
 

Príloha č.1 SOCIÁLNE SLUŽBY A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY 

Okrem obstarávania stravných poukážok 

 

Kód CPV Opis 

 

75200000-8 

75231200-6 

75231240-8 

79611000-0 

79622000-0 

79624000-4 

79625000-1 

od 85000000-9 

do 85323000-9 

98133100-5 

98133000-4 

98200000-5 

98500000-8 

98513000-2 

98513100-3 

98513200-4 

98513300-5 

98513310-8 

98514000-9 

Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby 

Poskytovanie komunálnych služieb 

Služby súvisiace s väzbou alebo rehabilitáciou delikventov (páchateľov trestných 

činov) 

Podmienečné prepustenie 

Vyhľadávanie pracovných príležitostí 

Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť 

Zabezpečovanie opatrovateľského personálu 

Zabezpečovanie lekárskeho personálu 

Zdravotnícka a sociálna pomoc - Obecné zdravotnícke služby, Služby na podporu 

občianskej a spoločenskej vybavenosti, Služby poskytované spoločenskými členskými 

organizáciami 

Konzultačné služby týkajúce sa rovnosti príležitostí 

Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu 

Služby pracovných síl pre domácnosti,  

Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti,  

Služby pracovných síl pre domácnosti 

Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti 

Služby kancelárskych pracovníkov pre domácnosti 

Pracovníci na čas určitý pre domácnosti 

Pomocnice v domácnosti 

Domáce služby 

 

85321000-5 

85322000-2 

Administratívne sociálne služby  

Administratívne sociálne služby  

Obecné akčné programy  



 

75000000-6 

75121000-0 

75122000-7 

75124000-1 

79995000-5 

79995100-6 

79995200-7 

80000000-4 do 

80660000-8 

od 92000000-1 

do 92700000-8  

79950000-8 

79951000-5 

79952000-2 

79952100-3 

79953000-9 

79954000-6 

79955000-3 

79956000-0 

Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby 

Vzdelávacie služby verejnej správy  

Zdravotnícke služby verejnej správy  

Služby verejnej správy súvisiace s rekreáciou, kultúrou a náboženstvom 

Správa knižníc 

Archivačné služby 

Katalogizačné služby 

Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby 

 

Školenia a simulácie v oblasti vojenských elektronických systémov 

Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov 

Organizovanie seminárov 

Služby na organizovanie podujatí  

Služby na organizovanie kultúrnych podujatí 

Služby na organizovanie festivalov 

Služby na organizovanie večierkov 

Služby na organizovanie módnych prehliadok 

Služby na organizovanie veľtrhov a výstav 

75300000-9 Povinné sociálne zabezpečenie (1) 

 

75310000-2,  

75311000-9 

75312000-6,  

75313000-3,  

75313100-4 

75314000-0 

75320000-5 

75330000-8 

Služby týkajúce sa poskytovania dávok 

Služby týkajúce sa poskytovania dávok 

Nemocenské príspevky 

Materské príspevky 

Invalidné príspevky 

Príspevky v dočasnej invalidite 

Podpora v nezamestnanosti 

Dôchodkové programy pre štátnych zamestnancov 

Rodinné prídavky 



 

75340000-1 Detské prídavky 

 

 

 

98000000-3 

98120000-0 

98132000-7 

98133110-8 

98130000-3 

Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a osobné služby vrátane služieb 

poskytovaných odborovými zväzmi, politickými organizáciami, mládežníckymi 

združeniami a iné služby členských organizácií. 

Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom 

Služby poskytované odborovými zväzmi 

Služby poskytované politickými organizáciami 

Služby poskytované mládežníckymi združeniami 

Rôzne služby členských organizácií 

98131000-0 Náboženské služby 

 

55100000-1 

55110000-4 

55120000-7 

55130000-0 

55200000-2 

55200000-2 

55220000-8 

55221000-5 

55240000-4 

55241000-1 

55242000-8 

55243000-5 

55250000-7 

 

55260000-0 

55270000-3 

55300000-3 

Hotelové a reštauračné služby (okrem nákupu stravných poukážok) 

Hotelové služby 

Hotelové ubytovacie služby 

Služby na organizovanie stretnutí a konferencií v hoteloch 

Iné hotelové služby 

Kempingy, táboriská a iné nehotelové ubytovanie 

Služby poskytované v mládežníckych ubytovniach (internátoch) 

Služby poskytované v kempingoch 

Služby poskytované pre karavany 

Služby poskytované v dovolenkových strediskách a dovolenkových domoch 

Služby poskytované v dovolenkových strediskách 

Služby poskytované v dovolenkových domoch 

Služby poskytované v detských prázdninových táboroch 

Krátkodobý prenájom zariadeného ubytovania (krátkodobé ubytovacie služby v 

zariadených prenájmoch) 

Služby poskytované v lôžkových vozňoch 

Služby spojené s poskytovaním nocľahu a raňajok 

Reštauračné služby a podávanie jedál 



 

55310000-6 

55311000-3 

55312000-0 

55320000-9 

55321000-6 

55322000-3 

55330000-2 

55400000-4 

55410000-7 

55521000-8,  

55521100-9 

55521200-0 

55520000-1  

55522000-5  

55523000-2  

55524000-9 

55510000-8  

55511000-5 

55512000-2  

55523100-3  

Čašnícke služby v reštauráciách 

Čašnícke služby v reštauráciách pre obmedzenú klientelu 

Čašnícke služby v reštauráciách pre neobmedzenú klientelu 

Služby spojené s podávaním jedál 

Služby spojené s prípravou jedál 

Služby spojené s varením jedál 

Bufetové služby 

Služby spojené s podávaním nápojov 

Správa barov 

Služby hromadného stravovania pre súkromné domácnosti 

Rozvoz stravy 

Donáška stravy 

Služby hromadného stravovania 

Služby hromadného stravovania pre spoločnosti prevádzajúce dopravu 

Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie 

Služby hromadného stravovania pre školy 

Služby podnikových a školských jedální 

Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obmedzenou 

klientelou 

Správa jedální 

Školské stravovanie 

 

79100000-5 

79110000-8 

79111000-5 

79112000-2 

79112100-3 

79120000-1 

Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa § 1 ods. 2 písm. n) 

Právne služby 

Právne poradenstvo a zastupovanie 

Právne poradenstvo 

Právne zastupovanie 

Služby týkajúce sa zastupovania zúčastnených strán 

Poradenské služby v oblasti patentov a autorských práv 



 

79121000-8 

79121100-9 

79130000-4 

79131000-1 

79132000-8 

79132100-9 

79140000-7 

75231100-5 

Poradenské služby v oblasti autorských práv 

Poradenské služby v oblasti autorských práv k softvéru 

Právna dokumentácia a overovanie 

Dokumentačné služby 

Overovacie služby 

Overovanie elektronického podpisu 

Právne poradenstvo a informačné služby 

Administratívne služby súdov (súvisiace so súdmi) 

 

75100000-7 

75110000-0 

75111000-7 

75111100-8 

75111200-9 

75112000-4 

75112100-5 

75120000-3 

75123000-4 

75125000-8 

75130000-6 

75131000-3 

Iné administratívne služby a vládne služby 

Verejná správa 

Všeobecná verejná správa 

Výkonné a zákonodarné služby 

Výkonné služby 

Zákonodarné služby 

Služby verejnej správy pre obchodné operácie 

Projekty rozvoja verejnej správy 

Agentúrne služby verejnej správy 

Služby verejnej správy súvisiace s bývaním 

Služby verejnej správy súvisiace s otázkami cestovného ruchu 

Podporné (vedľajšie) služby pre vládu 

Vládne služby 

 

75200000-8 

75210000-1 

75211000-8 

75211100-9 

75211110-2 

75211200-0 

Poskytovanie komunálnych služieb 

Poskytovanie komunálnych služieb 

Zahraničné veci a iné služby 

Zahraničné veci 

Diplomatické služby 

Konzulárne služby 

Služby súvisiace so zahraničnou hospodárskou pomocou 



 

