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Dohoda o spolupráci 
 

uzavretá podľa § 10 ods. 4 zákona č. 280/2017 Z. z. o  poskytovaní podpory a dotácie v 

pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z 

európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji 

vidieka“) 

 

(ďalej len „dohoda“) 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 

 

Pôdohospodárskou platobnou agentúrou:  

Sídlo: Hraničná 12, 815 26 Bratislava   

IČO: 30794323 

zastúpený: Mgr. Jozef Kiss, MA., generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry  

 (ďalej len „Platobná agentúra“)  

 

a  

 

Protimonopolným úradom Slovenskej republiky:  
sídlo: Drieňová 24, 826 03 Bratislava  

IČO: 00 699 063  

zastúpený: JUDr. Tibor Menyhart, predseda Protimonopolného úradu Slovenskej republiky  

 

(ďalej len „Úrad“)  

(obe zmluvné strany ďalej ako „účastníci dohody“)  

 

 

Preambula 

 

Účastníci dohody uzatvárajú dohodu s cieľom posilnenia ochrany hospodárskej súťaže 

prostredníctvom efektívnejšieho odhaľovania dohôd obmedzujúcich súťaž a efektívnejšieho 

výkonu činností spojených s kontrolou verejného obstarávania/obstarávania, ktorú vykonáva  

Platobná agentúra (ďalej aj ako „PPA“) na základe poverenia Ministerstva pôdohospodárstva 

a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu (ďalej len „RO“) pri  zabezpečovaní  

výkonu vybraných činností. RO je podľa právnych predpisov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 

zodpovedný aj za overovanie súladu verejného obstarávania/obstarávania s národnými pravidlami 

Slovenskej republiky a pravidlami a politikami EÚ.  

 

Úrad je podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej 

správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o organizácii ústrednej štátnej správy“) 

ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže. Úrad postupuje a 

koná podľa zákona č. 187/2021 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“). Podľa zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže správne konanie, s výnimkou oblasti posudzovania koncentrácií, úrad začína 

z vlastného podnetu. Za účelom napĺňania svojich úloh úrad postupuje a koná vo veciach ochrany 

a podpory hospodárskej súťaže aj na základe vlastnej priorizačnej politiky, ktorú aplikuje v zmysle 

príslušných ustanovení § 16 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 
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Účastníci dohody v súlade s § 10 ods. 4 zákona o poskytovaní podpory a dotácie v 

pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a v súlade s opatreniami definovanými v Partnerskej dohode v 

rámci plnenia všeobecnej ex-ante kondicionality verejného obstarávania/obstarávania, uzatvárajú 

dohodu s nasledovným obsahom: 

 
Článok I. 

Účel a predmet dohody 

 

1. Platobná agentúra je zodpovedná za kontrolu/finančnú kontrolu verejného obstarávania a 

obstarávania, vykonávaného prijímateľmi/žiadateľmi, ktorým boli resp. majú byť poskytnuté 

prostriedky na realizáciu projektu (ďalej len „prijímateľ“) v procese realizácie projektov 

spolufinancovaných z PRV SR 2014 – 2022. RO koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti 

systému riadenia aj s dopadom na oblasť problematiky kontroly verejného 

obstarávania/obstarávania. Úrad sa zaväzuje, že bude spolupracovať s Platobnou agentúrou pri 

kontrole postupu prijímateľov pri realizácii verejného obstarávania/obstarávania v rozsahu 

upravenom v dohode a poskytovať odbornú a výkladovú podporu v rámci koordinácie a 

usmerňovania subjektov v oblasti systému riadenia v časti týkajúcej sa ochrany hospodárskej 

súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže v rámci procesov verejného 

obstarávania/obstarávania v rozsahu podľa ods. 3 a v súlade s vlastnou priorizačnou politikou. 

2. Predmetom dohody je úprava vzájomnej spolupráce Úradu a Platobnej agentúry pri 

zabezpečovaní ochrany hospodárskej súťaže a  vymedzenie základných spôsobov spolupráce pri 

identifikovaní možného porušenia hospodárskej súťaže v rámci kontrol postupov verejného 

obstarávania/obstarávania, ktoré sú spolufinancované z PRV SR 2014 – 2022, a spolupráce v 

rámci postupu a konania úradu vykonávanej na základe žiadosti Platobnej agentúry. Postupy, 

oprávnenia a povinnosti RO sa v rovnakej miere vzťahujú aj na Platobnú agentúru v prípade, ak 

je Platobná agentúra v zmysle splnomocnenia udeleného RO oprávnená na výkon 

kontroly/finančnej kontroly verejného obstarávania a obstarávania. 

