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171
VYHLÁKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 25. júna 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o oznámeniach pouívaných vo verejnom obstarávaní
a o ich obsahu

Úrad pre verejné obstarávanie pod¾a § 154 ods. 1 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov ustanovuje:
§1
Informácia o plnení zmluvy obsahuje
a) názov, adresu, identifikaèné èíslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu verejného obstarávate¾a alebo obstarávate¾a, informáciu o uzavretej zmluve, najmä
názov a oznaèenie uzavretej zmluvy, dátum uzavretia zmluvy,
b) informáciu o splnení zmluvy, najmä výsledok plnenia zmluvy, pôvodnú zmluvnú cenu a cenu zaplatenú za uskutoènené plnenie zmluvy, odôvodnenie
rozdielu medzi pôvodnou zmluvnou cenou a cenou
zaplatenou za uskutoènené plnenie zmluvy a údaje
o trvaní zmluvy alebo lehote zaèatia a ukonèenia plnenia zmluvy vrátane odôvodnenia rozdielu údajov
uvedených v uzavretej zmluve a údajov vyplývajúcich z výsledku plnenia zmluvy,
c) doplòujúce informácie, ak sú potrebné,
d) odkaz na zverejnené oznámenie o výsledku verejného obstarávania,
e) dátum odoslania informácie.
§2
Oznámenie o koncesii na sluby obsahuje
a) názov, adresu, identifikaèné èíslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu, informácie o druhu verejného obstarávate¾a a ïalie kontaktné údaje (adresu
a kontaktné miesto), kde mono získa ïalie informácie, podrobné podklady alebo kam musia by doruèené iadosti o koncesiu na sluby,
b) informácie o predmete koncesnej zmluvy, najmä názov a kategóriu poskytovanej sluby, miesto poskytovania sluby, opis koncesie na sluby s uvedením
referenèného èísla (èísel) pod¾a Spoloèného slovníka
obstarávania (CPV), povahu a rozsah sluieb vrátane ich predpokladanej hodnoty,
c) minimálny percentuálny podiel poskytovaných sluieb, ktoré sú urèené na zadanie tretej osobe alebo
osobám, ak je to uplatnite¾né, podmienky úèasti,
ktoré sa týkajú osobného postavenia, finanèného
a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti, s uvedením dokladov potreb-

d)
e)
f)
g)

ných na preukázanie splnenia podmienok úèasti
vrátane pravidiel na vyhodnotenie kadej z uvedených podmienok úèasti,
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
administratívne informácie, najmä lehotu na predloenie iadosti o koncesiu,
doplòujúce informácie, ak sú potrebné,
dátum odoslania oznámenia.
§3