75211300-1 

75220000-4 

75221000-1 

75222000-8 

75230000-7 

75231000-4 

Služby súvisiace so zahraničnou vojenskou pomocou 

Obrana 

Vojenská obrana 

Civilná ochrana 

Justičné služby 

Služby súdov 

 

 

75231210- 

75231230-5 

75231220-2 

75240000-0 

75241000-7 

75241100-8 

75242000-4 

75242100-5 

75242110-8 

75250000-3 

75251000-0 

75251100-1 

75251110-4 

75251120-7 

75252000-7  

79430000-7 

98113100-9 

Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej bezpečnosti a záchranné služby v rozsahu, 

v ktorom nie sú vylúčené podľa § 1 ods. 2 písm. g) 

Väzenské služby 

Eskortovanie väzňov 

Služby väzníc 

Verejná bezpečnosť, právo a poriadok 

Verejná bezpečnosť 

Policajné služby 

Verejné právo a poriadok 

Verejný poriadok 

Služby súdnych úradníkov (zriadencov) 

Služby požiarnych zborov a záchranné služby 

Služby požiarnych zborov 

Požiarnické služby 

Prevencia proti požiarom 

Hasenie lesných požiarov 

Záchranné služby 

Služby v oblasti krízového manažmentu 

Služby jadrovej bezpečnosti 

 

79700000-1 

79711000-1 

Pátracie a bezpečnostné služby 

Pátracie a bezpečnostné služby,  

Bezpečnostné služby,  



 

79713000-5 

79714000-2 

79714100-3 

79714110-6 

79715000-9 

79716000-6 

79720000-7 

79721000-4 

79722000-1 

79723000-8 

Monitorovanie poplachov,  

Strážne služby,  

Dozor,  

Stopovacie systémy,  

Služby na vystopovanie utečencov,  

Hliadkové služby,  

Služby na vydávanie identifikačných preukazov,  

Vyšetrovacie služby a Služby detektívnej agentúry 

Grafologické služby 

Služby týkajúce sa analýzy odpadu 

 

98900000-2 

98910000-5 

Medzinárodné služby 

Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne) 

Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány 

 

64000000-6 

64100000-7 

64110000-0 

64111000-7 

64112000-4 

64113000-1 

64114000-8 

64115000-5 

64116000-2 

64122000-7 

Poštové služby 

Poštové a telekomunikačné služby 

Poštové a doručovateľské služby 

Poštové služby 

Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami 

Poštové služby súvisiace s listami 

Poštové služby súvisiace s balíkmi 

Priehradkové poštové služby 

Prenajímanie poštových schránok 

Služby poste restante 

Služby interných firemných poslíčkov 

 

50116510-9 

71550000-8 

Rôzne služby 

Protektorovanie pneumatík 

Kováčske služby 



 

(1) Na uvedené služby sa tento zákon nevzťahuje, ak sú organizované ako služby všeobecného záujmu 

nehospodárskeho charakteru.  



 

Príloha č. 2 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Test bežnej dostupnosti 

Predmet zákazky: 

Rekonštrukcia jedálne odborného výcviku Junior komplex, Železničná 703, Rimavská Sobota 

Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou 

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 5 písm. o) zákona sú vymedzené 

kumulatívnym spôsobom a pri „teste bežnej dostupnosti“ musí byť naplnená každá z uvedených 

podmienok: 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno  Nie 

1 
nie sú vyrábané, poskytované alebo uskutočňované na základe špecifických 

a pre daný prípad jedinečných požiadaviek   

  

2 

sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo 

prvkov aj dodané, poskytnuté alebo uskutočnené – t. j. neboli špecifikované 

jedinečné požiadavky a zároveň 

  

3 

sú v podobe, v akej sú dodávané, poskytované alebo uskutočňované 

pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, poskytované alebo 

uskutočňované aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu – t. j. nebolo 

potrebné ich upraviť (ich vlastnosti, podobu) 

  

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 1 – 3 ÁNO, je možné uviesť, že predmet zákazky je v danom čase 

bežne dostupný na trhu. 

