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Váš list číslo / zo dňa Naše číslo Vybavuje V Nižnej Slanej dňa 

 OcÚ NS120/2021-405 Mgr. Tomáš Ladňák 18. 10. 2021 

 

Vec: Oznámenie o zrušení verejného obstarávania podľa § 57 zákona 

343/2015 Z. z. 
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov:   Obec Nižná Slaná 

Adresa:  Námestie SNP 54/5, Nižná Slaná 

Štát:   Slovenská republika 

Štatutárny orgán: Tibor Jerga, starosta obce 

IČO:   00328596 

(ďalej ako „verejný obstarávateľ“) 
 

Označenie verejného obstarávania 
Druh postupu: Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska, verejná 

súťaž na stavebné práce 

Názov zákazky: Budova ľudovej školy – Zvýšenie energetickej účinnosti formou 

inteligentného riadenia energie 

Vyhlásené:  Výzva na predkladanie ponúk, 30. 09. 2021 

Publikované: Vestník VO č. 223/2021 zverejnený dňa 01. 10. 2021 pod značkou 44524 

– WYP 

Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov platný ku dňu 

odoslania výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie (ďalej len 

„ZVO“) 
 

Vážený uchádzač, verejný obstarávateľ Vám týmto v rámci vyššie identifikovaného 

verejného obstarávania a v súlade s ust. § 57 ods. 3 ZVO oznamuje, že dňa 18. 10. 2021 bolo do 

Vestníka verejného obstarávania odoslané oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania 

zákazky/Informácia o výsledku verejného obstarávania. 

Podľa ustanovení § 57 ods. 2 ZVO: 

„Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť 
aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v 
priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre 
ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom 
obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo 
mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve 
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ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná 
hodnota. Ak bola predložená len jedna ponuka a verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ 
nezrušil verejné obstarávanie alebo jeho časť, je povinný zverejniť v profile odôvodnenie, 
prečo verejné obstarávanie nezrušil.“ 

Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ oznamuje, že sa vyskytli sa dôvody 

hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby vo 

verejnom obstarávaní pokračoval. Vzhľadom k tomu, že verejné obstarávanie bolo vyhlásené 

ako podmienka pre získanie nenávratného finančného príspevku, ktorý mala obec získať 

v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68, musíme konštatovať, že obec pri tejto budove 

nespĺňa podmienky, ktoré boli určené vo výzve k predkladaniu žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok, najmä teda požadovanú úsporu, ako ukázal energetický audit. Je preto pre nás 

bezpredmetné dokončovať verejné obstarávanie, nakoľko nemôže byť splnená podmienka 

vytýčená vo Výzve na predkladanie ponúk a v Návrhu Zmluvy o dielo s úspešným 

uchádzačom. 

Verejný obstarávateľ ďalej konštatuje, že by mohlo dôjsť k porušeniu ZVO, pokiaľ by 

obec pokračovala v doteraz použitom postupe, ako bolo namietnuté zo strany uchádzačov vo 

verejnom obstarávaní. Námietky uchádzačov obec vníma, nie je však potrebné pristúpiť 

k oprave Výzvy na predkladanie ponúk, nakoľko dôjde k zrušeniu verejného obstarávania. 

V súlade s vyššie uvedeným verejný obstarávateľ prijal rozhodnutie s cieľom 

zabezpečiť maximálnu hospodárnosť a efektívnosť vynakladania prostriedkov Európskej únie 

a štátneho rozpočtu SR, ktorým použitý postup zadávania zákazky zrušil. 

 

 

 

 

Tibor Jerga 
starosta obce 

 


