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Pravidlá a postupy 

 

príležitostného spoločného obstarávania v súlade s § 16 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, vzťahujúcich sa na rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou 

subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda 

 

      

      I. 

 

(1) Mesto Dunajská Streda  v súlade  so zákonom NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 

o verejnom obstarávaní „) definuje práva a povinnosti, zodpovednosť a  postupy mesta 

v prípade príležitostného spoločného obstarávania podľa §16  a pri uzatváraní zmlúv. 

 

(2) Mesto Dunajská Streda ako zriaďovateľ (ďalej len „mesto“) príspevkových a rozpočtových 

organizácii mesta (ďalej len „ ROPO“)  a z  dôvodu dosiahnutia ekonomických úspor, zvýšenia 

hospodárnosti, transparentnosti  a  efektívnosti v procese verejného obstarávania pri nákupe 

totožného predmetu obstarávania bude  uplatňovať  príležitostné spoločné obstarávanie na 

tovary, práce a služby podľa rozhodnutia primátora mesta.  

 

(3) Spoločné obstarávania postupom podľa zákona o verejnom obstarávaní bude realizovať mesto,  

ROPO sú povinné uzavrieť s mestom dohodu o spoločnom obstarávaní vybraného tovaru 

a/alebo služieb podľa ustanovení týchto pravidiel. 

 

(4) ROPO sú povinné poskytnúť mestu požadovanú súčinnosť včas tak, aby mohol byť proces 

spoločného verejného obstarávania úspešne realizovaný a aby mohlo mesto riadne splniť 

všetky povinnosti po skončení procesu verejného obstarávania, ktoré stanovuje zákon 

o verejnom obstarávaní. 

 

(5) V závislosti od zvoleného postupu vo verejnom obstarávaní majú ROPO právo nominovať 

jedného svojho splnomocneného zástupcu na účasť na rokovaniach, člena v komisii na 

vyhodnotenie ponúk ako aj v ďalších komisiách, pokiaľ budú v rámci verejného obstarávania 

zriadené. 

 

(6) Mesto zabezpečí všetky úkony spojené s organizačnou činnosťou pri verejnom obstarávaní 

spočívajúce v komplexnom organizačnom zabezpečení procesu verejného obstarávania za 

účelom uzavretia zmluvy na realizáciu verejného obstarávania na výber dodávateľa na predmet 

zákazky. 

 

(7) Kompletný spisový materiál a dokumenty týkajúce sa jednotlivých verejných obstarávaní 

administratívne zabezpečí mesto. Finančné plnenie zo zmlúv na obstarávaný predmet plnenia 

budú realizovať mesto a ROPO, každý samostatne v rozsahu nimi odobratého plnenia zo 

zmluvy uzavretej s úspešným uchádzačom. 

 

 

(8) Mesto nezodpovedá za porušenie záväzku osobou, s ktorou jednotlivé ROPO uzatvoria 

zmluvný vzťah ako výsledok daného verejného obstarávania. 

 

(9) Činnosť mesta pri realizovaní spoločného obstarávania bude vykonávaná bezodplatne. 

 



2 

 

(10) Výsledkom spoločného obstarávania realizovaného mestom bude uzatvorenie zmluvy medzi 

mestom a ROPO na strane jednej a úspešným uchádzačom na strane druhej. Práva a povinnosti 

podľa zmluvy budú vykonávať mesto a jednotlivé ROPO samostatne vo svojom mene. 

 

 

II. 

 

(1) Tieto pravidlá sú záväzné pre všetkých zamestnancov Mestského úradu Dunajská Streda  

a zamestnancov ROPO. 

 

(2) Tieto pravidlá schválilo Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí                       

dňa 28. júna 2016. 

 

(3) Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť 1. júla 2016. 

 

 

V Dunajskej Strede, ............2016 

 

 

 

 

       JUDr. Zoltán Hájos, 

          primátor mesta 
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Dôvodová správa 

 

  

Mesto Dunajská Streda  a rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

mesta Dunajská Streda sú podľa § 7 zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon 

o verejnom obstarávaní„) verejným obstarávateľom. 

 

V záujme dosiahnutia ekonomických úspor a zvýšenia hospodárnosti, transparentnosti 

a efektívnosti v procese verejného obstarávania pri nákupe totožného predmetu obstarávania sa 

odporúča, aby mesto Dunajská Streda ako zriaďovateľ, ktorý má kvalifikovaných odborných 

zamestnancov resp. má uzavretú zmluvu o poskytovaní služieb verejného obstarávania s odborným 

externistom, realizoval príležitostné spoločné obstarávanie niektorých vybraných tovarov a služieb 

s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami so samostatnou právnou subjektivitou, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dunajská Streda v zmysle ust. § 16 cit. zákona o verejnom 

obstarávaní. 

 

 

„§ 16 Príležitostné spoločné obstarávanie 

 

(1)Viacerí verejní obstarávatelia môžu na základe písomnej dohody uskutočniť verejné 

obstarávanie spoločne. Rovnako môžu uskutočniť verejné obstarávanie spoločne aj viacerí 

obstarávatelia.  

(2)Ak sa verejné obstarávanie uskutoční spoločne v mene a na účet všetkých zúčastnených 

verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, títo sú spoločne a nerozdielne zodpovední za 

plnenie svojich povinností. To platí aj vtedy, ak jeden verejný obstarávateľ alebo jeden 

obstarávateľ riadi verejné obstarávanie, pričom koná na účet všetkých zúčastnených 

verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.  

(3)Ak sa verejné obstarávanie neuskutoční v mene a na účet zúčastnených verejných 

obstarávateľov alebo obstarávateľov, títo sú spoločne a nerozdielne zodpovední len za tie 

časti, ktoré uskutočnili spoločne. Každý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je samostatne 

zodpovedný za plnenie svojich povinností týkajúcich sa tých častí, ktoré vykonáva vo svojom 

mene a na svoj účet.“ 

 

 

 

Predkladaný návrh prerokovala 

 komisia MsZ pre financie, rozpočet, správu a hospodárenie s majetkom mesta 

a podnikateľskú činnosť a odporúča ho schváliť.  

 komisia MsZ pre kultúru a medzinárodné vzťahy a odporúča – neodporúča ho 

schváliť. 

 komisia MsZ pre školstvo a mládež odporúča ho schváliť. 

komisia MsZ pre zdravotníctvo a sociálnu starostlivosť odporúča ho schváliť , zároveň 

žiada prehodnotiť výhody pre organizácie, ktoré sú platcami DPH. 

 mestská rada a odporúča ho schváliť. 

 

 

 

 

Materiál vypracovala: Mgr. Priska Czúfalová, referát právny ÚP  

 


