
OBECNÝ  ÚRAD VEĽKÉ  ÚĽANY,  Hlavná  578,   

925 22   Veľké Úľany  
 

 Dodatok  č. 1/2015  k Smernici 

 

                 upravujúcej záväzné postupy  pri  uplatňovaní zákona č. 25/2006 Z. z.                       

              o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 
                  Dodatkom č. 1/2015  v zmysle § 4 ods.3, písm. a/, bodu 2/ zákona č. 252/2015 Z.z., 

        ktorým  sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z.  o verejnom obstarávaní sa mení  Smernica  

       upravujúca záväzné postupy  pri  uplatňovaní  zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom  

       obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá  bola schválená  

       Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Úľanoch dňa   25.6.2015 v  Článku 2 finančný 

       limit  nasledovne : 

 

Článok 2 

Vymedzenie základných pojmov v súlade so zákonom 
 

 

3.2.1 podľa  § 4 ods. 3 písm.: a) zákona na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem 

potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu 

a jej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako 5000 eur bez DPH.  

 

a)   5000 eur do 207 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru,  

b)   5000 eur  do 207 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby, 

c)   5000 eur  do 5 186 000 ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác. 

 

3.2.4 Iná zákazka bežne dostupná na trhu:  

Tovar ( okrem potravín ) , služby a stavebné práce nižšie ako 5000 eur , postupom podľa § 9 

ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.  

 

             Ostatné články v Smernici upravujúcej záväzné postupy  pri  uplatňovaní  zákona  č.  

      25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostávajú 

nezmenené. 

Dodatok  č.  1/2015 k  Smernici upravujúcej záväzné postupy  pri  uplatňovaní zákona č. 

25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol 

schválený Obecným zastupiteľstvom vo Veľkých Úľanoch, nadobúda účinnosť dňa 

1.11.2015. 

 

 

vo Veľkých Úľanoch dňa    31.10.2015                                      Ing. František Gőgh 

                                                                                                             starosta obce 
 