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania na
zákazky zadávané koncesionárom, ktorý nie je verejným obstarávate¾om, obsahuje
a) údaje o koncesionárovi a ïalie kontaktné údaje (adresu a kontaktné miesto, kde mono získa ïalie informácie, súané podklady a doplòujúce dokumenty alebo kam musia by doruèené ponuky alebo
iadosti o úèas),
b) informácie o predmete zákazky, najmä názov a oznaèenie kategórie sluby, miesto poskytovania sluby,
struèný opis predmetu zákazky s uvedením referenèného èísla (èísel) pod¾a Spoloèného slovníka obstarávania (CPV), povahu a rozsah zákazky vrátane
jej predpokladanej hodnoty,
c) trvanie zmluvy alebo lehoty poskytovania sluieb,
d) poadované zábezpeky a záruky týkajúce sa zmluvy,
e) podmienky úèasti, ktoré sa týkajú finanèného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej
spôsobilosti,
f) kritériá na vyhodnotenie ponúk,
g) administratívne informácie, najmä lehotu na predkladanie ponúk alebo lehotu na prijímanie iadostí
o úèas vrátane predpokladaného dátumu odoslania
výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom,
h) doplòujúce informácie, ak sú potrebné,
i) dátum odoslania oznámenia.
§4
Oznámenie o zaèatí priameho rokovacieho konania
pri postupe zadávania nadlimitnej zákazky obsahuje
a) názov, adresu, identifikaèné èíslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávate¾a
alebo obstarávate¾a,
b) názov a struèný opis predmetu zákazky,
c) podmienku pouitia priameho rokovacieho konania
vrátane skutkového vymedzenia a jej odôvodnenie,
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d) predchádzajúce oznámenie pouité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
e) dátum odoslania tohto oznámenia,
f) ïalie informácie, ak sú potrebné.
§5
Oznámenie o zaèatí priameho rokovacieho konania
pri postupe zadávania podlimitnej zákazky obsahuje
a) názov, adresu, identifikaèné èíslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu a zatriedenie verejného obstarávate¾a,
b) názov a struèný opis predmetu zákazky,
c) predpokladanú hodnotu zákazky,
d) podmienku pouitia priameho rokovacieho konania
a jej odôvodnenie,
e) predchádzajúce oznámenie pouité vo verejnom obstarávaní týkajúce sa zákazky, ak sa uplatnilo,
f) názov, adresu, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu záujemcu alebo záujemcov, ktorých vyzval na rokovanie,
g) dátum odoslania tohto oznámenia,
h) ïalie informácie, ak sú potrebné.
§6
Oznámenie o kvalifikaènom systéme pri postupe zadávania podlimitnej zákazky obsahuje
a) informáciu, èi je oznámenie výzvou na predkladanie
ponúk,
b) názov, adresu, identifikaèné èíslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu a informácie o druhu verejného obstarávate¾a,
ïalie
kontaktné
údaje
(adresu
a kontaktné miesto), kde mono získa ïalie informácie týkajúce sa kvalifikaèného systému, ïaliu
dokumentáciu alebo kam musia by doruèené iadosti o kvalifikáciu,
c) informácie o predmete kvalifikaèného systému, najmä názov a druh zákazky, struèný opis stavebných
prác, tovarov alebo sluieb obstarávaných prostredníctvom kvalifikaèného systému s uvedením referenèného èísla (èísel) zákazky pod¾a Spoloèného
slovníka obstarávania (CPV),
d) podmienky úèasti, ktoré musia dodávatelia spåòa,
aby sa kvalifikovali, vrátane postupov overovania
splnenia kadej podmienky,
e) údaje o dåke trvania kvalifikaèného systému vrátane formálnych náleitostí potrebných na vyhodnotenie splnenia poiadaviek na obnovenie kvalifikaèného systému,
f) kritériá na vyhodnotenie ponúk a v prípade hodnotenia ponúk na základe ekonomicky najvýhodnejej
ponuky aj relatívne váhy alebo poradie dôleitosti
jednotlivých kritérií,
g) informáciu o pouití elektronickej aukcie,
h) doplòujúce informácie, ak sú potrebné,
