
                             

 

M. Hlivák: Pri tvorbe zákona počúvame aj malých podnikateľov 

Pracovná skupina predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) Miroslava 

Hliváka v pondelok 2.11.2020 prostredníctvom videokonferencie rokovala o úradom 

pripravenej novele zákona o verejnom obstarávaní s tímom prezidenta Slovenského 

živnostenského zväzu (ďalej len „SŽZ“) Stanislava Čižmárika. „Teší ma, že pokračujeme 

v konštruktívnej debate aj so SŽZ. Od nástupu do funkcie sa usilujem povzbudzovať 

všetkých, aj malých podnikateľov, aby sa zapájali do verejných súťaží. V našej zásadnej 

novele je pre nich niekoľko ďalších opatrení. Napríklad pri vyhodnocovaní ponuky v rámci 

zverejňovania informácie o výsledku rozširujeme okruh informačných povinností pre 

podnikateľov a tým posilňujeme právo podnikateľov na ich obranu, teda možnosti podania 

námietok voči vyhodnoteniu; ďalej napríklad novela sa hlási k zohľadňovaniu 

environmentálneho hľadiska vo verejných nákupoch; nanovo definujeme dotované 

subjekty; či napríklad upravujeme problematiku majetkovo a personálne prepojených osôb 

a dávame do rúk verejný obstarávateľom možnosť sa s tým vysporiadať v rámci 

obstarávania, teda posilňujeme boj proti takejto nečestnosti vo verejnom obstarávaní,“ 

vysvetľuje Miroslav Hlivák.  

 

Počas videokonferencie boli menované konkrétne problematické situácie, do ktorých sa malí 

a strední podnikatelia združení v tomto zväze, v rámci verejných obstarávaní stretávajú. „Rád 

som počul, že naša doterajšia legislatívna práca nie je márna. Pán prezident zväzu 

pomenoval, že problémom pre malých a stredných podnikateľov nie je samotný zákon 

o verejnom obstarávaní, ale správanie a postupy víťazných uchádzačov-veľkých 

dodávateľov a vyhlasovateľov súťaží voči malým a stredným podnikateľom. Aj v tomto 

smere budeme vyvíjať aktivity smerom na všetkých, či už formou ďalších školení, 

metodickej činnosti, a tiež sa pokúsime sprostredkovať častejšie rokovania medzi 

zástupcami týchto subjektov v rámci metodiky,“ dodáva predseda úradu. 

Slovenský živnostenský zväz ako reprezentant živnostníkov a malých podnikateľov dôverne 

pozná prekážky, s ktorými sa potýkajú vo verejných súťažiach. Víta návrh zmeny zákona, 

ktorý precízne rieši mnohé problémy z praxe a dôraz kladie na zjednodušenie procesov 

verejného obstarávania a jeho profesionalizáciu. „Malé podniky sú obvykle vo verejnom  

obstarávaní v pozícií subdodávateľa, často v treťom a ďalšom rade. Majú len nepatrnú 

vyjednávaciu pozíciu a sú často postavení pred hotové zmluvné podmienky, ktoré sú obvykle 

odlišné od vysúťažených podmienok hlavného dodávateľa a znevýhodňujú ich. Vítame, že 

ÚVO vydáva metodické odporúčania aj v tejto oblasti, no malé podniky a živnostníkov má 

chrániť priamo zákon“, apeluje prezident SŽZ. „Hoci sa jedná o obchodné záväzkové 

vzťahy súkromného práva, napríklad pre opakujúce sa obstarávania v stavebníctve (ako sú 

infraštruktúrne projekty, nájomné byty, občianska vybavenosť), by mohli platiť štátom 

stanovené, záväzné pravidlá a podmienky realizácie verejného obstarávania. Malé podniky 

a živnostníci by privítali aj zavedenie harmonizovaných dokumentov pre verejné súťaže, 

ktoré by zvýšili ich právnu istotu a umožnili im jednoduché zapojenie do procesov 

verejného obstarávania,“ navrhuje prezident SŽZ, p. Čižmárik, 
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