3. Spolupráca Úradu a Platobnej agentúry sa týka týchto oblastí: 

a) podávanie podnetov Platobnej agentúry úradu z dôvodu podozrenia na porušenie zákona o 

ochrane hospodárskej súťaže, 

b) písomná konzultácia Platobnej agentúry s úradom vo veciach možného porušenia zákona 

o ochrane hospodárskej súťaže, avšak výlučne v prípadoch, kedy podaniu podnetu podľa 

písm. a) tohto odseku bráni obava zamestnancov Platobnej agentúry z nesprávnej 

interpretácie zistených skutočností, 

c) školenia k problematike dohôd obmedzujúcich súťaž, najmä pokiaľ ide o koordináciu vo 

verejnom obstarávaní podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže a v obstarávaní podľa 

usmernenia PPA k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV 

SR 2014 – 2022, 

d) pravidelnej aktualizácie rizikových indikátorov, ktoré vychádzajú z vlastných praktických 

skúseností úradu a skúseností Platobnej agentúry pri výkone finančnej kontroly verejného 

obstarávania/obstarávania vrátane vysvetlenia špecifických aspektov aplikácie týchto 

rizikových indikátorov v praxi. 

4. Spolupráca podľa ods. 3 písm. a) a b) tohto článku nie je podmienená druhom verejného 

obstarávania, ani fázou jeho realizácie, pričom je však podmienená predpokladanou hodnotou 

zákazky, alebo súhrnnou hodnotou dotknutých zákaziek, a to vyššou ako 100 000 EUR bez 
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DPH. Aj v prípadoch, kedy súhrnná hodnota dotknutých zákaziek prekročí hodnotu podľa 

predchádzajúcej vety, má úrad v odôvodnených prípadoch právomoc odmietnuť podnet, ktorý 

nepredstavuje prioritu podľa § 16 ods. 2 zákona o ochrane hospodárskej súťaže. 

5. Platobná agentúra môže Úradu podať podnet z dôvodu podozrenia na porušenie zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže, alebo požiadať o písomnú konzultáciu (resp. osobnú alebo jej kombináciu) 

k vybraným častiam alebo zisteným skutočnostiam v rámci kontrolovaného verejného 

obstarávania/obstarávania a ich možného rozporu so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. 

Podanie podnetu na úrad neznamená, že úrad začne vo veci konanie podľa zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže. 

6. Školenia podľa ods. 3 písm. c) tohto článku sa budú uskutočňovať na základe požiadaviek 

Platobnej agentúry v termínoch a miestach po dohode s Úradom. Školenia po odbornej stránke 

zabezpečí Úrad, po organizačnej a finančnej stránke školenia zabezpečí Platobná agentúra. 

7. Úrad je povinný upozorniť Platobnú agentúru na každý zistený nesúlad postupu Platobnej 

agentúry so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a súvisiacimi predpismi, ktorý súvisí s 

účelom a predmetom tejto dohody a ktorý Úrad zistí pri výkone svojich práv a povinností z tejto 

dohody alebo z vlastnej činnosti a Platobná agentúra je povinná zdržať sa takéhoto konania bez 

zbytočného odkladu po doručení upozornenia Úradu. Povinnosť Úradu podľa predchádzajúcej 

vety sa nevzťahuje na prípady, kedy by mohlo dôjsť až k zmareniu prešetrenia zistených 

skutočností Prípadný zásah, postup a konanie Úradu podľa zákona o ochrane hospodárskej 

súťaže týmto nie je nijako dotknuté. 

 

Článok II. 

Vymedzenie úloh a zodpovednosť účastníkov dohody 

 

1. Úrad na základe písomnej žiadosti Platobnej agentúry podanej podľa článku I. ods. 3 písm. a) 

dohody vyhodnotí relevantnosť podnetu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, vlastnej 

priorizačnej politiky a tiež personálnych kapacít Úradu a následne vyhodnotí, či začne alebo 

nezačne prešetrovanie príp. správne konanie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, 

postupom a v lehotách určených príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane hospodárskej 

súťaže, a to v rámci identifikovaného verejného obstarávania alebo verejných obstarávaní, na 

ktoré má byť zmluvne poskytnutý príspevok spolufinancovaný z PRV SR 2014 – 2022. Pokiaľ 

Úrad na základe tohto vyhodnotenia nezačne prešetrovanie príp. správne konanie, informuje 

bezodkladne o tejto skutočnosti Platobnú agentúru spolu s odôvodnením, pokiaľ tomu nebráni 

iný zákonný dôvod.  