i) dátum odoslania oznámenia.
§7
Výzva na predkladanie ponúk pri postupe zadávania
podlimitnej zákazky obsahuje
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a) názov, adresu, identifikaèné èíslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu a informácie o druhu verejného obstarávate¾a,
ïalie
kontaktné
údaje
(adresu
a kontaktné miesto), kde mono získa ïalie informácie,
b) informácie o predmete zákazky, najmä názov a druh
zákazky, miesto dodania tovaru, uskutoènenia stavebných prác alebo poskytnutia sluby, struèný
opis predmetu zákazky,
c) predpokladanú hodnotu predmetu zákazky,
d) miesto a lehotu urèenú na vyiadanie súaných
podkladov alebo odkaz na prístup k súaným podkladom,
e) podmienky úèasti vo verejnom obstarávaní,
f) kritériá na vyhodnotenie ponúk,
g) oznaèenie, èi sa pouije elektronická aukcia,
h) lehotu na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk,
i) informáciu, èi je zákazka vyhradená pre chránené
dielne alebo chránené pracoviská,
j) dátum, èas a miesto otvárania ponúk,
k) trvanie zmluvy alebo lehoty dodania tovaru, uskutoènenia stavebných prác alebo poskytnutia sluieb,
l) doplòujúce informácie, ak sú potrebné,
m) dátum odoslania výzvy na predkladanie ponúk.
§8
Oznámenie o oprave postupu zadávania podlimitnej
zákazky obsahuje
a) názov, adresu, identifikaèné èíslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektronickú adresu a informácie o druhu verejného obstarávate¾a,
b) informácie o predmete zákazky, najmä názov zákazky, struèný opis zákazky s uvedením referenèného
èísla (èísel) pod¾a Spoloèného slovníka obstarávania
(CPV),
c) administratívne informácie, najmä evidenèné èíslo
oznámenia, ktoré bolo vypracované a odoslané elektronickou formou, údaje o oznámení, na ktoré sa
vzahuje toto oznámenie, ako aj dátum odoslania
pôvodného oznámenia,
d) doplòujúce informácie, ktoré sa týkajú poiadavky
na opravu pôvodného textu, dátumu alebo iných
údajov týkajúcich sa identifikácie subjektov (adries
a kontaktných údajov) z dôvodu zmeny pôvodných
informácií predloených verejným obstarávate¾om
alebo z dôvodu uverejnenia informácií na stránke
Vestníka verejného obstarávania, ktoré nie sú zhodné s pôvodnými informáciami poskytnutými verejným obstarávate¾om,
e) ïalie doplòujúce informácie, ak sú potrebné,
f) dátum odoslania oznámenia.
§9
Informácia o uzavretí zmluvy pri postupe zadávania
podlimitnej zákazky obsahuje
a) názov, adresu, identifikaèné èíslo organizácie, kontaktnú osobu, telefónne èíslo, faxové èíslo, elektro-
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nickú adresu a informácie o druhu verejného obstarávate¾a,
informácie o predmete zákazky, najmä názov a druh
zákazky, struèný opis predmetu zákazky s uvedením referenèného èísla (èísel) zákazky pod¾a Spoloèného slovníka obstarávania (CPV) a miesto dodania
predmetu zákazky,
celkové mnostvo alebo rozsah zákazky vrátane jej
predpokladanej hodnoty,
druh postupu zadávania zákazky a pri pouití výzvy
na priame rokovacie konanie aj odôvodnenie jej pouitia,
údaje o uzavretej zmluve, najmä dátum uzavretia
zmluvy, poèet predloených ponúk, poèet vylúèe-
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ných uchádzaèov alebo záujemcov, údaje o úspenom uchádzaèovi a informáciu o zmluvnej cene,
f) doplòujúce informácie, ak sú potrebné,
g) dátum odoslania informácie.
§ 10
Zruuje sa vyhláka Úradu pre verejné obstarávanie
è. 530/2009 Z. z. o oznámeniach pouívaných vo verejnom obstarávaní.
§ 11
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Zita Táborská v. r.
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172
VYHLÁKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 25. júna 2013,
ktorou sa ustanovuje finanèný limit pre nadlimitnú zákazku

