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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

  

schvaľuje 

 

zverejňovanie informácií o verejných obstarávaniach nasledovne: 

 

I.  

Mesto Žilina zverejňuje na svojej web stránke v rubrike: Podnikateľ – Verejné 

obstarávanie – AKTUÁLNE VÝZVY: všetky aktuálne výzvy verejného obstarávania 

(nadlimitné, podlimitné, zákazky s nízkou hodnotou a pod.), ktoré mesto Žilina (alebo 

jeho organizácie) aktuálne realizuje a tiež relevantné dokumenty súvisiace s týmito 

výzvami. Mesto Žilina zverejňuje tiež výzvy verejného obstarávania všetkých spoločností, 

kde má mesto majetkový podiel. Mesto Žilina zverejňuje všetky aktuálne výzvy verejného 

obstarávania aj vo svojich tlačených periodikách, ak takéto periodiká má. 

 

II.  

Mesto Žilina zverejňuje na svojej web stránke v rubrike: Podnikateľ – Verejné 

obstarávanie – ARCHÍV: všetky výzvy verejného obstarávania (nadlimitné, podlimitné, 

zákazky s nízkou hodnotou a pod.), ktorých lehota na predkladanie ponúk uplynula. Mesto 

Žilina zverejňuje tiež takéto výzvy verejného obstarávania všetkých spoločností, kde má 

mesto majetkový podiel. 

 

III.  

Mesto Žilina zverejňuje na svojej web stránke v rubrike: Podnikateľ – Verejné  

obstarávanie – AKTUÁLNE VÝZVY: všetky zákonom stanovené informácie  

(dokumenty) o konkrétnych verejných obstarávaniach. V prípade zložitejších alebo  

rozsiahlejších dokumentoch, Mesto Žilina môže zverejniť len hypertextové odkazy na  

tieto dokumenty na oficiálnych stránkach verejného obstarávania (napr. Vestník ÚVO). 

 



IV.  

Mesto Žilina zverejňuje na svojej web stránke v rubrike: Podnikateľ – Verejné  

obstarávanie – ARCHÍV: všetky výsledky verejného obstarávania, kde je uvedené 

najmä: či verejné obstarávanie nebolo zrušené (a ak áno, tak prečo), meno víťaza  

verejného obstarávania a jeho cenová ponuka, poradie ostatných uchádzačov s ich  

cenovými ponukami, mená a priezviská osôb, ktoré vykonali vyhodnotenie ponúk  
a pod. V prípade elektronického trhoviska je zverejnená súhrnná správa za obdobie  

uplynulého štvrťroka s predmetom zákazky, hodnotou zákazky a identifikáciou úspešného  

uchádzača. 

 

V.  

Mesto Žilina zverejňuje na svojej web stránke v rubrike: Podnikateľ – Verejné  

obstarávanie – PLÁN VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: plán verejného obstarávania na  

príslušný kalendárny rok podľa príslušných odborov Mestského úradu v Žiline. Tento plán 

sa štvrťročne aktualizuje, pričom sú v ňom vyznačené všetky priebežné zmeny 

s poznámkou NEREALIZOVALO SA alebo NOVÁ POLOŽKA. 

 

VI.  

Mesto Žilina zverejní všetky výzvy, dokumenty a výsledky svojho verejného obstarávania 

od 1.1.2015. 

 

VII.  

Uvedené informácie Mesto Žilina zverejní najneskôr 1.12.2017. 

 

Dôvodová správa:  

 

Zmyslom verejného obstarávanie je: 

a) aby sa o takomto obstarávaní dozvedel čo najväčší počet potenciánych uchádzačov 

b) aby sa vysúťažili čo najlepšie podmienky pre mesto/obec/inštitúciu... 

c) aby sa zvýšila dôvera komunity ľudí, že celý proces verejného obstarávania je čistý a 

transparentný (preto musí byť kontrola verejného obstarávania čo najjednoduchšia 

a najprístupnejšia verejnosti). 

 

Zmyslom tohto uznesenia je zlepšiť poslaneckú i verejnú kontrolu verejného obstarávania 

mesta. Žilina chce byť transparentné mesto, preto je dôležité, aby sa čo najprístupnejšie 

zverejňovali najmä informácie o tom: 

 aké verejné obstarávanie práve prebieha,  

 aké sú výsledky verejných obstarávaní, ktorých termíny na doručenie výziev už 

uplynuli,  

 kto rozhodoval o vyhodnotení konkrétnych verejných obstarávaní,  

 na základe akých kritérií sa oslovili konkrétne firmy (v prípade cenových ponúk) 

 ak bolo verejné obstarávanie zrušené, prečo sa tak stalo  

 a pod. 

 

Pre otvorené mesto je dôležitá spoluúčasť verejnosti pri rozhodovaní sa o tom, čo chce  mesto 

budovať, tvoriť, meniť a presadzovať, pri realizácii aktivít mesta. Zverejnením plánu verejného 

obstarávania a jeho priebežných zmien budú Žilinčania informovaní, ako kvalifikovane mesto 

plánuje a realizuje svoju víziu v rámci svojich konkrétnych aktivít napojených na rozpočet 

mesta a budú sa môcť k jednotlivým bodom plánu vyjadriť. 

 