Nižšie uvedené podmienky uvedené v ustanovení § 2 ods. 6 a 7 stanovujú podporné pravidlo, ktoré by 

malo uľahčiť správnu kategorizáciu vo vzťahu k bežnej dostupnosti na trhu: 

Tovary, stavebné práce alebo služby na trhu Áno Nie 

4 sú určené na uspokojenie bežných prevádzkových 

potrieb 

  

5 sú spotrebného charakteru   

V prípade, ak sú odpovede na otázky č. 4 – 5 ÁNO, je pravdepodobné, že predmet zákazky je v danom 

čase bežne dostupný na trhu. 

Prijímateľ berie na vedomie, že uvedenie nepravdivých informácií v tomto vyhlásení je možné považovať 

za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. * 

Záver*:  Bežne dostupný/á tovar, služba alebo 

stavebná práca 

Nie bežne dostupný/á tovar, služba 

alebo stavebná práca 

   *  Nehodiace sa preškrtnite 



 

Verejný obstarávateľ uvedie konkrétne dôvody, na základe ktorých formuloval svoje odpovede 

k podmienkam č. 1 až 3 vo vzťahu k danému predmetu zákazky. 

Odôvodnenie: 

 

Dátum: 

Spracoval:      Schválil: 



 

Príloha č. 3 

Výzva na predloženie CP 

ak PHZ je zisťovaná prieskumom trhu, anonymným zverejnením alebo prípravnou trhovou konzultáciou 

Titl. 

Adresa záujemcu 

Zn.   vybavuje :    V xxxxxxxxxxxxxxxx, dňa  

tel.:      

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

Doplň predmet zákazky 

za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky 

a čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. ⃰) 

Ak predložené ponuky presiahnu výšku xxxxxx, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. ⃰) 

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka 

bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania. 

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná 

obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby (uveď meno, mobil a mail). ⃰) 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu ......................., alebo osobne v uzatvorenej 

obálke s označením: dopíš predmet zákazky“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 

xx.xx.2018 do xx,xx hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do (uviesť termín platnosti 

ponuky pre účely stanovenia PHZ) podľa špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 

obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 S pozdravom 

 

⃰) nehodiace sa škrtnite 

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  



 

Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ 

„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov 

IČO:  

tel.:  

e-mail:  

2. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „xxxxxxxxxxxxxxxxxxx“  

3. Podrobný popis predmetu zákazky 

Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný: 

(alebo podrobný opis je uvedený v prílohe) 

Podrobný popis a spôsob stanovenia ceny je uvedený v prílohe vo formáte exe. 

4. Miesto dodania: 

5. Trvanie zmluvy do:  

6. Lehota dodania od uzavretia zmluvy (v dňoch, týždňoch) 

7. Jazyk ponuky: slovenský 

8. Obsah ponuka: 

 Oprávnenie na podnikanie  

 čestné vyhlásenie o zákaze účastio vo verejnom obstarávaní 

 Cenová ponuka 

9. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 

z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. 

  



 

Príloha č. 4 

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenových ponúk 

ak PHZ bola zistená podľa § 6 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. z účtovníctva a je to ZNH 

 

Titl. 

Adresa záujemcu 

Zn.   vybavuje :    V xxxxxxxxxxxxxxxx, dňa  

tel.:      

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: 

Doplň predmet zákazky 

za účelom výberového konania. 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). 

Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky 

a čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. ⃰) 

Ak predložené ponuky presiahnu výšku xxxxxx, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné. ⃰) 

Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná 

obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby (uveď meno, mobil a mail). ⃰) 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu ......................., alebo osobne v uzatvorenej 

obálke s označením: dopíš predmet zákazky“ do podateľne verejného obstarávateľa v termíne do 

xx.xx.2018 do xx,xx hodiny. 