Úrad pre verejné obstarávanie pod¾a § 4 ods. 2 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorích
predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1

c)

d)

Táto vyhláka ustanovuje finanèný limit pre nadlimitnú zákazku na dodanie tovaru, nadlimitnú zákazku
na uskutoènenie stavebných prác a nadlimitnú zákazku na poskytnutie sluby (ïalej len nadlimitná zákazka) zadávanú verejným obstarávate¾om a obstarávate¾om.
§2

e)

f)

Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota
zákazky sa rovná alebo je vyia ako
a) 130 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávate¾om pod¾a § 6 ods. 1
písm. a) zákona; pre verejného obstarávate¾a na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe è. 4 zákona,
b) 200 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávate¾om pod¾a § 6 ods. 1
písm. b) a f) zákona; pre verejného obstarávate¾a na

g)

úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru
neuvedeného v prílohe è. 4 zákona,
130 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie sluby
zadávanú verejným obstarávate¾om pod¾a § 6 ods. 1
písm. a) zákona okrem zákazky na poskytnutie sluby uvedenej v písmene e),
200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie sluby
zadávanú verejným obstarávate¾om pod¾a § 6 ods. 1
písm. b) a f) zákona,
200 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie sluby
uvedenej v kategórii è. 8 prílohy è. 2 zákona, kategórii è. 5 pod¾a Spoloèného slovníka obstarávania
zodpovedajúce kódom CPC 7524, 7525, 7526 a sluby uvedenej v prílohe è. 3 zákona zadávanú verejným obstarávate¾om,
400 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie sluby zadávanú obstarávate¾om a o zákazku v oblasti obrany a bezpeènosti, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo
poskytnutie sluby, zadávanú verejným obstarávate¾om alebo obstarávate¾om,
5 000 000 eur, ak ide o zákazku na uskutoènenie
stavebných prác.
§3
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Zita Táborská v. r.
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173
VYHLÁKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 25. júna 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie systémov slúiacich na
uskutoènenie elektronických aukcií

Úrad pre verejné obstarávanie (ïalej len úrad) pod¾a § 154 ods. 5 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
Systém slúiaci na uskutoènenie elektronickej aukcie (ïalej len systém) je informaèný systém, ktorý zabezpeèuje opakujúci sa proces, ktorý vyuíva elektronické zariadenia na predkladanie
a) nových cien upravených smerom nadol,
b) nových cien upravených smerom nadol a nových
hodnôt, ktoré sa týkajú urèitých prvkov ponúk, alebo
c) nových hodnôt, ktoré sa týkajú urèitých prvkov ponúk.
§2
(1) Spôsobilý systém na úèely certifikácie je systém,
ktorý umoòuje funkcionality výluène pod¾a § 43
ods. 1, 2, 4, 5, 7 a 11 a 13 zákona a spåòa minimálne
poiadavky pod¾a tejto vyhláky.
(2) Bezpeèný systém z h¾adiska ochrany údajov, ktoré budú prostredníctvom systému prijímané, odosielané a spracúvané, je systém, ktorý minimálne
a) dostatoène chráni prenosovú vrstvu,
b) zabezpeèuje riadenie prístupu k systému a
c) chráni dáta.
(3) Systém spåòajúci poiadavky pod¾a § 9 ods. 3 zákona je systém, ktorý minimálne
a) funguje vo vyhovujúcom prostredí,
b) je dostupný,
c) je zdokumentovaný a
d) je zamknute¾ný.
(4) Systém spåòajúci poiadavky pod¾a § 18 ods. 4
písm. b) a h) zákona je systém, ktorý minimálne
a) zabezpeèuje udriavanie presného èasu,
b) zabezpeèuje vedenie záznamu úkonov súvisiacich
s realizáciou elektronickej aukcie vytvorením alebo
zmenou práv pouívate¾ov úplným, presným a neodstránite¾ným spôsobom,
1

