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Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 
14.12.1995, v znení  uznesenia č. 116/2020-MZ z  27.04.2000, č. 206/2004-MZ                     
zo 17.06.2004, č. 88/2006-MZ zo 04.05.2006, č. 262/2013-MZ z 12.09.2013, č. 134/2015-MZ 
z 30.04.2015 a č. 11/2019-MZ z 31.01.2019 
s c h v a ľ u j e 
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14.12.1995 v znení  
uznesení č. 116/2020-MZ, č. 206/2004-MZ, č. 88/2006-MZ, č. 262/2013-MZ,                        
č. 134/2015-MZ, č. 11/2019-MZ a to tak, že:  
 
- v ukladacej časti uznesenia vypúšťa pôvodné znenie: 
 
„a) informovať o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených Mestom Nitra vždy                

na najbližšom zasadnutí MZ 
b) informovať o uskutočnených zákazkách na dodanie tovaru, služieb, stavebných prác  

a potravín v hodnote od 5 000,-€ bez DPH.  
c) pri verejných obstarávaniach nad 15 000,- € bez DPH do komisie pre vyhodnocovanie   

súťažných návrhov zaradiť poslanca MZ“ 
 
 
a nahrádza sa novým znením: 
 
„a) informovať o ukončených verejných obstarávaniach na dodanie tovaru, poskytnutie služby 

alebo uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotu rovnou alebo vyššou ako 
5000 eur bez DPH v rozsahu: predmet zákazky, názov zmluvného partnera, zmluvná cena, 
dátum uzatvorenia zmluvy, zoznam osôb ktorí vyhodnocovali ponuky, alebo zoznam 
členov komisie na otváranie a vyhodnotenie ponúk. V prípade zrušenia zákazky, dôvod jej 
zrušenia. 

b) pri podlimitnej, nadlimitnej zákazke, súťaže návrhov zaradiť do komisie na otváranie   
a vyhodnotenie ponúk poslanca MZ podľa nasledovného pravidla: 

     - poslanca MZ s právom vyhodnocovať ponuky, ktorý má odborné vzdelanie                 
alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky, a/alebo   

-  poslanca MZ bez práva vyhodnocovať ponuky, ktorý zastupuje príslušný VMČ;        
poslanca MZ bez práva vyhodnocovať ponuky v prípade zákazky celomestského 
významu. 

 c)  pri zákazke s nízkou hodnotou ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako                  
15 000 eur bez DPH, zabezpečiť počas procesu vyhodnocovania ponúk prítomnosť 
poslanca MZ, ktorý zastupuje príslušný VMČ, poslanca MZ v prípade zákazky 
celomestského významu. 
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Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 
14.12.1995, v znení  uznesenia č. 116/2020-MZ z  27.04.2000, č. 206/2004-MZ                     
zo 17.06.2004, č. 88/2006-MZ zo 04.05.2006, č. 262/2013-MZ z 12.09.2013, č. 134/2015-MZ 
z 30.04.2015 a č. 11/2019-MZ z 31.01.2019 
 
Cieľom návrhu zmeny uznesenia č. 181/95-MZ zo dňa 14.12.1995 (ďalej len „uznesenie“) je: 
 

1. Zjednotiť a spresniť rozsah požiadavky Mestského zastupiteľstva v Nitre (ďalej len 
„MZ“) informovať o jednotlivých verejných obstarávaniach uvedenú v bode a) a b) 
uznesenia, realizovaných v období medzi konaním pravidelných zasadnutí MZ.  

 
- V rámci návrhu zmeny uznesenia v bode a) a b), Mestský úrad v Nitre zastúpený 

prednostom mestského úradu (ďalej len „verejný obstarávateľ“) navrhuje zlúčiť 
znenie uvedených bodov pôvodného uznesenia do jednej formulácie uvedenej 
v bode a) návrhu nového znenia. Pôvodné znenie ukladá povinnosť informovať 
prednostu Mestského úradu o výsledkoch verejných obstarávaní 
a o uskutočnených zákazkách na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác nad 
5 000 eur bez DPH. Cieľom zmeny uznesenia je zjednotiť a časovo vymedziť 
požiadavku na poskytovanie informácií o zrealizovaných zákazkách verejného 
obstarávateľa.   
 

