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Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským  
Ulica práce 24, Komárno 

 Munka Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom 

Munka utca 24, 945 01 Komárom 

_________________________________________________________________ 
 
 

SMERNICA č. 001/2020 
 

O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 
 

(pre postup zadávania zákaziek s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné 
zákazky a zákazky s nízkou hodnotou) 

 
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ulica práce 24, Komárno 94501 

(ďalej len „verejný obstarávateľ”) ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona                 
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších prepisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní”) vypracovala smernicu, ktorej 
účelom je zabezpečenie jednotného postupu verejného obstarávania pri zadávaní zákaziek. 

 
Článok I. 

Všeobecné ustanovenie 
 

1. Verejné obstarávanie (ďalej len „VO”) predstavuje postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na 
dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, 
koncesia a súťaž návrhov. 

2. Základnými princípmi verejného obstarávania, ktoré verejný obstarávateľ uplatňuje v každej 
etape procesu verejného obstarávania sú: transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie a 
nediskriminácia uchádzačov alebo záujemcov, princíp proporcionality, hospodárska súťaž 
(konkurencia) pri dodržiavaní zásad hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní 
finančných prostriedkov. 

3. Smernica je určená pre všetkých zamestnancov školy. 

4. Povinnosť aplikovať postup verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní 
sa vzťahuje na zadávanie zákaziek bez ohľadu na zdroj finančných prostriedkov (vlastné 
zdroje, rozpočet školy, prostriedky zo štátneho rozpočtu, iné štátne inštitúcie, zákazky 
financované z prostriedkov EÚ). 

5. Zamestnanci školy budú pri realizácii zadávania zákaziek postupovať podľa zákona 
o verejnom obstarávaní a podľa tejto smernice v plnom rozsahu. 

 

Článok II. 

Definícia základných pojmov a organizácia procesu VO 

1. Zákazka vo verejnom obstarávaní je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo 
viacerými verejnými obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými 
uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie 
stavebných prác alebo poskytnutie služby. 

2. Hospodárskym subjektom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, 
ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu. 

3. Záujemcom je hospodársky subjekt, ktorý má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní. 

4. Uchádzačom je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku. 

5. Koncesionárom je hospodársky subjekt, s ktorým verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
uzavrel koncesnú zmluvu podľa tohto zákona. 
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6. Subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným 
uchádzačom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie. 

7. Stavbou je výsledok stavebných prác alebo stavebných prác a inžinierskych služieb ako 
celku, ktorý spĺňa ekonomickú funkciu alebo technickú funkciu. 

8. Rámcovou dohodou je písomná dohoda medzi jedným alebo viacerými verejnými 
obstarávateľmi alebo jedným alebo viacerými obstarávateľmi na jednej strane a jedným 
alebo viacerými uchádzačmi na strane druhej; rámcová dohoda určuje podmienky 
zadávania zákaziek počas jej platnosti, najmä čo sa týka ceny a predpokladaného 
množstva predmetu zákazky. 

9. Písomnou formou je akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo čísiel, ktoré možno 
čítať, reprodukovať a následne odovzdať ďalej vrátane informácií prenášaných                     
a uchovávaných elektronickými prostriedkami. 

10. Elektronickými prostriedkami sú elektronické nástroje a elektronické zariadenia na 
spracovanie údajov vrátane digitálnej kompresie a uchovávanie údajov, ktoré sú 
prenášané, posielané a prijímané po vedení, rádiovými vlnami, optickými prostriedkami 
alebo inými elektromagnetickými prostriedkami. 

11. Žiadosťou o účasť je: 

a) Písomná žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov alebo koncesnej dokumentácie, 
ak ide o verejnú súťaž, obchodnú verejnú súťaž alebo postup zadávania podlimitnej 
zákazky bez využitia elektronického trhoviska. 

b) Písomná žiadosť o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, 
rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg. 

c) Predloženie dokladov, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo 
verejnom obstarávaní alebo predloženie jednotného európskeho dokumentu pre 
verejné obstarávanie (ďalej len „jednotný európsky dokument”), ak ide o užšiu súťaž, 
rokovacie konania, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo a koncesný dialóg. 

12. Životným cyklom sú všetky postupné fázy výrobku, stavby alebo poskytovania služby ako 
výskum a vývoj, priemyselný vývoj, výroba, oprava, modernizácia, úprava, údržba, logistika, 
školenie, testovanie, stiahnutie a likvidácia. 