c) poskytuje záznam úkonov len s právami na èítanie
a umoòuje jeho exportovate¾nos do formátov pod¾a
osobitného predpisu1) a jeho exportovate¾nos na
priamu tlaè aj v podobe slovného opisu vykonaného
úkonu,
d) vedie záznam úkonov v truktúre:
1. presný èas vykonania úkonu s uvedením dátumu, hodiny, minúty a sekundy,
2. jednoznaèné urèenie konkrétneho úkonu, jednoznaèné urèenie pôvodnej hodnoty a výslednej
hodnoty, ak ide o zmenu návrhu na plnenie kritéria,
3. identifikácia pouívate¾a informaèného systému,
ktorý úkon vykonal, alebo identifikácia systému,
ktorý úkon vykonal,
4. IP (Internet Protocol) adresa, z ktorej pristupuje
do systému pouívate¾ informaèného systému,
ktorý úkon vykonal,
5. informácia o výsledku úkonu,
e) sprístupòuje dáta a funkcie oprávneným osobám a
po uplynutí nastavenej lehoty,
f) umoòuje oprávneným subjektom prehliadanie systému v zákonom stanovenom rozsahu.
§3
(1) Dostatoèná ochrana prenosovej vrstvy je zabezpeèená, ak systém komunikuje s pouívate¾mi prostredníctvom protokolu Hypertext Transfer Protocol (HTTP)
s pouitím kryptografického protokolu pod¾a osobitného predpisu2) minimálne na strane webového servera,
na ktorom je prevádzkovaný systém elektronickej aukcie. Certifikáty musia by platné, vydané nezávislou
certifikaènou autoritou, neboli odvolané a zodpovedajú
vetkým doménovým menám, ktoré webová stránka
pouíva.
(2) Certifikát vydaný nezávislou certifikaènou autoritou je certifikát generovaný certifikaènou autoritou,
ktorá je odliným subjektom ako prevádzkovate¾ systému a správca systému.

) § 13 ods. 1 písm. a) zákona è. 275/2006 Z. z. o informaèných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorích predpisov a § 19 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 312/2010 Z. z. o tandardoch pre informaèné systémy
verejnej správy.
2
) § 13 ods. 1 písm. a) zákona è. 275/2006 Z. z. a § 4 ods. 1 písm. b) výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky è. 312/2010 Z. z.

Èiastka 41

Zbierka zákonov è. 173/2013

Strana 1871

§4

§6

(1) Zabezpeèenie riadenia prístupu k systému pozostáva z
a) identifikácie a autentizácie pristupujúcej osoby,
b) autorizácie pristupujúcej osoby, ktorá je riadená pomocou rolí alebo pouívate¾ských skupín,
c) oddelenia rolí.

(1) Fungovanie systému vo vyhovujúcom prostredí je
prevádzkovanie systému v prostredí a spôsobom, aby
pouívanie systému nebolo podmieòované pouitím
bene nedostupných alebo nákladných technológií, èo
by spôsobilo neprimeranú prekáku pre úèas záujemcu alebo uchádzaèa vo verejnom obstarávaní.

(2) Autentizácia pristupujúcej osoby je zaloená minimálne na zadaní pouívate¾ovho mena a hesla, prièom distribúcia hesla musí by vykonávaná hodnoverným spôsobom.

(2) Systém je dostupný, ak funguje prostredníctvom
siete Internet nepretrite okrem nepredvídate¾ných
udalostí a plánovaných technických odstávok a na jeho
pouitie postaèuje aktuálna bezplatne poskytovaná
verzia internetového prehliadaèa bez potreby intalácie
osobitných aplikácií.

(3) Oddelením rolí sa zabezpeèuje, aby pouívate¾
v roli administrátora systému alebo zriaïovate¾a elektronickej aukcie nemal monos vykonáva aktivity
úèastníka elektronickej aukcie ani vykonáva aktivity
v mene alebo v prospech úèastníka elektronickej aukcie.
§5
Ochranu dát systém zabezpeèí
a) zavedením identifikácie pouívate¾a a následnej autentizácie pri vstupe do informaèného systému,
b) vypracovaním interného aktu riadenia prístupu
k údajom a funkciám informaèného systému zaloeného na zásade, e pouívate¾ má prístup iba k tým
údajom a funkciám, ktoré sú potrebné na vykonávanie jeho úloh,
c) urèením postupu a zodpovednosti v súvislosti s pride¾ovaním prístupových práv pouívate¾om,
d) urèením osoby alebo osôb zodpovedných za informaènú bezpeènos informaèného systému,
e) vedením záznamu úkonov pod¾a § 2 ods. 4
písm. b), vedením záznamu o úkonoch vetkých rolí
v informaènom systéme a vedením záznamu o fungovaní informaèného systému,
f) uloením a zálohovaním tak, aby nedolo k strate
a manipulácii údajov a
g) vytvorením podmienok pre ich bezpeèné archivovanie v zákonom ustanovených lehotách.