2. V prípade, ak Úrad začne správne konanie podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže súvisiace 

s podaným podnetom od Platobnej agentúry podľa článku I. ods. 3 písm. a) dohody, Úrad bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní po vyhotovení verejne prístupnej verzie 

právoplatného rozhodnutia podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane hospodárskej súťaže, 

zašle Platobnej agentúre kópiu tohto rozhodnutia. V prípade, že Úrad zastaví konanie (podľa § 

25 zákona o ochrane hospodárskej súťaže), informuje o tomto kroku Platobnú agentúru v lehote 

do 15 pracovných dní od vyhotovenia verejne prístupnej verzie právoplatného rozhodnutia o 

zastavení konania. 

3. V rámci podania podnetu podľa článku I. ods. 3 písm. a) dohody je Platobná agentúra povinná 

vo svojej žiadosti jasne identifikovať dotknuté verejné obstarávanie alebo verejné obstarávania. 

Z tohto dôvodu musí byť súčasťou tejto žiadosti Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, 

alebo jeho ekvivalent v závislosti od postupu verejného obstarávania. Platobná agentúra zároveň 
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zasiela Úradu dokumentáciu alebo jej kópiu, ktorá relevantne dopĺňa informácie v zmysle ods. 

6 tohto článku. Úrad je následne oprávnený požadovať od Platobnej agentúry aj inú 

dokumentáciu, resp. iné informácie v súlade so svojimi právomocami podľa zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže. Platobná agentúra je súčasne v rámci príslušných ustanovení Systému 

riadenia a kontroly povinná v tomto prípade zdržať sa takého správania, ktoré by mohlo ohroziť 

alebo zmariť prešetrenie podnetu zo strany Úradu, najmä zachovať mlčanlivosť vo vzťahu k 

podanému podnetu alebo konzultácii, ako aj zdržať sa komunikácie s prijímateľom, 

potenciálnymi dodávateľmi, uchádzačmi, s tretími osobami nepodieľajúcimi sa na výkone 

kontroly/finančnej kontroly verejného obstarávania a obstarávania, alebo aj v rámci vlastného 

organizačného úseku. V prípade, že Úrad v rámci svojho postupu alebo konania identifikuje 

porušenie tejto povinnosti, pričom uvedené by mohlo mariť výkon riadneho šetrenia Úradu, 

Úrad informuje o tomto porušení Platobnú agentúru.  

 

4.  Podľa článku I ods. 3 písm. b). dohody Platobná agentúra požiada Úrad o písomnú konzultáciu 

elektronickou formou prostredníctvom kontaktnej osoby uvedenej v článku III. ods. 2 dohody. 

Platobná agentúra stručne uvedie oblasť konzultácie a problém týkajúci sa podozrenia z 

možného konania v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže alebo ak nadobudla 

podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel pri postupe zadávania zákazky vo verejnom 

obstarávaní/obstarávaní dohodu obmedzujúcu súťaž. Platobná agentúra v rámci tejto žiadosti 

priloží aj kópiu podpornej dokumentácie, príp. jej časť. Úrad je oprávnený požadovať od 

Platobnej agentúry aj inú dokumentáciu., resp. iné informácie v súlade so svojimi právomocami 

podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže. Úrad poskytne písomnú konzultáciu platobnej 

agentúre v lehote do dvoch (2) mesiacov odo dňa doručenia písomnej žiadosti. Ak Úrad 

z dôvodu priorizačnej politiky nedodrží lehotu, upovedomí o tom bez odkladu Platobnú 

agentúru. Účastníci dohody môžu okrem písomnej konzultácie po vzájomnom súhlase pristúpiť 

rovnako k osobnej konzultácii, resp. k jej kombinácií. Účastníci dohody pri zvolení formy 

osobnej konzultácie vyhotovia o stretnutí písomný záznam (zápisnicu). 

 

5. V prípade, že Platobná agentúra v záveroch svojej kontroly/finančnej kontroly verejného 

obstarávania a obstarávania vylúči výdavky vyplývajúceho z tohto verejného 

obstarávania/obstarávania spolufinancovaného z PRV SR 2014 – 2022 v plnom rozsahu, pričom 

toto verejné obstarávanie je stále predmetom šetrenia alebo konania Úradu, Platobná agentúra je 

povinná informovať Úrad o uvedenej skutočnosti. Uvedené však nemá vplyv na ďalší postup 

alebo konanie Úradu v riešení daného podnetu. 

6. Účastníci dohody berú na vedomie zákonnú lehotu podľa § 28 zákona o ochrane hospodárskej 

súťaže v znení neskorších právnych predpisov. 

 

Článok III. 

Kontaktné osoby a informačná povinnosť 

 

1. Kontaktnou osobou pre účely tejto dohody za Platobnú agentúru sú: JUDr. Tomáš Hospodár, 

riaditeľ sekcie projektových podpôr, tel.: +421918612033 e-mail.: Tomas.Hospodar@apa.sk, 

riaditeľ odboru právnych služieb projektových podpôr Mgr. Martin Fila, tel.: +421915762213, 

e-mail: Martin.Fila@apa.sk. 

