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NOVÉ VŠEOBECNE 

ZÁVÄZNÉ PRÁVNE PREDPISY 
zverejnené v zbierke zákonov na portáli  
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/ 
na stránke NR SR:  
https://www.nrsr.sk/web/default.aspx?SectionId=184 

 

1.1 Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 238/2021 Z. z., ktorou 
sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Sloven-
skej republiky č. 284/2013 Z. z. o podrobnostiach o výške poskytovanej podpory zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania, o všeobecných podmienkach poskytnutia podpory a o obsahu žia-
dosti v znení neskorších predpisov 
 

 https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/238/                    Účinnosť: 1.7.2021 

 

Čl. I 

 
6. V § 8 písmená b) a c) znejú: 
 
„b) súhlas obecného zastupiteľstva alebo zastupiteľstva samosprávneho kraja, že predmetom záložného práva bude  
1. obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa § 10 ods. 14 zákona, obstaranie technickej vybavenosti 

podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,  
2. obstarávané zariadenie sociálnych služieb, ak ide o kúpu zariadenia sociálnych služieb podľa § 14 ods. 5 zákona, obsta-

ranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona alebo  
3. obstarávaný ubytovací dom, ak ide o obstaranie ubytovacieho domu podľa § 14c ods. 4 zákona, obstaranie technickej 

vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,  
 
c) súhlas štatutárneho orgánu žiadateľa podľa § 7 ods. 1 písm. f) a g) zákona, že predmetom záložného práva bude  
1. obstarávaný nájomný byt, ak ide o kúpu nájomného bytu podľa § 10 ods. 14 zákona, obstaranie technickej vybavenosti 

podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,  
2. obstarávané zariadenie sociálnych služieb, ak ide o kúpu zariadenia sociálnych služieb podľa § 14 ods. 5 zákona, obsta-

ranie technickej vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona alebo  
3. obstarávaný ubytovací dom, ak ide o obstaranie ubytovacieho domu podľa § 14c ods. 4 zákona, obstaranie technickej 

vybavenosti podľa § 14a ods. 6 zákona, kúpu pozemku podľa § 14b ods. 4 zákona,“.  
 
Vysvetlenie: Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o výške štátnej podpory poskytovanej na účel uskutočnenia pomoci štátu pri 
rozširovaní a zveľaďovaní bytového fondu, ročnej úrokovej sadzbe a lehote splatnosti úveru na účely podpory podľa § 6 ods. 1 
zákona (zákon č. 150/2013 z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania) a pre žiadateľa o podporu podľa § 7 ods. 1 a § 10 ods. 5 zákona, 
všeobecných podmienkach poskytnutia podpory, a o obsahu žiadosti o poskytnutie podpory. Novelou vyhlášky č. 238/2021 sa rozšírili 
podklady ktoré sú prílohou k žiadosti na preukázanie návrhu na zabezpečenie záväzkov podľa § 15 ods. 6 zákona (zákon č. 150/2013  
Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania. 

 
 

 

1.2 Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia z 9. júna 2021 č. MF/005799/2021-421, ktorým sa 
mení a dopĺňa opatrenie MF SR z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa usta-
novuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej 
klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov 
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https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/247/      Účinnosť: 24.6.2021 
 

Opatrenie upravuje ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie. V príjmoch sa dopĺňa podpoložka pre sledovanie 
správnych poplatkov a vo výdavkoch sa dopĺňajú podpoložky pre samostatné sledovanie platieb za dostupnosť v rámci PPP 
projektov a pre sledovanie dane z pridanej hodnoty. 
 
Výdavky na údržbu softvéru sa budú klasifikovať podľa toho, či pôjde o údržbu unikátneho softvérového diela alebo 
špecializovaného konfigurovateľného sofvéru a krabicového softvéru. 
 
V opatrení sú premietnuté zmeny v klasifikovaní pri poskytovaní finančných prostriedkov Európskej únie a prostried-
kov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie platobnou jednotkou voči štátnym rozpočtovým organizáciám s cieľom 
zjednodušenia implementačného prostredia Európskych fondov. 
 