13. Výskumom a vývojom sú všetky činnosti zahŕňajúce základný výskum, aplikovaný výskum 
a experimentálny vývoj; experimentálny vývoj môže zahŕňať realizáciu zariadení 
demonštrujúcich výkon novej koncepcie alebo novej technológie v príslušnom prostredí 
alebo v reprezentatívnom prostredí. 

14. Inováciou je zavedenie nového alebo významne zlepšeného výrobku, služby alebo 
procesu, ktorý môže zahŕňať aj výrobný, stavebný alebo konštrukčný proces, novú 
marketingovú metódu alebo novú organizačnú metódu do podnikateľskej praxe, 
organizáciu pracovného prostredia alebo vonkajších vzťahov. 

15. Značkou je akýkoľvek dokument, osvedčenie alebo potvrdenie, ktoré potvrdzuje, že 
stavebné práce, výrobok, služba, proces alebo postup spĺňa podmienky na udelenie 
značky. 

16. Bežne dostupnými tovarmi, stavebnými prácami alebo službami na trhu sú tovary, stavebné 
práce alebo služby, ktoré 

a) nie sú vyrábané, dodávané, uskutočňované alebo poskytované na základe špecifických      
a pre daný prípad jedinečných požiadaviek, 

b) sú ponúkané v podobe, v ktorej sú bez väčších úprav ich vlastností alebo prvkov aj 
dodané, uskutočnené alebo poskytnuté a zároveň, 

c) sú spravidla v podobe, v akej sú dodávané, uskutočňované alebo poskytované pre 
verejného obstarávateľa a obstarávateľa, dodávané, uskutočňované alebo poskytované 
aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu. 

17. Elektronická aukcia je opakujúci sa proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na 
predkladanie: 
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a) nových cien upravených smerom nadol, 

b) nových cien upravených smerom nadol a nových hodnôt, ktoré sa týkajú určitých prvkov 
ponúk. 

 
Článok III. 

Postupy verejného obstarávania a finančné limity 
 

1. Finančné limity a postupy pri verejnom obstarávaní upravuje zákon o verejnom 
obstarávaní. V závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky (finančného limitu), je 
zákazka: 

 
a) Nadlimitná zákazka 
b) Podlimitná zákazka 
c) Zákazka s nízkou hodnotou 

 
 
1. Postupy vo verejnom obstarávaní nadlimitných zákaziek sú: 

a) verejná súťaž, 
b) užšia súťaž, 
c) rokovacie konania (rokovacie konanie so zverejnením, priame rokovacie konanie), 
d) inovatívne partnerstvo , 
e) súťažný dialóg. 

Uvedené postupy sú popísané v § 66 až 99 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
1. Postupy pri nadlimitných koncesiách sú stanovené v § 100 až 107 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

2. Postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek na bežne dostupné tovary je 
popísaný v § 109 až 112 zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Postup vo verejnom obstarávaní podlimitných zákaziek na nie bežne dostupných tovarov je 
popísaný v § 113 až 116 zákona o verejnom obstarávaní. 

4. Postup pri obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou je popísaný v § 117 zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
Článok IV. 

Bežná dostupnosť na trhu 
 

1. Verejný obstarávateľ je povinný pri zadávaní podlimitnej zákazky určiť, či sa jedná o bežnú 
dostupnosť. Verejný obstarávateľ pri poskytovaní služieb a stavebných prác nie je povinný 
použiť elektronickú aukciu. Vzhľadom na obsah výkladového stanoviska úradu pre verejné 
obstarávanie /ďalej len ÚVO/ č. 2/2015 sú stavebné práce vzhľadom na ich charakter, 
potrebu obhliadky pre vypracovanie ponuky a špecifikáciu považované za nie bežne 
dostupné. 

2. Poskytované služby je potrebné jednotlivo posudzovať z hľadiska bežnej dostupnosti 
vzhľadom na obsah výkladového stanoviska ÚVO č. 2/2015, pričom je potrebné použiť 
formulár ÚVO Test bežnej dostupnosti. 

3. Tovary je potrebné jednotlivo posudzovať z hľadiska bežnej dostupnosti vzhľadom na 
obsah výkladového stanoviska ÚVO č. 2/2015 v prípade, ak z predmetu a popisu zákazky 
nie je možné jednoznačne rozhodnúť, či tovar má alebo nemá charakter bežnej 
dostupnosti; vtedy je potrebné použiť formulár ÚVO Test bežnej dostupnosti. 

4. Test bežnej dostupnosti je súčasťou dokumentácie z verejného obstarávania. 
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Článok V. 