(3) Systém je zdokumentovaný, ak existuje aktuálna
administrátorská a prevádzková dokumentácia pod¾a
osobitného predpisu3) a zároveò existuje a je udriavaná aktuálna pouívate¾ská príruèka dostupná na webovom sídle systému, ktorá podrobne opisuje vetky
funkcionality systému a je k nej zabezpeèený priamy
a bezplatný prístup.
(4) Systém je zamknute¾ný, ak po odoslaní výzvy na
úèas v elektronickej aukcii neumoòuje zmeni nastavené parametre elektronickej aukcie.
§7
Pri certifikácii systémov sa osvedèuje, e systém spåòa náleitosti ustanovené zákonom a touto vyhlákou.
§8
Úrad vedie zoznam akreditovaných osôb pouívajúcich na èinnosti vo verejnom obstarávaní certifikované
systémy slúiace na uskutoènenie elektronických aukcií.
§9
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Zita Táborská v. r.

3

) § 13 ods. 1 písm. a) zákona è. 275/2006 Z. z. a § 41 písm. e) druhý a tretí bod výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky
è. 312/2010 Z. z.
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VYHLÁKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 25. júna 2013,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe certifikácie dokumentov, postupov a èinností
vo verejnom obstarávaní

Úrad pre verejné obstarávanie (ïalej len úrad) pod¾a § 154 ods. 5 zákona è. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorích predpisov (ïalej len zákon) ustanovuje:
§1
(1) Pri certifikácii dokumentu sa osvedèuje, e predloený vzor dokumentu spåòa náleitosti ustanovené
pre tento dokument zákonom.
(2) Pri certifikácii postupov a èinností sa osvedèuje,
e podrobný opis postupov a èinností zodpovedá pravidlám ustanoveným zákonom.

a) opis predmetu zákazky, poiadavky na technické
pecifikácie, funkèné charakteristiky, odborné poiadavky predmetu zákazky, opis predmetu súae
návrhov a poiadavky
na rozsah, obsah a formu návrhu, poiadavky
a opatrenia na ochranu utajovaných skutoèností,
b) podmienky úèasti,
c) kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidlá ich uplatnenia, kritériá hodnotenia predloených návrhov
a relatívnu váhu jednotlivých kritérií,
d) kritériá výberu,
e) návrh zmluvy, návrh koncesnej zmluvy, návrh rámcovej dohody, veobecné obchodné podmienky alebo
f) dokumenty, postupy a èinnosti pod¾a § 43 zákona.

§2

§3

(1) Dokument pod¾a zákona pouívaný verejným obstarávate¾om, obstarávate¾om alebo osobou pod¾a § 7
zákona mono poui vo verejnom obstarávaní opakovane.
(2) Konkrétny postup a èinnos pod¾a zákona verejný
obstarávate¾, obstarávate¾ alebo osoba pod¾a § 7 zákona môe poui vo verejnom obstarávaní opakovane.
(3) Opakovaným pouitím vo verejnom obstarávaní je
pouitie bez oh¾adu na

Úrad vedie zoznam akreditovaných osôb pouívajúcich na èinnosti vo verejnom obstarávaní certifikované
dokumenty, postupy a èinnosti vo verejnom obstarávaní.
§4
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Zita Táborská v. r.

