
Dodatok č. 1 

 

k Smernici č. 8/2011  o verejnom obstarávaní zákaziek s nízkou hodnotou v Štátnom fonde 

rozvoja bývania. 

 

 

 

- v čl. 2 „Základné pojmy“ doplňte odst.11:  

 

„11.  Priame zadanie.“ 

       Priame zadanie ( ďalej aj „PZ“ ) je forma zaobstarania tovaru a služieb priamym 

nákupom alebo zadaním objednávky, ak PHZ zákazky nepresahuje limit stanovený 

touto smernicou. 

 

- v čl. 7 „ Interné finančné limity pri zákazkách s nízkou hodnotou“ v odst. 2 , odsek 

„a)“ zmeňte na „b)“, odsek „b)“ zmeňte na „c)“ a odsek „c)“ zmeňte na „d)“. Pred 

tieto odseky doplňte nový odsek „a)“: 

 

         „a)“ z dôvodov uvedených v čl. 6, odst. 1 a na základe ekonomickej analýzy 

nákladov na PT ( viď príl. č. 5 tejto smernice), ak PHZ na dodanie tovaru alebo 

poskytnutia služieb je 100,-  EUR a menej, ŠFRB realizuje zákazku priamym 

zadaním.   

 

- za čl. 11 doplňte nový čl. 12 : 

 

Čl. 12 

                        Postup objednania tovaru a služieb v rámci ŠFRB. 

 

1. Požiadavky na nákup tovaru a služieb si príslušné odbory ŠFRB uplatňujú 

prostredníctvom interného listu ( viď príl. č. 6 tejto smernice) , adresovaného odboru 

ekonomiky a prevádzky. Tento interný list podpisuje príslušný vedúci odboru 

a riaditeľ ŠFRB. 

2. Odbor ekonomiky a prevádzky stanoví PHZ požadovaného tovaru alebo  služieb 

a rozhodne o spôsobe jeho zaobstarania podľa podmienok stanovených touto 

smernicou a finančných možností ŠFRB. 

 

- Pôvodný článok 12 – „ Záverečné ustanovenia“ označte číslom „13“. 

V odst. 2 doplňte písm. „e“ – príloha č. 5 – Ekonomicky odôvodnené náklady na 

vykonanie prieskumu trhu ako podklad na určenie výšky PHZ zákazky na priame 

zadanie a písm. „f“ – príloha č. 6 – Interný list.  

            V odst. 3 doplňte ďalšiu vetu : „ V Smernici SM č. 03/2009 O nakladaní s majetkom  

            štátu  sa zrušujú v čl. 4  odstavce „Plán obstarávania majetku“ a „Obstarávanie  

            majetku“ a zároveň sa ruší aj príloha č.1 k SM 03/2009.“    

 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 2. septembra 2011.     

 

 

                                        Ing. Ľubomír Bošanský 

                                                                                   riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania 