V príjmových finančných operáciách a výdavkových finančných operáciách sa dopĺňajú podpoložky v súvislosti so zníže-
ním základného imania a finančnými zábezpekami poskytnutými ako záruky za úver. 
 
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem čl. I bodov 2 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022. 
 
Vysvetlenie: Opatrenie MF SR dopĺňajú podpoložky pre samostatné sledovanie platieb v rámci PPP projektov, sledovanie 
DPH,  podpoložky súvisiace so znížením ZI a finančnými zábezpekami, ktoré boli poskytnuté ako záruky za úver. Opat-
renie rieši klasifikáciu výdavkov na údržbu softvéru. A sú v ňom premietnuté zmeny v klasifikovaní pri poskytovaní finančných 
prostriedkov EÚ a prostriedkov ŠR na spolufinancovanie platobnou jednotkou voči štátnym rozpočtovým organizáciám. Bližšie 
je to uvedené vo Finančnom spravodajcovi (pozri časť 2 Finančný spravodajca) 
 
 
 

1.3 Zákon č. 231/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom roz-
počte na rok 2021 
 
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/231/       Účinnosť: od 05.06.2021 
 
§ 4 zákona sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie: 
 
„(4) 
Vláda je oprávnená v roku 2021 prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestna-
nosti6a) prevziať rámcový úver od Európskej únie na účely financovania výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 
2020 až 2022 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu kumulatívne do výšky 1 000 000 000 eur.“.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie: 
„6a) Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestna-
nosti v núdzovej situácii (SURE) v dôsledku výskytu ochorenia COVID-19 (Ú. v. EÚ L 159, 20. 5. 2020).“.  

Vysvetlenie: Zákonom o ŠR na rok 2021 boli navýšené rezervy štátneho rozpočtu na rok 2021 o 1 000 000 000 eur v rámci 
rezervy na negatívne vplyvy pandémie ochorenia COVID-19. Celková výška rezerv ŠR na rok 2021 predstavuje 
4 397 542 459 eur.  
 
 
 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/247/
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/231/%20%20%20%20%09%09%09Účinnosť
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FINANČNÝ 
SPRAVODAJCA 

2.1 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. júna 2021                          
č. MF/005799/2021-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií 
Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým  
sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasi-

fikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov (Príspevok č. 10) 
 
https://www.mfsr.sk/files/archiv/70/opatrenie_10.pdf 

 
1. § 1 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:  

„ (8) Ak sa podľa osobitného predpisu alebo na základe osobitného predpisu zriadi alebo založí nová právnická osoba,  
na ktorú sa má vzťahovať druhová klasifikácia alebo organizačná klasifikácia podľa tohto opatrenia, pre zaradenie do príslušnej 
časti klasifikácie sa použije číselný kód najbližšie nasledujúci po číselnom kóde pridelenom v poradí poslednej právnickej 
osobe v príslušnej časti druhovej klasifikácie alebo organizačnej klasifikácie.“.  
 
2. V prílohe tretej časti písmene A. položka 221 znie:  
„ 221 Administratívne poplatky  
221001 Súdne poplatky  
221002 Správne poplatky  
221003 Puncové poplatky  
221004 Ostatné poplatky  
221005 Licencie“.  
 
3. V prílohe tretej časti písmene B. položke 635 názov podpoložky 635009 znie:  
„Unikátneho softvéru“.  
 
4. V prílohe tretej časti písmene B. položke 635 sa za podpoložku 635010 vkladá podpoložka 635011, ktorá znie:  
„635011 Špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru“.  
 
5. V prílohe tretej časti písmene B. položke 637 názov podpoložky 637033 znie:  
„Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty Európskej únie“.  
 
6. V prílohe tretej časti písmene B. položke 637 sa za podpoložku 637042 vkladajú podpoložky 637043 a 637044, ktoré 

znejú:  
„637043 Platby za dostupnosť  
637044 Daň z pridanej hodnoty“.  
 
7. V prílohe tretej časti písmene B. položke 719 sa za podpoložku 719014 vkladá podpoložka 719015, ktorá znie:  
„719015 Platby štátnej rozpočtovej organizácii na projekty Európskej únie“.  
 
8. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 456 dopĺňa podpoložkami 456006 a 456007, ktoré znejú:  
„456006 Príjmové finančné operácie súvisiace so znížením základného imania  
456007 Príjmové finančné operácie súvisiace s vrátením finančných zábezpek zo záruk za úvery“.  
 
9. V prílohe tretej časti písmene C. sa položka 819 dopĺňa podpoložkami 819006 a 819007, ktoré znejú:  
„819006 Výdavkové finančné operácie súvisiace so znížením základného imania  
819007 Výdavkové finančné operácie súvisiace s poskytnutím finančných zábezpek ako záruk za úvery“.  
 
Čl. II  
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem čl. I bodov 2 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022. 
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2.2  Dodatok č. 21 Metodického usmernenia MF SR k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decem-
bra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (Príspevok č. 11) 
 
https://www.mfsr.sk/files/archiv/19/Dodatok_c_21_FS.pdf 
 
Napríklad: 
 
2. V Ekonomickej klasifikácii v bode B. VÝDAVKY 
 
632004 Komunikačná infraštruktúra 
Poplatky za komunikačné (spojovacie) siete typu LAN, WAN, poplatky za užívanie rezortných, republikových a medzinárod-
ných komunikačných (spojovacích) sietí (napr. SANET, GOVNET, VSNET), počítačové siete, prístup k internetu, poplatok  
za vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis, výdavky na webhosting, registráciu domény, virtuálny server.  
 
635002 Výpočtovej techniky 
Patria sem výdavky v rozsahu podpory hardvérových licencií (napr. štandardné SLA na hardvér ako sú diskové polia, racky), 
pravidelná údržba, služby technickej podpory a diagnostiky, zabezpečenie aktualizácií, bezpečnostných záplat, výmena chyb-
ných zariadení a riadenie zásob dielov, správa a podpora, ktorou je zabezpečená dostupnosť hardvéru a pod. 
 
3. V Ekonomickej klasifikácii v bode C. FINANČNÉ OPERÁCIE 
 
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami  
Patria sem prijaté splátky z poskytnutých domácich a zahraničných úverov, pôžičiek – istín, návratných finančných výpomocí, 
z predaja majetkových účastí a ostatné transakcie s finančnými aktívami a finančnými pasívami.  
 
456001 Vklady do základného imania 
Príjmy z peňažného vkladu do základného imania na strane obchodnej spoločnosti resp. štátneho podniku v prípade subjektu 
verejnej správy. Na uvedenej podpoložke sa klasifikuje aj príjem príspevku od akcionára alebo spoločníka do kapitálového 
fondu obchodnej spoločnosti. 
 
456006 Príjmové finančné operácie súvisiace so znížením základného imania 
Patrí sem napr. príjem na strane vlastníka majetkových podielov z dôvodu zníženia základného imania obchodnej spoločnosti, 
v ktorej má účastinu, príjem akcionára alebo spoločníka z prerozdelenia kapitálového fondu.  
 
456007 Príjmové finančné operácie súvisiace s vrátením finančných zábezpek zo záruk za úvery 
Klasifikujú sa tu finančné zábezpeky, ktoré boli vrátené poskytovateľovi zábezpeky finančnou inštitúciou z titulu nerealizovania 
tejto zábezpeky alebo jej časti. 
 
 
 

 

ĎALŠIE NOVINKY  
 

V tejto časti prinášame ďalšie zaujímavosti z oblasti práva. 

 

3.1 Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku 

Národná rada SR po niekoľkoročnom legislatívnom procese schválila zákon č. 312/2020 Z. z. o výkone roz-
hodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Zaisťovanie majetku v zmysle tohto zákona sa realizuje 
dvoma spôsobmi - posesórne a neposesórne.  

V prvom prípade dochádza k faktickému uchopeniu zaisteného majetku a jeho odňatiu z dispozície dotknutej osoby (za-
isťovanie hnuteľných vecí) a v druhom prípade sa majetok zaisťuje formou zápisu tejto skutočnosti do úradnej evidencie 
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majetku (zaisťovanie zaknihovaných cenných papierov a peňažných prostriedkov na účte v banke, zaisťovanie nehnuteľ-
ností). 