Èiastka 41

Zbierka zákonov è. 175/2013

Strana 1873

175
VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. júna 2013,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú poiadavky na prírodnú lieèivú vodu a prírodnú
minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah
analýz prírodných lieèivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a poiadavky
pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného tátnou kúpe¾nou komisiou

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 53 písm. a) zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 100/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú poiadavky na prírodnú lieèivú vodu a prírodnú minerálnu
vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných lieèi-

vých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a poiadavky pre zápis akreditovaného laboratória
do zoznamu vedeného tátnou kúpe¾nou komisiou sa
mení takto:
V § 9 ods. 3 sa slová prírodných lieèivých zdrojov
a zdrojov prírodných minerálnych vôd a ich produktov
nahrádzajú slovami prírodných minerálnych zdrojov
a za slová do spotrebite¾ského balenia sa vkladajú
slová a ich produktov.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. júna 2013,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické
a personálne vybavenie prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební a ustanovujú
indikácie pod¾a prírodných lieèivých vôd a klimatických podmienok vhodných na lieèenie
v znení vyhláky è. 342/2010 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 53 písm. b) zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I
Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 101/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie
prírodných lieèebných kúpe¾ov a kúpe¾ných lieèební
a ustanovujú indikácie pod¾a prírodných lieèivých vôd
a klimatických podmienok vhodných na lieèenie v znení vyhláky è. 342/2010 Z. z. sa mení takto:
1. V prílohe è. 1 èasti B. Zariadenia na poskytovanie
kúpe¾nej starostlivosti pre jednotlivé indikácie bo-

de B.2 Rozdelenie pod¾a indikácií, Indikácie u pacientov po dovàení 18. roku veku, indikácia V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest prvá odráka sa slová
na báze vhodnej plnenej prírodnej lieèivej vody nahrádzajú slovami na báze vhodnej plnenej prírodnej
minerálnej vody.
2. V prílohe è. 1 èasti B. Zariadenia na poskytovanie
kúpe¾nej starostlivosti pre jednotlivé indikácie bode B.2 Rozdelenie pod¾a indikácií, Indikácie pre pacientov pred dovàením 18. roku veku, indikácia XXV.
Netuberkulózne choroby dýchacích ciest prvá odráka
sa slová na báze vhodnej plnenej prírodnej lieèivej
vody nahrádzajú slovami na báze vhodnej plnenej
prírodnej minerálnej vody.
Èl. II
Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.
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VYHLÁKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 13. júna 2013,
ktorou sa mení vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
è. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného
lieèivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad v znení vyhláky
è. 541/2008 Z. z.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
pod¾a § 53 písm. c) zákona è. 538/2005 Z. z. o prírodných lieèivých vodách, prírodných lieèebných kúpe¾och, kúpe¾ných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Èl. I

2. V § 1 odsek 3 znie:
 (3) Variabilný symbol pre platbu za odber vody z prírodného lieèivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja je èíslo, ktoré pozostáva z èísla povolenia vyuíva zdroj a z posledného dvojèíslia roku jeho
vydania..
3. V § 2 ods. 1 sa vypúa písmeno c).

Vyhláka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 27/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob
platby úhrady za odber vody z prírodného lieèivého
zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja a sadzby
úhrad v znení vyhláky è. 541/2008 Z. z. sa mení takto:

Doterajie písmená d) a g) sa oznaèujú ako písmená
c) a f).

1. V § 1 ods. 2 sa slová sa na kadý úèel vyuitia prírodného lieèivého zdroja nahrádzajú slovami alebo
prírodnej minerálnej vody sa pre kadé povolenie vyuíva zdroj.

Èl. II

4. Príloha sa vypúa.

Táto vyhláka nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.
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OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 17. júna 2013
o úprave dispozièných oprávnení správcov majetku tátu v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom tátu

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ïalej len ministerstvo) pod¾a § 8c ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky è. 278/1993 Z. z. o správe majetku tátu v znení zákona è. 534/2005 Z. z.
(ïalej len zákon) ustanovuje:

nisterstva, ak správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia
výmenou prevádzajú vlastníctvo hnute¾ných vecí tátu, ktorých obstarávacia cena je vyia ako 10 000 eur
za jednotlivú vec.