2. Kontaktnou osobou pre účely tejto dohody za Úrad sú podpredseda úradu: Ing. Boris Gregor, 

tel.: +421/2/22 12 21 41, e-mail: podpredseda@antimon.gov.sk, riaditeľka odboru kartelov: Ing. 

Zuzana Minarovjech, tel.: +421/2/22 12 21 30, e-mail: zuzana.minarovjech@antimon.gov.sk. 

mailto:Tomas.Hospodar@apa.sk
mailto:%20Martin.Fila@apa.sk
mailto:podpredseda@antimon.gov.sk
mailto:zuzana.minarovjech@antimon.gov.sk
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3. Účastníci dohody sa zaväzujú poskytovať si vzájomne všetky informácie, ktoré majú alebo môžu 

mať vplyv na riadne a včasné plnenie ich povinností vyplývajúcich z dohody. Táto povinnosť 

podľa prvej vety sa nevzťahuje na neposkytovanie informácií zo strany Úradu, ktoré sa týkajú 

výkonu jeho právomocí a ktoré by mohlo ohroziť alebo zmariť postup v rámci vyšetrovania 

konkrétnej veci. Úrad je povinný informovať Platobnú agentúru v prípade, ak Platobná agentúra  

nedodržiava povinnosti upravené v dohode, pričom v informácii zasiela Úrad aj presnú 

identifikáciu porušení dohody. 

 

Článok IV. 

Prechodné, záverečné a spoločné ustanovenia 

 

1. Ak sa v texte dohody používa označenie ,,deň“ bez osobitného vymedzenia, rozumie sa pod 

predmetným označením kalendárny deň. 

2. Dohoda je vyhotovená v 6 rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho Úradu budú ponechané dva 

rovnopisy a Platobnej agentúre štyri rovnopisy. Platobná agentúra sa zaväzuje zaslať informáciu 

o zverejnení dohody v Centrálnom registri zmlúv a odkaz na toto zverejnenie RO. 

3. Dohodu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov 

podpísaných oboma účastníkmi dohody. Zmena dohody vo forme dodatku podľa prechádzajúcej 

vety nie je potrebná v prípade, ak ide o zmenu identifikačných a kontaktných údajov účastníkov 

dohody, pričom takáto zmena nemôže mať za následok zmenu v subjekte účastníkov dohody. 

Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade zmien kontaktných a identifikačných údajov na strane 

úradu zasiela Úrad oznámenie Platobnej agentúre. V prípade zmien kontaktných a 

identifikačných údajov na strane Platobnej agentúry zasiela Platobná agentúra informáciu o tejto 

zmene Úradu. 

4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

Slovenskej republiky podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 

neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. Účastníci dohody sa dohodli a súhlasia, že prvé zverejnenie dohody 

zabezpečí Platobná agentúra a o dátume zverejnenia informuje Úrad. Dodatky podliehajú 

povinnému zverejňovaniu v súlade s platnou legislatívou a nadobúdajú účinnosť rovnako ako 

táto dohoda v zmysle tohto odseku. 

5. Dohoda sa uzatvára  na dobu neurčitú a môže byť zrušená na základe písomnej dohody účastníkov 

dohody, t. j. zhodného prejavu vôle účastníkov dohody o jej ukončení. 

6. Akékoľvek nezrovnalosti spojené s plnením jednotlivých ustanovení dohody sa zmluvné strany 

zaväzujú odstrániť vzájomnými rokovaniami a primeranými preventívnymi opatreniami. 

7. Účastníci dohody môžu od dohody kedykoľvek jednostranne odstúpiť aj bez udania dôvodu. 

Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od dohody 

druhému účastníkovi dohody alebo dňom určeným v odstúpení, ak je tento deň neskorší ako deň 

doručenia písomného oznámenia o odstúpení od dohody. 

8. Práva a povinnosti účastníkov dohody z tejto dohody a práva a povinnosti účastníkov dohody 

touto dohodou výslovne neupravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä 

ustanoveniami zákona o organizácii ústrednej štátnej správy, zákona o ochrane hospodárskej 
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súťaže, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych 

štrukturálnych a investičných fondov a iných súvisiacich predpisov. 

 

v Bratislave dňa ..............................   v Bratislave dňa ............................. 

Za Pôdohospodársku platobnú agentúru  Za Protimonopolný úrad SR 

 

 

................................................. ........   ........................................................ 

Mgr. Jozef Kiss, MA.     JUDr. Tibor Menyhart 

generálny riaditeľ PPA    predseda Protimonopolného úradu SR 