Komentovaným zákonom dochádza aj k zriadeniu nového Úradu pre správu zaisteného majetku, ktorý má zabezpečovať 
správu zaisteného majetku, ktorý bol zaistený v rámci trestného konania, daňového konania, výkonu medzinárodných sankcií 
alebo pri preukazovaní pôvodu majetku. 

Väčšia časť zákona nadobudla účinnosť od 1. januára 2021, odložená účinnosť od 1. augusta 2021 je vo vzťahu k zria-
deniu Úradu pre správu zaisteného majetku ako správcu zaisteného majetku s cieľom zabezpečiť organizačno-personálnu, 
procesnú a materiálnu pripravenosť tohto úradu. 

Autori komentára, ktorí sa zúčastňovali na príprave návrhu zákona, si kladú za cieľ ponúknuť čitateľovi základný výklad prí-
slušných ustanovení zákona. Komentár je určený predovšetkým pre orgány činné v trestnom konaní a súdy či ďalšie orgány, 
ktoré budú vo svojej aplikačnej praxi riešiť konkrétne prípady zaisťovania a správy zaisteného majetku. Vzhľadom na to, že 
zákon o zaistení je vo vzťahu k výkonu rozhodnutí o zaistení majetku k Trestnému poriadku a iným predpisom subsidiárnym 
predpisom, vo vzťahu k výkonu zaistenia sa ustanovenia zákona o zaistení použijú, ak osobitný predpis neustanovuje inak. 
 
Zdroj: epravo.sk 

 
 

3.2 Je možný prevod nehnuteľnosti na základe neplatnej zmluvy? 

Otázka nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti od nevlastníka na základe neplatnej zmluvy vyvolávala, a 
dones aj vyvoláva viaceré diskusie. Podľa jedného názorového prúdu takýto prevod nie je možný, keďže naráža na 
dávnu rímsku zásadu, podľa ktorej nikto nemôže na iného previesť viac práv ako sám má. Druhý názorový prúd naopak 
tvrdí, že sa má chrániť aj dobromyseľnosť kupujúceho, teda aj takýto prevod je za určitých okolností možný. Nejed-
notnosť názorov však nemá len akademickú podobu, ale je potvrdená aj súdnymi rozhodnutiami, a to aj na najvyšších 
stupňoch. 

Zásada „nemo plus iuris“ a neplatnosť zmluvy 

Rímska zásada „nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet“ je v právnických kruhoch dobre známa. Vychádza 
z premisy, že žiadna osoba (predávajúci) nemôže na inú osobu (kupujúceho) previesť (vlastnícke) právo, ktoré táto osoba 
(predávajúci) nemá. Jej aplikácia je plne logická, keďže znamená, že nemôžem dať inému to, čo mne samému ani nepatrí. 

Tejto zásady sa pridŕžala aj súdna prax. Teda v prípade, ak kupujúci kúpil pozemok od nevlastníka (aj osoby, ktorá sa mohla 
javiť ako vlastník na základe listu vlastníctva), priznávali právo pôvodnému vlastníkovi (aj osobe, ktorá v čase podpisu zmluvy 
nebola evidovaná v katastri nehnuteľnosti ako vlastník) a kupujúceho za vlastníka neuznávali. Táto zásada však mala aj zá-
konné výnimky, ktoré určovali, v ktorých prípadoch uvedené pravidlo neplatilo. Tieto výnimky boli uvedené vo viacerých práv-
nych predpisoch (napr. v Občianskom zákonníku, Exekučnom poriadku a pod.). 

Dobromyseľnosť a ochrana nadobúdateľa 

Novšia rozhodovacia prax však začala chrániť kupujúceho, za podmienky, že bol pri kúpe dobromyseľný. Dobromyseľnosť sa 
mala vykladať pomerne prísne a nestačilo len overenie údajov o predávajúcom v katastri nehnuteľností. Tak aj kupujúci sa 
mohol stať platným vlastníkom nehnuteľnosti, aj keď osoba od ktorej nehnuteľnosť kupoval nebola vlastníkom, hoci sa ako 
vlastník javila. Inými slovami, vlastnícke právo bolo možné nadobudnúť aj na základe neplatnej zmluvy z dôvodu, že predávajúci 
nebol skutočným vlastníkom pozemku. 

