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Stanovenie PHZ

Predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje ako cez bez DPH

Konkurenčný boj platiteľov a neplatiteľov DPH.



Verejný obstarávateľ

Verejný obstarávateľ je

 Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,

 obec,

 vyšší územný celok,

 právnická osoba, ktorá spĺňa požiadavky podľa odseku 2,

 združenie právnických osôb, ktorého členmi sú výlučne verejní obstarávatelia uvedení vyššie.

Právnická osoba, podľa vyššie uvedeného bodu, je osoba založená alebo zriadená na osobitný účel plnenia 
potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter, a

 je úplne alebo z väčšej časti financovaná verejným obstarávateľom podľa vyššie uvedených bodov,

 je kontrolovaná verejným obstarávateľom podľa vyššie uvedených bodov alebo

 verejný obstarávateľ podľa vyššie uvedených bodov vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej 
riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.



Verejný obstarávateľ

Ak verejný obstarávateľ poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 
50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie 
služieb, je táto osoba povinná postupovať ako verejný obstarávateľ. 

Povinnosť podľa vyššie uvedeného bodu sa nevzťahuje na osobu, ktorá nie je verejný obstarávateľ 
ani obstarávateľ a

 ktorá získala finančné prostriedky v rámci opatrení spoločnej organizácie poľnohospodárskych 
trhov alebo finančné prostriedky určené na podporu rozvoja vidieka, poľnohospodárskej 
prvovýroby, potravinárstva, lesného a rybného hospodárstva podľa osobitných predpisov

 ktorej boli poskytnuté finančné prostriedky určené na tvorbu, vývoj, prípravu realizácie, výrobu, 
postprodukciu, distribúciu, prezentáciu, propagáciu a iné šírenie audiovizuálneho diela, ak je táto 
osoba zapísaná v zozname osôb pôsobiacich v audiovízii podľa osobitného predpisu



Obstarávateľ

Obstarávateľ je

právnická osoba, na ktorú má verejný obstarávateľ priamy alebo nepriamy rozhodujúci vplyv na 
základe vlastníckeho práva, finančného podielu alebo pravidiel, ktorými sa spravuje, a vykonáva 
aspoň jednu z činností uvedených nižšie; rozhodujúcim vplyvom sa rozumie, že verejný obstarávateľ 
priamo alebo nepriamo

 vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel,

 ovláda väčšinový podiel na hlasovacích právach alebo

 vymenúva viac ako polovicu členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo 
kontrolného orgánu,

právnická osoba vykonávajúca aspoň jednu z činností uvedených nižšie na základe osobitných práv 
alebo výlučných práv



Obstarávateľ

 činnosti v odvetví energetiky a tepelnej energetiky 

 činnosti v plynárenstve

 činnosti v odvetví vôd

 činnosti súvisiace s využívaním geograficky vymedzeného územia (ťažba ropy, prieskum ložísk, 
ťažba zemného plynu, atď.)

Osobitným právom alebo výlučným právom sa rozumie právo vyplývajúce zo zákona, rozhodnutia 
súdu alebo z rozhodnutia správneho orgánu, ktorého výsledkom je obmedzenie výkonu činností na 
jednu osobu alebo viac osôb a ktoré podstatným spôsobom ovplyvňuje možnosť vykonávať tieto 
činnosti inými osobami. 
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