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O B E C  V E Ľ K Á  L E H O T A 
Obecný úrad, Veľká Lehota 52, 966 41 okres Žarnovica  

 
 
         

 

ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 

 

Dňa 21.12.2018 Obec Veľká Lehota zverejnila Výzvu na predkladanie ponúk pre 

zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) na predmet zákazky: „Dodanie bezdrôtových prístupových 

bodov na verejných priestranstvách v rámci obce.“  

 

 

Týmto oznamujeme, že verejný obstarávateľ, Obec Veľká Lehota v súlade s §57 ods. 2 

zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zrušil použitý postup zadávania na 

predmet zákazky „Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách 

v rámci obce“, nakoľko sa podstatným spôsobom zmenili okolnosti za ktorých bolo verejné 

obstarávanie vyhlásené. 

 

§57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní: 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 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. 

 

Verejný obstarávateľ podľa § 57 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní týmto oznamuje 

všetkým známym záujemcom, že postup zadávania zákazky na pôvodný predmet zákazky  

bude opakovať v zmenenom rozsahu. 
 

 

Vo Veľkej Lehote, 30.01.2019 

 

       Jozef Mihál 

       starosta obce 

            v. r. 

 

                                                                                