Táto názorová nejednotnosť panovala aj na pôde Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR. Možno povedať, že to bol práve 
Ústavný súd SR ktorý dal k uvedenému rozkolu podnet, keďže začal chrániť dobromyseľnosť na strane nadobúdateľa. 

Táto názorová nejednotnosť však v praxi vyvolávala značnú mieru právnej neistoty. Tak pôvodný vlastník ako ani kupujúci (nový 
vlastník) nemali istotu v tom, ako bude ich prípad prejednaný a rozhodnutý. 

Vlastníctvo nemožno nadobudnúť na základe neplatnej zmluvy 

Najvyšší súd SR sa touto otázkou zaberal vo svojom nedávnom rozhodnutí, v ktorom, okrem iných právnych otázok (napr. 
otázka prípustnosti dovolania, povinnosti predložiť vec veľkému senátu, viazanosti najvyššieho súdu zrušujúcim rozhodnutím 
ústavného súdu), skúmal aj otázku prevodu vlastníckeho práva na základe neplatnej zmluvy. 
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Sumarizujúc rôzne odborné názory na uvedenú problematiku a rozhodovaciu prax najvyššieho a ústavného súdu zaujal stano-
visko, v zmysle ktorého na základe absolútne neplatného právneho úkonu nie je možné nadobudnúť vlastnícke právo, a 
to ani v prípade, že na jeho podklade bol uskutočnený vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Priklonil sa tak k názorovo staršej rozhodovacej praxi. Poukázal pritom na vyššie uvedenú právnu zásadu, podľa ktorej nikto 
nemôže previesť  na iného viac práv, ako sám má. Takto nemôže platne previesť vlastnícke právo k nehnuteľnosti na inú osobu 
ani ten, kto je na základe absolútne neplatného právneho úkonu vedený v katastri nehnuteľností ako vlastník nehnuteľností. 

Na dobrú vieru nadobúdateľa nehnuteľnosti treba prihliadať len v rozsahu, v akom na ňu prihliadajú právne predpisy. Teda 
dobrá viera samo a sebe nemôže byť dôvodom, na základe ktorého možno „zhojiť“ neplatnosť prevodu, pokiaľ zákon výslovne 
neuvádza inak. 
 
Zdroj: eprávo.sk 
 
 

3.3 Vplyv počtu ponúk na (ne)zrušenie zadávania zákazky alebo koncesie 
 
Limitovaný počet ponúk predložených v rámci procesu verejného obstarávania nie je spravidla želaným javom, keďže pri zapo-
jení väčšieho množstva uchádzačov a väčšom množstve predložených ponúk stúpa pravdepodobnosť získania výhodnejšej 
ponuky a tým dochádza k efektívnejšiemu nakladaniu s verejnými financiami. Ak sa však takýto jav v rámci toho ktorého verej-
ného obstarávania vyskytne, je potrebné sa s ním vysporiadať v súlade s účinnou legislatívou. Je však právna úprava a apli-
kačná prax vplyvu počtu ponúk na inštitút zrušenia verejného obstarávania dostatočne určitá tak, aby nespôsobovala interpre-
tačné ťažkosti?  

Právna úprava inštitútu zrušenia verejného obstarávania de lege lata 
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“) v § 57 
predvída tri rozličné situácie súvisiace s nízkym počtom predložených ponúk vo verejnom obstarávaní: 

1. verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku; 
2. verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi neboli predložené viac ako dve ponuky; a 
3. verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi bola predložená len jedna ponuka (spadá do predošlej kategórie, 

avšak s osobitným režimom). 

V prípade situácie číslo jedna je súčasný právny stav pomerne jasný. Keďže verejný obstarávateľ/obstarávateľ nedostal ani 
jednu ponuku (teda niet toho, kto by plnil zákazku alebo koncesiu), zákon o VO ukladá verejnému obstarávateľovi/obstarávate-
ľovi povinnosť zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť.  
 
