prác v pestovnej 

činnosti budú podkladom pre fakturáciu. Preberací protokol bude podpísaný dodávateľom 

prác, príslušným lesníkom a jeho priamo nadriadeným pracovníkom. Množstvo prác bude 

závislé od technologických prírodných podmienok a od predpisov platného lesného  

hospodárskeho plánu. Vykonané práce budú preberané vedúcim príslušného lesného obvodu, 

na ktorom boli jednotlivé práce prevedené a jeho priamo nadriadeným pracovníkom. 

 

2. V prípade nedodržania technologických postupov a pri nedodržaní podmienok 

špecifikovaných v zmluvách o dielo a zadávacom liste bude vykonaná zrážka 10 % z ceny za 

technickú jednotku. 

 

3. V mimoriadnych prípadoch, keď nebude možné dodržať maximálne ceny za technickú 

jednotku a bude potrebné niektoré činnosti riešiť odmeňovaním sadzbou za odpracovaný čas, 

bude príslušným vedúcim lesného obvodu, ešte pred vykonaním práce vyhotovená časová 

snímka, ktorá bude overená a podpísaná priamo nadriadeným pracovníkom a štatutárom 

mesta. 

 

Čl. IX 

Podmienky vyhlásenia výzvy na predloženie cenovej ponuky 

 

1. Uvedené sadzby za cenu prác vykonávaných dodávateľsky sú maximálne a používajú sa pri 

prácach s charakterom zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov. V prípade, ak predpokladaný objem prác v 

príslušnom poraste presiahne cenový limit pre zákazku s nízkou hodnotou podľa platného 

zákona o verejnom obstarávaní, použije sa pri výbere dodávateľa iný postup zadávania 

zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Výzva na predloženie cenovej ponuky z jednotlivých činnosti v ťažbovej a pestovnej 

činnosti bude zverejnená na internetovej stránke mesta a na úradných tabuliach.  

3. Jednotliví dodávatelia prác v ťažbovej a pestovnej činnosti budú vybratí na základe 

cenových ponúk za jednotlivé činnosti. Vyhodnotenie cenových  ponúk a výber dodávateľov 

prác prevedie výberová komisia menovaná primátorkou mesta. Komisiu tvoria najmenej  traja 

členovia. Jedným z členov komisie je poslanec mestského zastupiteľstva. O výbere 

dodávateľov prác bude vyhotovená zápisnica a jednotliví uchádzači budú o výsledku písomne 

vyrozumení. Komisia odporučí štatutárovi mesta podpísať zmluvu o dielo s víťazom súťaže. 

 

Čl. X 

Záverečné ustanovenia 

 

Táto smernica bola schválená Mestským zastupiteľstvom dňa 30. Mája 2013 
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V Podolínci, dňa 24.05.2013 

 

 

  

             Mgr. Iveta Bachledová 

                       primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



8 

 

Príloha č. 1 
      

        
Maximálne ceny komplexnej výroby dreva podľa stredného  

objemu kmeňa a približovacej vzdialenosti v €/m
3
 platné 

pre Mestské lesy  Podolínec od 1.6.2013 

  

        

        Druh ťažby Objem str.kmeňa Približ.vzdialenosť v m €/m3   

                

    

 

  do  500   11,00   

RÚ,RNR   do 0,80   1000   11,50   

    

 

  1500   12,00   

    

 

  2000   12,50   

    do 1,30   do  500   10,50   

    

 

  1000   11,00   

    

 

  1500   11,50   

    

 

  2000   12,00   

    nad 1,30   do  500   10,00   

    

 

  1000   10,50   

    

 

  1500   11,00   

    

 

  2000   11,50   

PÚ,PN,RNP do 0,10   do  500   16,50   

    

 

  1000   17,00   

    

 

  1500   17,50   

    

 

  2000   18,00   

    do 0,20   do  500  15,50   

    

 

  1000   16,00   

    

 

  1500   16,50   

    

 

  2000   17,00   

    do 0,40   do  500   14,50   

    

 

  1000   15,00   

    

 

  1500   15,50   

    

 

  2000   16,00   

    do 0,60   do  500   13,50   

    

 

  1000   14,00   

        1500   14,50   

Za každých ďalších 500m nad 2000m je navýšenie sadzby o 0,33 €/m3 

 

        Prirážky pri približovaní dreva:           TT : 3,5,6   3% 

  

   

TT : 7,8,9 

 

5% 

  

   

TT : 10    8% 

  

        

        Pri komplexnej výrobe listnatých sortimentov dreva sa základná sadzba násobí koeficientom 

1,1. Pri komplexnej výrobe dreva na LO Skalná sa základná sadzba násobí pri ihličnatom 

dreve koeficientom 1,1 a pri listnatom dreve 1,2. 
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Príloha č. 2        

         

Výkon pestovnej činnosti       

         

         

       Sadzba  

       €/T.j. Max. cena 

Uhadzovanie haluziny na hromady a do pásov po ihl. ťažbe bez pálenia €/m3 3,49 

Uhadzovanie haluziny na hromady a do pásov po list. ťažbe bez pálenia €/m3 4,49 

Výrez krov na ploche s uhadzovaním na hromady a do pásov  €/ha 650,00 

Sadba jamková,hlbka 20 cm, plôšky 35 x 35    €/ks 0,25 

Sadba štrbinová s prípravou pôdy     €/ks 0,20 

Sadba štrbinová bez prípravy pôdy    €/ks 0,11 

Príprava pôdy pre prirodzené zmladenie, nakopanie pôšky 70 x 70  1plôška 0,10 

Ochrana lesných kultúr proti burine pomiestna, plôšky     

60 x 60 cm, výška buriny 60 cm     €/ha 150,00 

Ochrana lesných kultúr proti zveri náterom repelentmi   €/ha 100,00 

Chemická asanácia dreva - postrek    €/m
3
 2,20 

Prerezávky mechanizované     €/ha 185,00 

Ochrana les - porastová hygiena     €/ha 560,00 

Výrez nežiadúcich drevín v mladých lesných porastoch   €/ha 170,00 

Práce v lesnej škôlka: Škôlkovanie    €/1000ks 13,00 

Vyzdvihovanie sadeníc + balenie   €/1000ks 29,00 

Pletie     €/m2 0,70 

Časové práce - čistenie prepustov, drážky, vyznačovanie ťažby  €/hod. 3,00 

Časové práce JMP      €/hod. 6,70 

Časové práce traktorom     €/hod. 17,00 
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Príloha č. 3  

 k Smernici č. 1/2012 

   

 

Záznam z prieskumu trhu  

 

Názov predmetu obstarávania: .................................................................................................  

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Druh predmetu obstarávania (dodávka tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie 

stavebných prác): ......................................................................................................................... 

 

Názov záujemcu 

Cenová 

informácia 

v €  

bez DPH 

Cenová 

informácia 

v €  

s DPH 

Poznámky 

    

    

    

 

Vybratý záujemca: ..................................................................................................................... 

 

Zdôvodnenie (len v prípade nevybratia najnižšej cenovej informácie, prípadne menšieho 

počtu ponúk): ............................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Prieskum trhu vykonal (meno, priezvisko, funkcia): 

 

S výberom súhlasil (meno, priezvisko, funkcia): 

 

V Podolínci, dňa ......................... 