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do (uviesť termín platnosti 

ponuky) podľa špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania. 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 

obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 

 S pozdravom 

⃰) nehodiace sa škrtnite 

 Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky / súťažné podklady (podľa potreby) 



 

Špecifikácia predmetu zákazky/Súťažné podklady 

(zákazka podľa § 117) 

 

„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx“ 

10. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov 

IČO:  

tel.:  

e-mail:  

11. Typ zmluvy a predmet zákazky: 

Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „xxxxxxxxxxxxxxxxxxx“  

12. Podrobný popis predmetu zákazky 

Podrobný popis predmetu zákazky je nasledovný: 

(alebo podrobný opis je uvedený v prílohe) 

Podrobný popis a spôsob stanovenia ceny je uvedený v prílohe vo formáte exe. 

13. Miesto dodania: 

14. Trvanie zmluvy do:  

15. Lehota dodania od uzavretia zmluvy (v dňoch, týždňoch) 

16. Jazyk ponuky: slovenský 

17. Obsah ponuky: 

 Oprávnenie na podnikanie  

 čestné vyhlásenie o zákaze účasti o vo verejnom obstarávaní 

 Cenová ponuka 

18. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný 

z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky. 

 



 

Príloha č. 5 

 

Plán nákupov - PHZ 201x vzor 

P. č.  Položka 

Podklad 

pre PHZ 
Ročný 

plán 

(PHZ) 

CPV Názov CPV 
Druh 

(T,S,P) 

Bežná 

dostupnosť 
Aplikácia zákona 

Poznámka 

(platné 

zmluvné 

vzťahy) 

 
Tarifný plat, osobný plat 

,príplatky 
účtovníctvo 250 000 x x x x 

Výnimka zo zákona o 

VO 
  

 Odmeny  
účtovníctvo 

15 000 x x x x 
Výnimka zo zákona o 

VO 
  

 Poistné/odvody  (do poisťovní) 
účtovníctvo 

95 000 x x x x 
Výnimka zo zákona o 

VO 
  

 Tuzemské cestovné  
účtovníctvo 

250 x x x x 
Výnimka zo zákona o 

VO 
  

 Plyn  
účtovníctvo 

15 000 
09123000-

7 
Zemný plyn T nie ZNH    

 Elektrina 
účtovníctvo 

4 300 
09310000-

5 
Elektrická energia T nie 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Vodné 
účtovníctvo 

760 
41110000-

3 
Pitná voda T x zákon sa neaplikuje   

 Mobilný telefón 
účtovníctvo 

4800 
32250000-

0 
Mobilné telefóny S áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  



 

 Telefón - pevná linka 
účtovníctvo 

1000 
32412100-

5 
Telekomunikačné siete S áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Internet 
účtovníctvo 

2000 
32412110-

8 
Sieť internet S áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Poštové služby , poštové 

známky 

účtovníctvo 
200 

64110000-

0 
Poštové služby S áno 

Výnimka zo zákona o 

VO 
  

 Interiérové vybavenie 
Prieskum 

trhu 
6 000 

39000000-

2 

Nábytok (vrátane 

kancelárskeho 

nábytku), zariadenie 

interiéru, domáce 

spotrebiče (s výnimkou 

osvetlenia) a čistiace 

prostriedky 

T áno ZNH priame zadanie   

 kuchynský a jedálenský nábytok 
Prieskum 

trhu 
7500 

39141000-

2 

Kuchynský nábytok a 

vybavenie 
T áno ZNH priame zadanie   

 
Výpočtová technika (PC, 

Notebook, tlačiareň) 

Prieskum 

trhu 
5 500 

30200000-

1 

Počítačové zariadenia a 

spotrebný materiál 
T áno ZNH priame zadanie   

 
kuchynské zariadenia 

účtovníctvo 999 
39141000-

2 

Kuchynský nábytok a 

vybavenie 
T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Údržbárske náradie 
Smernica o 

VO 
500 

43830000-

0 
Mechanické náradie T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 príslušenstvo k PC 
Prieskum 

trhu 
990 

30237000-

9 

Časti a príslušenstvo 

počítačov a spotrebný 

materiál k nim 

T áno 
ZMR – priame 

zadanie 
  



 

 papier účtovníctvo 700 
30197600-

2 

Spracovaný papier a 

lepenka 
T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 

Spotrebný materiál do 

kancelárie (spinky, spinkovače, 

ostatný kanc. materiál) 