Ku komplikáciám však dochádza v prípade situácií číslo dva a tri. Zatiaľ čo v situácii, kedy boli predložené dve ponuky (situácia 
č. 2) môže verejný obstarávateľ/obstarávateľ buď verejné obstarávanie zrušiť alebo ho nezrušiť a bez ďalšieho v ňom postupo-
vať, tak v prípade predloženia len jednej ponuky (situácia č. 3) síce taktiež možno verejné obstarávanie zrušiť, avšak v prípade 
jeho nezrušenia je verejný obstarávateľ/obstarávateľ povinný zverejniť v profile odôvodnenie, prečo nedošlo k zrušeniu verej-
ného obstarávania.  
 
V kontexte § 57 zákona o VO je potrebné rozlíšiť medzi informačnou povinnosťou verejného obstarávateľa/obstarávateľa v prí-
pade zrušenia verejného obstarávania a už spomenutou informačnou povinnosťou verejného obstarávateľa/obstarávateľa v prí-
pade nezrušenia verejného obstarávania napriek predloženiu len jednej ponuky. Zatiaľ čo prvá menovaná informačná povinnosť 
nie je predmetom výkladovej dišputy a tohto príspevku, tak ustanovenie o informačnej povinnosti verejného obstarávateľa/ob-
starávateľa v prípade nezrušenia verejného obstarávania pri predložení len jednej ponuky spôsobuje výkladové ťažkosti. 
 
Ďalšou skutočnosťou, ktorá ostáva v kontexte počtu predložených ponúk taktiež sporná, je možnosť zrušenia verejného obsta-
rávania v prípade nepredloženia viac ako dvoch ponúk. 
 
Pojem predložená ponuka 
Tak možnosť zrušenia verejného obstarávania v prípade nepredloženia viac ako dvoch ponúk, ako aj povinnosť zverejniť v pro-
file odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania v prípade predloženia len jednej ponuky sú podľa zákona o VO naviazané 
na kritérium počtu predložených ponúk. Ponuky ktoré uchádzači predkladajú v procese verejného obstarávania však môžu byť 
vylúčené. Takto vylúčené predložené ponuky nie sú vôbec vyhodnocované a ako také nesúťažia s nevylúčenými predloženými 

https://www.epravo.sk/top/zakony/zbierka-zakonov/zakon-o-verejnom-obstaravani-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-1283.html
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ponukami. Je preto otázne, či pod pojmom predložená ponuka možno chápať akúkoľvek predloženú ponuku (či už vylúčenú 
alebo nevylúčenú) alebo len ponuku nevylúčenú. 
 
Predložená ponuka ako ponuka bez ohľadu na vylúčenie 
V prípade chápania pojmu predložená ponuka ako ponuky bež ohľadu na vylúčenie by sa uplatnil striktný gramatický výklad, 
ktorý sa viaže na počet predložených ponúk bez ohľadu na ich vyhodnocovanie.  
V prospech tohto ponímania pojmu predložená ponuka svedčí sémantická odlišnosť v porovnaní s § 57 ods. 1 písm. b), ktorý 
pracuje s pojmom „nedostal ani jednu ponuku“ (situácia č. 1 vyššie) na rozdiel od pojmu “predložená ponuka“. 
Na strane druhej však striktný gramatický výklad môže viesť k absurdnému záveru o aplikácii § 57 ods. 2 zákona o VO aj 
v prípade predloženia len vylúčených ponúk (keďže pod pojmom predložená ponuka sa podľa striktného gramatického výkladu 
rozumie aj vylúčená ponuka). Taktiež ak by sme v kontexte pertraktovaného § 57 ods. 2 zákona o VO chápali predloženú 
ponuku ako ponuku bez ohľadu na to, či bola vylúčená alebo nie, bolo by možné v prípade predloženia jednej nevylúčenej 
a jednej vylúčenej ponuky pokračovať v obstarávaní bez nutnosti odôvodnenia nezrušenia verejného obstarávania. To by viedlo 
k rozporu s princípom transparentnosti verejného obstarávania, keďže v prípade predloženia dvoch ponúk, z ktorých by bola 
jedna vylúčená, by nedošlo k vzniku informačnej povinnosti verejného obstarávateľa/obstarávateľa podľa poslednej vety § 57 
ods. 2 zákona o VO, ku ktorej by bolo bývalo došlo v prípade zaujatia odlišného výkladu analyzovaného nižšie. Gramatický 
výklad taktiež negatívne vplýva na hospodárnosť a efektívnosť verejného obstarávania, kedy môže byť verejný obstará-
vateľ/obstarávateľ obmedzený v možnosti zrušenia verejného obstarávania, keďže pod slovným spojením „nebolo predlože-
ných viac ako dve ponuky“ si stricto sensu možno opäť predstaviť situáciu, že bude predložená len jedna nevylúčená ponuka 
alebo dve nevylúčené ponuky, zatiaľ čo zvyšné ponuky vylúčené budú a podmienka nepredloženia viac ako dvoch ponúk pre 
možnosť zrušenia verejného obstarávania nebude naplnená. 
 