Postup podlimitných zákaziek 
 

Pri podlimitných zákazkách verejný obstarávateľ postupuje podľa  §§ 108 až 116 zákona. 
Pri použití postupu podľa § 108 ods. 1 písm. a) je možné uzatvoriť rámcovú dohodu najviac        
v trvaní 1 roka, a nie je možné zadať koncesiu. 

 

1. Podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska 

Elektronické trhovisko je informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na zabezpečenie 
ponuky a nákupu tovarov, stavebných prác alebo služieb, bežne dostupných na trhu, ako aj na 
zabezpečenie s tým súvisiacich činností. Rozsah služieb poskytovaných týmto elektronickým 
kontraktačným systémom je popísaný v § 13 a 14 zákona, a v § 109 až 112 zákona. 

Postup pri obstarávaní bežne dostupných tovarov, stavebných prác a služieb je podrobne 
popísaný v Obchodných podmienkach elektronického trhoviska v platnom znení, ktoré sú 
zverejnené na stránke www.eks.sk . 

Ak v postupe podľa § 110 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna                         
z predložených ponúk nespĺňa požiadavky určené na predmet zákazky a za predpokladu, že 
pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia, verejný obstarávateľ postupuje 
podľa § 113 a 114 alebo podľa § 117 v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky                 
a finančného limitu podľa § 5 ods. 3 písm. b), c), d) a f), t.j. postupuje ako pri nie bežne 
dostupných zákazkách. 

 
2. Podlimitné zákazky nie bežne dostupné bez využitia elektronického trhoviska 
 

Postupuje sa podľa § 112 až § 116 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o iné tovary 
alebo služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu. 

Postup zadávania podlimitných zákaziek podľa § 112 až § 116 je podrobne uvedený 
v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

Verejný obstarávateľa  môže zadávať podlimitné zákazky v rámci dynamického nákupného 
systému podľa ustanovenia § 58 až § 61 zákona o verejnom obstarávaní.  

 
Článok VI. 

Zákazky s nízkou hodnotou 
 

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje tak, aby 
vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. 

2. Verejný obstarávateľ je povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi 
hodnotami s cenami vyššími ako 5.000,00 € bez DPH za obdobie kalendárneho štvrťroka 
do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku uvedie 
najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. 

3. Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou sa nevyžaduje písomná forma zmluvy okrem 
prípadov, v ktorých to vyžadujú osobitné predpisy. 

4. Verejný obstarávateľ eviduje všetky doklady a dokumenty a uchováva ich päť rokov od 
uzavretia zmluvy; § 24 sa nepoužije. 

5. Pre zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov sa 
verejný obstarávateľ rozhodol obstarávať vyššie uvedené zákazky nasledovne: 

a) Tovary a služby v hodnote rovnej alebo nižšej ako 1.000,00 € bez DPH: jednotliví 
zodpovední pracovníci obstarávajú podľa vlastného uváženia v súlade so zásadami 
maximálnej hospodárnosti priamym zadaním. 

b) Bežne dostupné tovary a služby v hodnote vyššej ako 1.000,00 € bez DPH a zároveň 
rovnej alebo nižšej ako 70.000,00 € bez DPH: jednotliví zodpovední pracovníci sa 
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riadia postupom prieskumu s predložením cenovej ponuky min. od dvoch 
potenciálnych dodávateľov v súlade so zásadami maximálnej hospodárnosti. 

c) Nie bežne dostupné tovary a služby v hodnote nižšej ako 70.000,00 € bez DPH: 
jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú na základe výberových kritérií uvedených 
v článku VI. bod 6. výberom najvhodnejšieho dodávateľa zaslaním výzvy na 
predloženie ponuky minimálne 3 potenciálnym dodávateľom. 

d) Nie bežne dostupné stavebné práce v hodnote od 5.000,00 € bez DPH do hodnoty 
alebo nižšej ako 180.000,00 € bez DPH: jednotliví zodpovední pracovníci obstarávajú 
na základe výberových kritérií uvedených v článku VI. bod 6. výberom najvhodnejšieho 
zhotoviteľa zaslaním výzvy na predloženie ponuky minimálne 3 potenciálnym 
zhotoviteľom. 

e) Zákazky z nízkou hodnotou do finančného limitu: 

 - do 70.000,00 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru a zákaziek na 
 poskytnutie služby, okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu č. 343/2015; 

 - do 221.000,00 € bez DPH, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, ktorými sú potraviny; 

 - do 260.000,00 € bez DPH, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe 
 č. 1 k zákonu č. 343/2015;   

 - do 180.000,00 € bez DPH, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác; 

 - do 221.000,00 € bez DPH, ak ide o zákazku na súťaž návrhov. 