účtovníctvo 995 
30190000-

7 

Rôzne kancelárske  

potreby 
T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Tonery účtovníctvo 1000 
30125100-

2 
Tonerové náplne 7 áno 

ZMR – priame 

zadanie 
 

 Čistiace potreby účtovníctvo 990 
39800000-

0 

Čistiace a leštiace 

výrobky 
T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 DHM účtovníctvo 600 
39000000-

2 

Nábytok (vrátane 

kancelárskeho 

nábytku), zariadenie 

interiéru, domáce 

spotrebiče (s výnimkou 

osvetlenia) a čistiace 

prostriedky 

T áno 
ZMR – priame 

zadanie 
  

 Hygienické potreby účtovníctvo 500 
33770000-

8 

Papierové hygienické 

výrobky 
T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Materiál na údržbu  elektro účtovníctvo 2000 
31680000-

6 

Elektropotreby a 

príslušenstvo 
T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Materiál na údržbu 

vodoinštalačný 
účtovníctvo 1000 

39370000-

6 
Vodoinštalácie T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Materiál na údržbu 

železiarenský 
účtovníctvo 500 

44316000-

8 
Železiarsky tovar T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  



 

 Maliarske potreby účtovníctvo 100 
37820000-

2 
Potreby pre maliarov T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Stavebné výrobky  účtovníctvo 18000 
44190000-

8 

Rôzne stavebné 

materiály 
T áno ZNH výber 3    

 Dlaždice, obkladačky účtovníctvo 3000 
44113100-

6 
Dlažobné materiály T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Tlačivá  účtovníctvo 250 
22400000-

4 

Známky a kolky, šekové 

tlačivá, bankovky, 

akciové certifikáty, 

obchodný reklamný 

materiál, katalógy a 

príručky 

T áno 
ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Školské potreby - hmotná 

núdza 
účtovníctvo 999 

39162110-

9, 

39162200-

7 

Spotrebný materiál na 

vyučovanie, Učebné 

pomôcky a zariadenia 

T áno 
ZMR – priame 

zadanie 
  

 Knihy - školská knižnica účtovníctvo 6 000 
22111000-

1 
Knihy pre školy T áno ZNH priame zadanie   

 časopisy - detské účtovníctvo 300 
22200000-

2 

Noviny, denníky, 

periodiká a časopisy 
T nie 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 odborné publikácie účtovníctvo 999 
22120000-

7 
Publikácie T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  



 

 

Učebné pomôcky - mapy, 

tabule, nástenné didaktické 

pomôcky 

účtovníctvo 999 

39162110-

9, 

39162200-

7 

Spotrebný materiál na 

vyučovanie, Učebné 

pomôcky a zariadenia 

T áno 
ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Učebné pomôcky - technické 

zariadenia odborných učební 
účtovníctvo 999 

39162200-

7 

Učebné pomôcky a 

zariadenia 
T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Učebné pomôcky - obrazové, 

zvukové pomôcky (CD, DVD) 
účtovníctvo 999 

39162110-

9, 

39162200-

7 

Spotrebný materiál na 

vyučovanie, Učebné 

pomôcky a zariadenia 

T áno 
ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Pracovný odev, obuv, pracovné 

pomôcky 
účtovníctvo 600 

35113400-

3 

Ochranné a 

bezpečnostné odevy 
T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Softwer (nákup) účtovníctvo 700 
48000000-

8 

Softvérové balíky a 

informačné systémy 
T nie 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Benzín do kosačky, olej účtovníctvo 400 
09130000-