Predložená ponuka ako ponuka nevylúčená 
K výkladu smerujúcemu k obmedzeniu pojmu “predložená ponuka“ len na ponuky nevylúčené sa pripája kolektív autorov ko-
mentáru k zákonu o verejnom obstarávaní, ktorý uvádza že „fakultatívne zrušenie verejného obstarávania by malo byť možné 
aj v prípade, ak boli predložené viac ako dve ponuky, ale v dôsledku ich nedostatkov (napr. nesplnenie podmienok účasti, 
neuhradenie zábezpeky) zostali obstarávateľovi na vyhodnotenie iba dve, resp. obzvlášť v prípade jednej ponuky.“  
Na rozdiel od predošlej situácie má tento prístup nespornú výhodu v lepšej súladnosti s princípmi transparentnosti (pri 
oznamovacej povinnosti verejného obstarávateľa v kontexte poslednej vety § 57 ods. 2 zákona o VO), hospodárnosti a efek-
tívnosti verejného obstarávania (v prípade otázky možnosti zrušenia verejného obstarávania pri nepredložení viac ako dvoch 
ponúk). 
 
Stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie 
Začiatkom roka 2021 sa Úrad pre verejné obstarávanie vo svojom metodickom usmernení prvýkrát vyjadril k uvedenej výkla-
dovej polemike. Priklonil sa k záveru, že pod pojmom predložená ponuka je relevantný „celkový počet predložených 
ponúk, a to bez ohľadu na to či boli vylúčené alebo nie.“  
Na tomto mieste je však potrebné zdôrazniť, že metodické usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie nemajú právnu záväz-
nosť, hoci sa na ne v praxi často prihliada a poukazuje napr. v rámci revíznych postupov. Z uvedeného dôvodu nemožno vylúčiť 
záver, že finálny postoj Úradu pre verejné obstarávanie pri prípadnom revíznom prieskume (napríklad v konaní o preskúmanie 
úkonov kontrolovaného z dôvodu podania námietok voči zrušeniu súťaže podľa § 170 ods. 3 písm. g zákona o VO) by sa 
odchýlil od záverov predmetného metodického usmernenia, vzhľadom  k tomu, že predmetné metodické usmernenie nezoh-
ľadnilo vplyv odporúčania v ňom uvedeného na zásady verejného obstarávania. 
 
Záver  
Aj napriek obsahu metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie sa prikláňame k právnemu názoru v prospech 
obmedzenia pojmu “predložené ponuky“ len na ponuky, ktoré neboli vylúčené v procese verejného obstarávania. V prípade 
nezrušenia verejného obstarávania pri existencii len jednej predloženej nevylúčenej ponuky by uvedený prístup docielil lepšiu 
konformitu s princípom transparentnosti verejného obstarávania, nakoľko v prípade vylúčenia ostatných ponúk by zostala infor-
mačná povinnosť verejného obstarávateľa podľa poslednej vety § 57 ods. 2 zachovaná. Ďalšou výhodou by bola možnosť 
zrušenia verejného obstarávania (a prípadného nového zadania zákazky či koncesie) aj v prípade, ak by celkový počet vylúče-
ných a nevylúčených ponúk prevyšoval číslo dva a zároveň by počet nevylúčených ponúk túto hranicu neprekračoval. Uvedené 
by vytvorilo priestor pre širšiu mieru úvahy verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov v rámci rušenia zadávania zákaziek 
alebo koncesií pri nízkom počte reálne súťažiacich ponúk a taktiež by lepšie naplnilo princípy hospodárnosti a efektívnosti, 
ktorých dodržiavanie by malo byť v procese verejných obstarávaní prioritou. 
 