 
Článok VII. 

Administratívny zamestnanec poverený agendou verejného obstarávania 
 

Administratívny zamestnanec poverený agendou verejného obstarávania je zodpovedný za 
nasledovné činnosti súvisiace s uvedenou agendou: 
 

1. Na základe schváleného rozpočtu školy a jeho priebežných úprav a podkladov, pripravuje, 
aktualizuje a predkladá riaditeľovi školy na schválenie plán verejného obstarávania na 
príslušný kalendárny rok, resp. príslušné plánovacie obdobie. Vedúci zamestnanci vždy 
začiatkom roka prostredníctvom elektronických prostriedkov referentovi pre verejné 
obstarávanie návrh plánu verejného obstarávania na príslušný rok, ktorý sa plánuje 
realizovať. Tento návrh sa predkladá do 30 dní po schválení rozpočtu alebo zmeny 
rozpočtu. 

2. Administratívne zabezpečuje, metodicky riadi a koordinuje postupy verejného obstarávania 
mesta. 

3. Zabezpečuje administratívny styk verejného obstarávateľa s Úradným vestníkom EÚ            
a Úradom pre verejné obstarávanie, čím sa rozumie spracovanie a zaslanie oznámení            
o vyhlásení postupov verejného obstarávania, oznámení o výsledku verejného 
obstarávania, príslušných správ v zmysle ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, 
štatistických hlásení a pod. 

4. Vedie evidenciu prebiehajúcich postupov verejného obstarávania v rozsahu zadávania 
nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami. 

5. Zabezpečuje archiváciu ukončených postupov verejného obstarávania v rozsahu zadávania 
nadlimitných zákaziek, podlimitných zákaziek a zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami. 

6. Predkladá riaditeľovi školy ročnú správu o stave verejného obstarávania. 

7. Vypracováva súhrnnú správu o zákazkách k 31.3., 30.6., 30.9. a 31.12. príslušného roku         
s cenami vyššími ako 5.000,00 € bez DPH, v ktorej pre každú zákazku uvedie najmä: 

a) hodnotu zákazky, 

b) predmet zákazky, 

c) identifikáciu úspešného uchádzača. 
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Článok VIII. 

 
Výber uchádzača a odôvodnenie výberu úspešného uchádzača pri zadávaní zákaziek s 

nízkymi hodnotami 
 

1. Vybraný uchádzač musí byť oprávnený dodávať, resp. poskytovať predmet obstarávania. 

2. Spôsobom na preukázanie oprávnenia je aktuálny výpis z obchodného alebo 
živnostenského registra alebo potvrdenie o zapísaní v príslušnom profesijnom zozname 
(postačuje aj neoverená fotokópia lebo výpis z internetovej stránky napr. www.orsr.sk, 
www.zrsr.sk , príslušná profesijná alebo stavovská komora alebo združenie). 

3. Vybraný uchádzač nesmie mať evidované záväzky po lehote splatnosti voči 
obstarávateľovi. 

4. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. 

5. Ak sa ponuky vyhodnocujú na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, verejný 
obstarávateľ určí jednotlivé kritériá súvisiace s predmetom zákazky a pravidlá uplatnenia 
kritérií, ktorými zabezpečí kvalitatívne rozlíšenie splnenia jednotlivých kritérií. Kritériom na 
vyhodnotenie ponúk podľa § 44 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní. nesmie byť dĺžka 
záruky, podiel subdodávok a inštitúty zabezpečujúce zmluvné plnenie. 

 
Článok IX. 

Postupy pri priamom zadávaní zákaziek 
 
Ak je finančný limit zákazky  na dodanie tovaru, poskytnutie služby nižší alebo rovný ako            
20 000 eur bez DPH a limit zákazky na uskutočnenie stavebných prác je nižší alebo rovný 
ako 70 000 eur bez DPH v priebehu rozpočtového roka a verejný obstarávateľ vyhodnotí 
situáciu tak, že ide o haváriu, živelnú pohromu alebo mimoriadnu udalosť s následkom 
škody na majetku, živote, zdraví, životnom prostredí alebo príde k prerušeniu resp. 
obmedzeniu prevádzky, v takom prípade spíše zodpovedný zamestnanec  o tejto 
skutočnosti Zápisnicu z havarijnej udalosti, živelnej pohrome alebo mimoriadnej 
udalosti. K zápisu priloží fotodokumentáciu, cenovú ponuku a dokumentáciu predloží  na 
schválenie štatutárnemu zástupcovi. 
 
