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Výnimky zo zákona o Verejnom obstarávaní 2019 
 

 

 
 

§ 1 ods. 12 písm. v) 
V nákupnom procese môžu verejní obstarávatelia použiť  výnimku podľa § 1 ods. 12 písm. v) zákona  
o VO, ktorá sa vzťahuje na podlimitnú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou na dodanie tovaru  
alebo poskytnutie služieb 

1. ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik, 
2. ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo  
     vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo 
3. ktoré sú dodávané chránenou dielňou alebo v rámci programov chránených pracovných miest,  
    ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci 
    programov chránených pracovných miest tvoria osoby  so zdravotným postihnutím alebo inak  
    znevýhodnené osoby. 

 

§ 1 ods. 13 

Výnimka podľa § 1 ods. 13  zákona o VO sa vzťahuje na zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom  

je uskutočnenie stavebných prác pre verejného obstarávateľa, 

1. ktorých dodávateľom je registrovaný sociálny podnik, 

2. ktorých dodávateľom je fyzická osoba so zdravotným postihnutím, ktorá prevádzkuje alebo  

    vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, alebo 

3. ktoré sú dodávané chránenou dielňou alebo v rámci programov chránených pracovných miest,  

    ak aspoň 30 % zamestnancov vykonávajúcich prácu v chránených dielňach alebo v rámci  

    programov chránených pracovných miest tvoria osoby  so zdravotným postihnutím alebo inak  

    znevýhodnené osoby. 

 

§ 1 ods. 12 písm. d) 
Špeciálny prípad výnimky zo zákona o VO, ktorá odráža sociálne hľadisko, a to výnimka podľa § 1 ods. 12 

písm. d) zákona o VO platná pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou: dodanie tovaru, 

uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby, ktorých odberateľom je verejný obstarávateľ  

a dodávateľom je 

1. Zbor väzenskej a justičnej stráže, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované  

    zamestnávaním odsúdených a obvinených, alebo 

2. stredná odborná škola, ak ide o tovar, stavebné práce alebo služby zabezpečované žiakmi  

    strednej odbornej školy v rámci praktického vyučovania. 

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ (napr. obce, mestá, VÚC) môže uplatniť sociálne hľadiská  
v nákupnom procese prostredníctvom uplatnenia: 

 

 niektorých výnimiek, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá zákona o VO, 

 zapracovania sociálnych hľadísk do súťažných podkladov,  

 vyhradenia práva účasti vo VO len pre registrované sociálne podniky, chránené pracoviská 
a chránené dielne. 

 

Obstarávajme  SOCIÁLNE 
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