§1

Nájom hnute¾ných vecí tátu
(k § 13 ods. 10 zákona)

Toto opatrenie sa vzahuje na správcov majetku tátu (ïalej len správca), ktorými sú tátne rozpoètové
organizácie a tátne príspevkové organizácie zriadené
ministerstvom.
§2

§5

Na platnos zmluvy o nájme hnute¾ných vecí tátu sa
vyaduje súhlas ministerstva, ak správcovia uvedení
v § 1 tohto opatrenia prenechávajú do nájmu hnute¾né
veci na èas dlhí ako jeden rok alebo na neurèitý èas.
§6

Prevod správy hnute¾ných vecí tátu
(k § 9 ods. 2 zákona)
(1) Na platnos zmluvy o prevode správy hnute¾ných
vecí tátu na správcov uvedených v § 1 tohto opatrenia
sa vyaduje súhlas ministerstva, ak predmetom prevodu správy sú hnute¾né veci tátu, ktorých obstarávacia
cena za jednotlivú vec je vyia ako 5 000 eur.
(2) Na platnos zmluvy o prevode správy hnute¾ných
vecí tátu sa vyaduje súhlas ministerstva, ak sa tieto
hnute¾né veci tátu prevádzajú do správy iných správcov, ako sú správcovia uvedení v § 1 tohto opatrenia.
§3
Zámena správy hnute¾ných vecí tátu
(k § 9 ods. 3 zákona)
Na platnos zmluvy o zámene správy hnute¾ných vecí
tátu sa vyaduje súhlas ministerstva, ak správcovia
uvedení v § 1 tohto opatrenia zmluvou o zámene správy
hnute¾ných vecí prevádzajú správu hnute¾ných vecí
tátu, ktorých obstarávacia cena je vyia ako 10 000 eur
za jednotlivú vec.

Výpoièka majetku tátu
(k § 13 ods. 10 zákona)
(1) Na platnos zmluvy o výpoièke nehnute¾ných
vecí tátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto
opatrenia sa vyaduje súhlas ministerstva, ak vypoièiavate¾mi sú správcovia uvedení v § 1 ods. 1 písm. a)
alebo písm. b) zákona.
(2) Na platnos zmluvy o výpoièke hnute¾ných vecí
tátu uzavretej správcami uvedenými v § 1 tohto opatrenia, ktorou sa prenechávajú do výpoièky hnute¾né
veci tátu iným vypoièiavate¾om, ako sú uvedení v § 1
ods. 1 písm. a) zákona, sa vyaduje súhlas ministerstva.
Závereèné ustanovenia
§7

§4

Zruuje sa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky è. 266/2003 Z. z. o úprave dispozièných oprávnení správcov v zriaïovate¾skej pôsobnosti
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pri
nakladaní s majetkom tátu.

Výmena hnute¾ných vecí tátu
(k § 11 ods. 8 a 10 zákona)

§8

Na platnos zámennej zmluvy sa vyaduje súhlas mi-

Toto opatrenie nadobúda úèinnos 1. júla 2013.

Zuzana Zvolenská v. r.
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OZNÁMENIE
Ministerstva zahranièných vecí a európskych záleitostí
Slovenskej republiky

Ministerstvo zahranièných vecí a európskych záleitostí Slovenskej republiky oznamuje, e 26. júla 2011 bola
v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Luxemburského ve¾kovojvodstva o výmene a vzájomnej ochrane utajovaných skutoèností.
Dohoda nadobudne platnos 1. augusta 2013 v súlade s èlánkom 14 ods. 1.
Do textu dohody mono nahliadnu na Národnom bezpeènostnom úrade a na Ministerstve zahranièných vecí
a európskych záleitostí Slovenskej republiky.
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REDAKÈNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby

v zákone è. 354/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopåòa zákon Slovenskej národnej rady
è. 401/1990 Zb. o meste Koice v znení neskorích predpisov

V èl. I dvadsiatom bode v § 15 má by namiesto oznaèenia odseku (1) s úvodnou vetou, ktorá znie Starosta,
správne uvedené oznaèenie odseku (2).
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