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V Prievidzi dňa  20.12.2012 



                                       DOPLNOK č. 4 

 

k internej  smernici č. 63, IS - 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky  

s nízkou hodnotou 

 

 

1 ) V časti 2 Postup ods. 2.8. Zadávanie zákaziek a vecné limity, pri ktorých nie je potrebné 

vykonávať výber dodávateľa prieskumom trhu  bod 1. písm. b) tovary  

 

Doplniť text za poslednú odráţku:  

 

- preddavok pre MŠ z prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu nákladov za spotrebný 

materiál pouţitý pri výchove a vzdelávaní detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky vo výške 100,00 € na jednu MŠ poskytnutého jednorázovo ( maximálne 

šesť krát do roka) 

 

2)  V časti 2 Postup ods. 2.10. Záverečné ustanovenia a účinnosť smernice 

 

Nahradiť text : 

1. Doplnok č. 2 k IS – 63 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 283/11 dňa 

25.10.2011 

Smernica IS – 63 v znení jej Doplnku č. 2  nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestským 

zastupiteľstvom v Prievidzi. 

2. Doplnok č. 3 k IS – 63 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.60/2012  dňa 

27.3..2012 

Smernica IS – 63 v znení jej Doplnku č. 3  nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestským 

zastupiteľstvom v Prievidzi. 

 

Textom:  

1. IS – 63 bola schválená uznesením Mestského zastupiteľstva č. 190/11 dňa 28.6.2011 

    Smernica IS – 63 nadobúda účinnosť dňom 1.7.2011. 

2. Doplnok č. 1 k IS – 63 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.   255 /11 dňa   

    27.9.2011  

    Smernica IS – 63 v znení Doplnku č. 1  nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestským      

    zastupiteľstvom v Prievidzi. 

3. Doplnok č. 2 k IS – 63 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 283/11 dňa  

    25.10.2011 

    Smernica IS – 63 v znení Doplnku č. 2  nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestským   

    zastupiteľstvom v Prievidzi. 

4. Doplnok č. 3 k IS – 63 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č.60/12  dňa     

    27.3..2012 

    Smernica IS – 63 v znení  Doplnku č. 3  nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestským   

    zastupiteľstvom v Prievidzi. 

5. Doplnok č. 4 k IS – 63 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. ../13  dňa     

    29.1.2013 

    Smernica IS – 63 v znení  Doplnku č. 4  nadobúda účinnosť dňom schválenia Mestským   

    zastupiteľstvom v Prievidzi. 

 

 

Ostatné ustanovenia Internej smernice č. 63 ostávajú nezmenené. 



 

Dôvodová správa 

k materiálu Doplnok č. 4 k internej  smernici č. 63, IS - 63 Postup verejného 

obstarávania pri zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou   

 

 

             

 

Návrh dodatku vyplynul zo ţiadosti odboru školstva a starostlivosti o občana. Ţiadosť 

odôvodňujú poslednou schválenou zmenou zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných 

škôl, stredných škôl a školských zariadení  zákonom č. 325/2012 Z.z., ktorý špecifikuje 

pouţitie finančných prostriedkov. V zmysle uvedenej zmeny zákona je moţné finančné 

prostriedky zo štátneho rozpočtu pridelené zriaďovateľovi pouţiť na aktivity súvisiace 

s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej 

dochádzky, a to len na osobný príplatok alebo odmenu zamestnancov materskej školy, ktorí sa 

podieľajú na výchove a vzdelávaní detí; vybavenie miestnosti určenej na výchovu a 

vzdelávanie detí didaktickou technikou, učebnými pomôckami, kompenzačnými pomôckami; 

na úhradu nákladov súvisiacich s pobytom detí na aktivitách podľa osobitého predpisu alebo 

úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri výchove a vzdelávaní detí. 

Vzhľadom na novú legislatívu navrhujeme doplniť moţnosť poskytnutia účelových 

preddavkov zo štátneho rozpočtu na drobné nákupy pre 11 materských škôl zriadených 

mestom Prievidza v záujme podpory ich individuálneho profilovania.    

 

Na základe uvedeného predkladáme návrhy uznesení: 

 

Návrh na uznesenie 

 

Mestská rada  

 

I.   berie na vedomie: 

     návrh na Doplnok č. 4 k internej  smernici č. 63, IS - 63 Postup verejného obstarávania pri     

     zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou;  

 

II.  odporúča – neodporúča MsZ: 

schváliť Doplnok č. 4 k internej  smernici č. 63, IS - 63 Postup verejného obstarávania pri 

zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou. 

 

 

Mestské zastupiteľstvo   

 

I. berie na vedomie: 

   návrh na Doplnok č. 4  k internej  smernici č. 63, IS - 63 Postup verejného obstarávania pri  

   zadávaní zákazky  s nízkou hodnotou; 

 

II. schvaľuje – neschvaľuje:    

   Doplnok č. 4  k internej  smernici č. 63, IS - 63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní   

   zákazky  s nízkou hodnotou 


