
D OL O ŽKA ZL U ČITE ĽN OST I  

právneho predpisu s právom Európskej únie 
 

1. Predkladateľ právneho predpisu: Úrad vlády Slovenskej republiky a Úrad pre verejné 

obstarávanie 

 

2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie: 

a) v primárnom práve, a to 

čl. 48, 151 a 153 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. ES C 202, 7.6.2016)  

 

b) v sekundárnom práve, a to   

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a 

o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94; 28.3.2014) v platnom znení, 

gestor: Úrad pre verejné obstarávanie 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní 

vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, 

energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. 

EÚ L 94; 28.3.2014) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o 

udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení, gestor: Úrad 

pre verejné obstarávanie 

 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o 

koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na 

dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo 

obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 

2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia 

Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), 

nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 

12. 2011), smernice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 

2013) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13. decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 

335, 14. 12. 2013) v platnom znení, gestor: Úrad pre verejné obstarávanie 

 Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných 

právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov 

preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 

30.12.1989; Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: 

Úrad pre verejné obstarávanie 

 Smernica Rady 92/13/EHS, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a 

správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch 

verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, 

dopravnom a telekomunikačnom sektore „(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992; 

Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení, gestor: Úrad pre 

verejné obstarávanie 

 

c) judikatúre Súdneho dvora Európskej únie  
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4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: 

a) Lehota na prebranie príslušného právneho aktu Európskej únie, príp. aj osobitná 

lehota účinnosti jeho ustanovení  

nie je, 

 

b) Informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej 

komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike 

podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s 

uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie 

nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 

z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a 

Komisie 

nie je, 

 

c) Informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané právne akty Európskej 

únie už prebrané, spolu s uvedením rozsahu ich prebrania, príp. potreby prijatia 

ďalších úprav   

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o 

zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94; 28.3.2014) v platnom znení 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom 

subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a 

poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94; 28.3.2014) v 

platnom znení 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o 

udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28. 3. 2014) v platnom znení 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná 

 

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii 

postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a 

zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach 

obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. 

EÚ L 216, 20. 8. 2009) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. 

novembra 

2009 (Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2009), nariadenia Komisie (EÚ) č. 1251/2011 z 30. 

novembra 2011 (Ú. v. EÚ L 319, 2. 12. 2011), smernice Rady 2013/16/EÚ z 13. mája 

2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013) a nariadenia Komisie (EÚ) č. 1336/2013 z 13. 

decembra 2013 (Ú. v. EÚ L 335, 14. 12. 2013) v platnom znení 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná 

 

Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných 

právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov 
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preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 

30.12.1989; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná 

  

Smernica Rady 92/13/EHS, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a 

správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch 

verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom 

a telekomunikačnom sektore „(Ú. v. ES L 76, 23.3.1992; Mimoriadne vydanie Ú. v. 

EÚ, kap. 6/zv. 1) v platnom znení. 

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - úplná 

 

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:  úplne.   