2. Definovať postavenie poslancov MZ ako členov komisie na vyhodnotenie ponúk 
a určiť ich oprávnenia v procese vyhodnocovania jednotlivých postupov zadávania 
zákaziek v súlade s § 51 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“).  
 
- § 51 „Komisia“ zákona o verejnom obstarávaní  sa nachádza v druhej časti zákona 

o verejnom obstarávaní „Postupy zadávania nadlimitných zákaziek a nadlimitných 
koncesí“ a tretej časti zákona o verejnom obstarávaní „Zadávanie podlimitných 
zákaziek, zákaziek s nízkou hodnotou, a zadávanie podlimitných koncesií, 
konkrétne v § 114 Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska, ods. 
4 zákona o verejnom obstarávaní.  
Na základe vyššie uvedeného má verejný obstarávateľ za to, že požiadavka MZ 
nominovať do komisií na vyhodnotenie súťažných návrhov verejných obstarávaní 
nad 15 000 Eur bez DPH je v prípade zadávania zákaziek s nízkou hodnotou podľa 
§ 117 zákona o verejnom obstarávaní nad zákonný rámec. Verejný obstarávateľ 
nemá zákonnú povinnosť pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou zriadiť komisiu 
na vyhodnotenie ponúk, pričom zriadenie komisie so sebou prináša aj značnú 
administratívnu a tým pádom aj časovú záťaž. Týmto opatrením nebude dotknutá 
možnosť  poslancov MZ kontrolovať proces vyhodnocovania ponúk, jeho cieľom 
je výlučne odbremeniť verejného obstarávateľa od nadbytočnej administratívy. 
Návrh zmeny uznesenia upravuje zákonné postavenie a právomoci poslanca MZ 
v procese vyhodnocovania ponúk pri zadávaní jednotlivých zákaziek. 
V súlade s § 51 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní „Členovia komisie musia 
mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky 
alebo koncesie, ......“. Pri dodržaní vyššie uvedeného znenia § 51 ods. 1 zákona 
o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ v rámci zadávania nadlimitných 
a podlimitných zákaziek vždy nominuje za člena komisie na vyhodnotenie ponúk 
s právom vyhodnocovať ponuky poslanca MZ so vzdelaním, alebo praxou 
zodpovedajúcou povahe realizovanej zákazky. Ak v rámci zadávania nadlimitnej 
a podlimitnej zákazky nie je možné nominovať za člena komisie s právom 
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vyhodnocovať ponuky poslanca MZ s príslušným vzdelaním, alebo odbornou 
praxou, verejný obstarávateľ vždy nominuje do komisie na vyhodnotenie ponúk 
ponuky poslanca MZ, ktorý zastupuje príslušný Výbor mestskej časti, bez práva 
vyhodnocovať ponuky. Člen komisie bez práva vyhodnocovať ponuky je 
oprávnený oboznámiť sa s obsahom predložených ponúk, vznášať pripomienky, 
návrhy v rámci zasadania a činnosti komisie, dohliadať na zákonnosť procesu 
vyhodnocovania ponúk a dodržiavanie základných princípov verejného 
obstarávania v procese vyhodnocovania ponúk.  
Verejný obstarávateľ v rámci realizácie zákaziek s nízkou hodnotou umožní vždy 
poslancovi MZ, ktorý zastupuje príslušný Výbor mestskej časti prítomnosť pri 
procesu vyhodnocovania ponúk. Poslanec MZ je oprávnený oboznámiť sa 
s obsahom ponuky, dohliadať na zákonnosť procesu vyhodnocovania ponúk 
a dodržiavanie základných princípov verejného obstarávania v procese 
vyhodnocovania ponúk a vznášať pripomienky k postupu vyhodnocovania ponúk. 
Pripomienky poslanca MZ budú tvoriť samostatnú časť záznamu z prieskumu trhu, 
resp. záznamu z vyhodnotenia ponúk, ktorý poslanec MZ podpíše.    

 
 

Na základe uvedeného predkladáme mestskému zastupiteľstvu zmenu uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 181/95-MZ zo dňa 14.12.1995 v znení  neskoršie 
prijatých uznesení a to tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie. 

 