Zdroj: eprávo.sk 
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3.4 EÚ schválila dodatky k IFRS 3, IAS 16 a IAS 37 a Ročné zlepšenie štandardov IFRS (cyklus 
2018 – 2020) 
 

Dňa 16. júla 2021 schválila EÚ tieto dokumenty: 
 
 Dodatky k IFRS 3 „Podnikové kombinácie“ – Odkaz na Koncepčný rámec, 
 Dodatky k IAS 16 „Pozemky, budovy, stavby a zariadenia“ – Výnosy pred plánovaným použitím, 
 Dodatky k IAS 37 „Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva“ – Nevýhodné zmluvy – Náklady na splne-

nie zmluvy, 
 Ročné zlepšenia štandardov IFRS (cyklus 2018 – 2020), ktoré menia a dopĺňajú štyri štandardy (IFRS 1 „Prvé uplat-

nenie IFRS“, IFRS 9 „Finančné nástroje“, IFRS 16 „Lízingy“, 
 IAS 41 „Poľnohospodárstvo“). 

 
Všetky uvedené dodatky boli vydané 14. mája 2020 a sú účinné pre ročné účtovné obdobia začínajúce sa 1. januára 2022 
alebo neskôr). Skoršie uplatnenie je povolené. 
 
Vysvetlenie:  
Európske Nariadenie č. 1606/2002 robí IAS/IFRS záväznými pre konsolidovanú účtovnú závierku podnikov, ktorých cenné 
papiere sú obchodované na regulovaných trhoch Európskej únie, a to počnúc 1.1.2005 (na stránke MF SR/Účtovníctvo a 
audit/Účtovníctvo/Legislatíva EÚ) 
Zároveň bolo umožnené členským štátom, aby povinnosť zostavovať účtovnú závierku podľa IAS/IFRS rozšírili aj na: 

• konsolidované účtovné závierky ostatných podnikov 
• individuálne účtovné závierky. 

V prípade Slovenska (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov) sú IAS/IFRS 
záväzné pre: 

• konsolidované účtovné závierky všetkých podnikov od 1.1.2005 
• individuálne účtovné závierky podnikov vo verejnom záujme (banky, poisťovne, doplnkové dôchodkové pois-

ťovne, obchodníci s cennými papiermi, emitenti cenných papierov, ktorých cenné papiere sú obchodované na 
regulovaných trhoch v EÚ, vybrané veľké priemyselné podniky a i.), a to počnúc účtovným obdobím, ktoré začína 
1.1.2006 

• emitentov cenných papierov od 1.1.2004 
Mnohé účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS dobrovoľne. 
Príklad: SZRB, Slovenská pošta, Bratislavská vodárenská spoločnosť 
 

 

 

PREHĽAD ZMIEN  
PRÁVNYCH PREDPISOV A PREDPISOV EÚ 
 

Prehľad vyhlásených právnych predpisov v Zbierke zákonov v júni a júli 2021 je uvedený v prílohe 1 Aktualít 
Legislatívnej rady NKÚ SR. Príloha 2 obsahuje právne predpisy, prijaté v júni a júli v súvislosti s ochorením 
COVID-19. 

 

Aktuálne v júli boli v Úradnom vestníku EÚ zverejnené nariadenia EP a Rady a rozhodnutia Komisie k novému PO 2021 – 2027. 
Najdôležitejšie je „spoločné“ nariadenie EP a Rady k ERDF, ESF a KF a rozpočtové pravidlá (1060/2021), rozhodnutie EK 
o ročnej alokácii (1131/2021) a o oprávnených regiónoch (1130/2021).  Dôležité sú však aj nariadenia k ERDG a KF 
(1058/2021)  a k ESF (1057/2021). Koncom júla bola vo Vestníku EU zverejnená oprava k nariadeniu 1060/2021. 
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