9 
Ropa a ropné destiláty T áno zákon sa neaplikuje   

 
Licencia ASC agenda 

účtovníctvo 999 
48100000-

9 

Softvérový balík pre 

konkrétne odvetvie 
S nie 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Licencia IVES - ekonomická 

agenda 
účtovníctvo 999 

48100000-

9 

Softvérový balík pre 

konkrétne odvetvie 
S nie 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Licencia Virtuálna knižnica pre 

učiteľov 
účtovníctvo 999 

48100000-

9 

Softvérový balík pre 

konkrétne odvetvie 
S nie 

ZMR – priame 

zadanie 
  



 

 Opravy výpočtovej techniky 
Smernica o 

VO 
1 200 

50311400-

2 

Údržba a opravy 

počítacích strojov a 

účtovných strojov 

S nie 
ZMR – priame 

zadanie 
  

 Opravy prístrojov a strojov 
Smernica o 

VO 
500 

50800000-

3 

Rôzne opravárske a 

údržbárske služby 
S nie 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 
oprava a údržba kuchynských 

zariadení 

Smernica o 

VO 
999 

50800000-

3 

Rôzne opravárske a 

údržbárske služby 
S nie 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Stavebné práce murárske 
Smernica o 

VO 

31 000 

45262500-

6 

Murovanie a murárske 

práce 
P nie 

ZNH výber 3 

  

 Stavebné práce obkladacie 
Smernica o 

VO 

45431000-

7 
Dláždenie a obkladanie P nie   

 
Maliarske, natieračské a 

sklenárske práce 

Smernica o 

VO 

45440000-

3 

Maliarske, natieračské 

a sklenárske práce 
P nie   

 
Stavebné práce 

elektroinštalačné 

Smernica o 

VO 

45310000-

3 
Elektroinštalačné práce P nie   

 Stavebné práce vodoinštalačné 
Smernica o 

VO 

45330000-

9 

Kanalizačné a sanitárne 

práce 
P nie   

 Všeobecné údržbárske služby 
Smernica o 

VO 
999 

50800000-

3 

Rôzne opravárske a 

údržbárske služby, 
S nie 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Školenie, semináre, porady účtovníctvo 300 
79632000-

3 

Školenia a výcvik 

personálu 
S nie 

ZMR – priame 

zadanie 
  



 

 
revízie - kominár, BOZP a PO, 

hasiace prístroje, plošina 
účtovníctvo 999 

90915000-

4, 

71317200-

5 

Čistenie pecí (kotlov) a 

komínov, Služby 

súvisiace s ochranou 

zdravia a bezpečnosťou 

pri práci 

S áno 
ZMR – priame 

zadanie 
  

 plynové kotolne účtovníctvo 900 
50721000-

5 

Prevádzka vykurovacích 

zariadení 
S nie 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Revízie podľa vyhlášky č. 

508/2009 Z.z. 
účtovníctvo 500 

71356100-

9 
Technická kontrola S Nie Výnimka zo zákona  

 program IVES, virtuálna knižnica účtovníctvo 320 
48100000-

9 

Softvérový balík pre 

konkrétne odvetvie 
x x 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 

všeobecné služby 

dodávateľským spôsobom( 

výroba kľúčov, tlačiarenské 

služby, ciachovanie váh) 

účtovníctvo 800 

50800000-

3, 

79800000-

2 

Rôzne opravárske a 

údržbárske služby, 

Tlačiarenské a príbuzné 

služby 

S áno 
ZMR – priame 

zadanie 
  

 platená zdravotná služba účtovníctvo 200 x x x x 
ZMR – priame 

zadanie 
  

 Deratizácia, dezinsekcia    účtovníctvo 500 

90921000-

9   

90923000-

3 

Dezinfekčné a hubiace 

služby 

Deratizačné služby 

S nie 
ZMR – priame 

zadanie 
 

 Prenájom zariadení - tlačiareň účtovníctvo 800 
30232110-

8 
Laserové tlačiarne T áno 

ZMR – priame 

zadanie 
 



 

 Pokuta ZŤPS účtovníctvo 980 x x x x 
zákon VO sa 

neaplikuje 
 

 Poplatky a odvody banka účtovníctvo 500 x x x x 
zákon VO sa 

neaplikuje 
 

 Stravovanie zamestnanci účtovníctvo 700 
30199770-

8 
Stravné poukážky S áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Stravovanie zamestnanci - réžia 

55% 
účtovníctvo 3 700 

55300000-

3 

Reštauračné služby a 

podávanie jedál 
S áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 
Poistenie- výpočtová technika, 