Zápis z havarijnej udalosti obsahuje minimálne:  

o  podrobný popis vzniknutej havarijnej situácie a príčiny jej vzniku,  
o predpokladané nevyhnutné náklady na odstránenie havarijnej  
o  fotodokumentáciu z havarijného stavu 

 
1. Verejný obstarávateľ vzal do úvahy charakter,  rozsah, hodnotu, dostupnosť predmetu 

zákazky, vychádzajúc predovšetkým z ekonomických, prevádzkových a kapacitných 
možností a nadefinoval do smernice tovary, služby a práce pri ktorých verejný 
obstarávateľ nie je povinný realizovať verejné obstarávanie postupom podľa § 117 
zákona. Verejný obstarávateľ mal na zreteli aj tú skutočnosť, že na základe požiadaviek 
príslušných riadiacich orgánov a vnútorných kontrolných orgánov boli splnené 
podmienky primeranosti vynakladania finančných prostriedkov na obstaranie 
požadovaného predmetu zákazky.  

 
Nákup tovaru: 

 vecné a kvetinové dary pri životných jubileách, výročiach, oslavách a pod., 

 drobné reklamné predmety, drobné ocenenia pre žiakov, pedagógov pri rôznych 
súťažiach a slávnostiach, 

 drobná výzdoba školy, 

 občerstvenie poskytnuté hosťom, orgánom samosprávy pri návšteve Základnej 
školy s VJM Ul.práce 24, Komárno nespadajúce do reštauračných služieb, 

 špeciálne tlačivá, špeciálny materiál, diplomy a podobne, 

 tovar, ktorý z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov 
vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. 

http://www.orsr.sk/
http://www.zrsr.sk/
javascript:viewlawpart('343_2015%20Z.z.','','%C2%A7%2044','(12)','','')
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Poskytnuté služby:  

 poštové, prepravné, špeditérske a kuriérske služby, 

 prekladateľské / tlmočnícke služby, školenia, kurzy, semináre, 

 servis zariadení u autorizovaných dodávateľov, 

 služby, ktoré z technických dôvodov, umeleckých dôvodov alebo z dôvodov  
  vyplývajúcich z výhradných práv (chránené dielne) môže poskytnúť len určitý  
  dodávateľ, 

 služobné cesty zamestnancov (ubytovanie, parkovanie, taxi služba a iné...) 

 ubytovanie účastníkov podujatí,  

 poradenské, audítorské, účtovné a poisťovacie služby,  

 vytvorenie a dodanie výsledkov vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorej  
  výsledkom je divadelné dielo, hudobné dielo, dielo výtvarného umenia, dielo  
  úžitkového umenia alebo folklórne dielo alebo vykonanie a použitie umeleckého 
  výkonu chráneného podľa osobitného predpisu,  

 servis zariadení u autorizovaných dodávateľov,  
 

 služby týkajúce sa organizácie Školy v prírode pre žiakov Základnej školy, 
- predmetná služba musí byť organizovaná v zariadeniach na to určených              

(§ 138 zákona č. 245/2008, Vyhláška 305/2008) alebo v zariadeniach spĺňajúcich 
požiadavky podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky 
a v zahraničí, 

- Zmluvu so zariadením, v ktorom sa Škola v prírode uskutoční, podpisuje 
riaditeľka školy,  
 

- služby týkajúce sa organizácie Lyžiarskeho výcviku pre žiakov Základnej 
školy. 

- predmetná služba musí byť organizovaná v zariadeniach na to určených            
(§ 138 zákona č. 245/2008, Vyhláška 305/2008) alebo v zariadeniach spĺňajúcich 
požiadavky podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky 
a v zahraničí, 

- Zmluvu so zariadením, v ktorom sa Lyžiarsky výcvik uskutoční, podpisuje 
riaditeľka školy. 

 
Uskutočnenie prác: 

 stavebné práce, ktoré z technických dôvodov, umeleckých dôvodov, alebo z 
dôvodov vyplývajúcich z výhradných práv môže poskytnúť len určitý dodávateľ. 

 Zákazka zadávaná z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným 
obstarávateľom, ktorú nemohol predvídať a vzhľadom na vzniknutú časovú tieseň 
nemožno uskutočniť verejnú súťaž, užšiu súťaž ani rokovacie  konanie so 
zverejnením. 

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov Základnej školy s VJM Ul. práce 24, 
Komárno 

2. Táto smernica nadobúda účinnosť dňa  01.02.2020. 

 

V Komárne, dňa 20.01.2020 
 

                   Judit Károlyi Szikonya 
               riaditeľka školy 
 