úrazová, škoda 
účtovníctvo 900 

66510000-

8 
Poisťovacie služby S áno 

ZMR – priame 

zadanie 
  

 Prídel do sociálneho fondu účtovníctvo 2 500 x x x x 
zákon VO sa 

neaplikuje 
  

 
Odmeny zamestnancov na 

DoVP  
účtovníctvo 3 500 x x x x 

zákon VO sa 

neaplikuje 
  

 Dočasná PN účtovníctvo 700 x x x x 
zákon VO sa 

neaplikuje 
  

 

Dopravné dochádzajúcim 

žiakom (podľa školského 

obvodu) 

účtovníctvo 500 x x x x 
zákon VO sa 

neaplikuje 
  

  Spolu  475 596             

  



 

Príloha č. 6 

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk  

Predmet zákazky s nízkou hodnotou 

Druh predmetu zákazky: Rekonštrukcia jedálne odborného výcviku Junior komplex, Železničná 703, Rimavská Sobota 

P. 

č. 

Dodávateľ (obchodné meno, adresa 

sídla alebo miesta podnikania) 

Trhová cena 

v EUR s DPH 

Trhová cena 

v EUR bez DPH 

Kontaktná osoba 

č. tel. (v prípade 

tel. oslovenia) 

Dátum 

spracovania 

Poznámka (Spôsob 

vykonania prieskumu 

- telefonicky, osobne, 

mailom, internet) 

Poradie 

1.        1. 

2.         

3.         

Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená na základe uvedených trhových cien bez DPH):  

Identifikácia vybraného dodávateľa:   

Zdôvodnenie výberu: 

 Najnižšia cena ⃰) 

 Iné (ak nebola vybraná najnižšia cena) ⃰)  

Navrhnutý spôsob zadania zákazky: 

 zmluva a následná fakturácia ⃰) 

 objednávka a následná fakturácia ⃰) 

 úhrada v hotovosti ⃰) 



 

Vyhlasujem, že v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam podmienku nezaujatosti vo vzťahu k potenciálnym dodávateľom, a potvrdzujem že uvedené údaje sú 

pravdivé. 

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

Vyhodnotil: zodpovedný zamestnanec:  meno, priezvisko a funkcia,    podpis      dátum 

⃰) nehodiace sa škrtnite 

Prílohy:  

Výzvy na predloženie cenových ponúk 

 Návrh na plnenie kritérií 

Cenové ponuky 

Doklady o oprávnení realizovať predmet zákazky (neoverené kópie) 



 

Príloha č. 7 

Identifikácia VO 

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK S NÍZKOU HODNOTOU 

 

s cenou nad 5.000.- €  za x. štvrťrok 201x v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

 

P. č. Predmet zákazky Zmluvná cena (v € DPH) Dodávateľ  

1.  

  

    

2.  

 

  

 

3.  

 

  

 

4.  

 

  

 
 

Poznámky: 

Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 5.000 € s DPH/rok alebo počas trvania 

zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. 

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup 

v hotovosti. 

  



 

Príloha č. 8 

Identifikácia VO 

 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK MALÉHO ROZSAHU 

 

s cenou nad 1.000.- €  za x. štvrťrok 201x v súlade s § 10 ods. 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

 

P. č. Predmet zákazky Zmluvná cena (v € DPH) Dodávateľ  

5.  

  

    

6.  

 

  

 

7.  

 

  

 

8.  

 

  

 
 

Poznámky: 

Platí pre cenu zákazky, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako 1.000 € s DPH/rok alebo počas trvania 

zmluvy, ak je zmluva uzavretá na dlhšie obdobie ako 1 kalendárny rok. 

Pod zadaním zákazky sa rozumie uzavretie zmluvy, vystavenie objednávky alebo nákup 

v hotovosti. 

 

 


