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Dohoda o spolupráci č. 99 /2018 

 

uzavretá podľa § 38 ods. 5 zákona č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii 

ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov  

 

(ďalej len „dohoda“) 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:  

 

  

Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu:  

sídlo:   Štefánikova 15, 811 05 Bratislava  

IČO:   50349287  

zastúpený: Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 

ako Centrálnym koordinačným orgánom 

(ďalej len „CKO“)  

 

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, ktorú vykonávajú jednotlivé 

Riadiace orgány (ďalej len „RO“) alebo Sprostredkovateľské orgány, resp. 

sprostredkovateľské orgány pre globálny grant (ďalej len „SO“)  v rámci Partnerskej dohody 

na roky 2014 – 2020 (ďalej len „PD“), ako aj v súvislosti s certifikáciou a certifikačným 

overovaním vykonávaným certifikačným orgánom (ďalej len „CO“). RO a SO boli 

príslušnými uzneseniami vlády Slovenskej republiky schválené ako RO a SO pre jednotlivé 

operačné programy a programy cezhraničnej spolupráce  s cieľom splnenia opatrení  

definovaných v Partnerskej dohode v rámci plnenia všeobecnej ex - ante kondicionality 

týkajúcej sa verejného obstarávania. Ministerstvo financií Slovenskej republiky bolo 

uznesením vlády schválené ako CO pre európske štrukturálne a investičné fondy (ďalej len 

„EŠIF“). RO je podľa všeobecne záväzných právnych aktov Európskej únie (ďalej len „EÚ“) 

zodpovedný aj za overovanie súladu verejného obstarávania s národnými pravidlami 

Slovenskej republiky a pravidlami a politikami EÚ. Úrad podpredsedu vlády SR  

pre investície a informatizáciu vykonáva v súlade s ustanoveniami 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 pôsobnosť a kompetencie CKO. 

 

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 
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správy“) ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu hospodárskej súťaže 

a koordináciu štátnej pomoci. Úrad postupuje a koná podľa zákona č. 136/2001 Z. z. o 

ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 

347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (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.  

 

Účastníci dohody v súlade s § 38 ods. 1 zákona o organizácii ústrednej štátnej správy 

a v súlade s opatreniami definovanými v Partnerskej dohode  v rámci plnenia všeobecnej ex-

ante kondicionality verejné obstarávanie, uzatvárajú dohodu s nasledovným obsahom: 

 

 

Článok  I. 

Účel a predmet dohody 

 

1. RO je zodpovedný za finančnú kontrolu verejného obstarávania, vykonávaného 

prijímateľmi/žiadateľmi, ktorým boli, resp. majú byť poskytnuté prostriedky na realizáciu 

projektu (ďalej len „prijímateľ“) v procese realizácie projektov spolufinancovaných z  EŠIF. 

Finančná kontrola verejného obstarávania zahŕňa aj overenie pravidiel ochrany hospodárskej 

súťaže, pokiaľ ide o preskúmanie a kvalifikované vyhodnotenie rizikových indikátorov,  

na ktoré odkazuje časť 3.3.7.4.2.3 Systému riadenia EŠIF. Demonštratívny výpočet a popis 

rizikových indikátorov je predmetom metodického pokynu CKO, pričom rizikové indikátory 

a ich popis môžu byť aktualizované z podnetu úradu a CKO. Úrad pri návrhu aktualizácie 

rizikových indikátorov môže vychádzať aj z podnetov RO, ktoré vychádzajú z ich vlastných 

praktických skúseností. Postupy, oprávnenia a povinnosti RO v zmysle tejto dohody  

sa v plnej miere vzťahujú aj na finančnú kontrolu, ktorá sa týka postupov pri obstaraní 

zákazky, na ktorú sa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nevzťahuje.  

 

2. CO je zodpovedný za certifikáciu a certifikačné overovanie, ktorého súčasťou je overenie 

postupov RO pri výkone finančnej kontroly verejného obstarávania spolufinancovaného                    

z EŠIF, ktorá zahŕňa aj overenie pravidiel ochrany hospodárskej súťaže, pokiaľ  

ide o preskúmanie a kvalifikované vyhodnotenie rizikových indikátorov.  

 

3. CKO koordinuje a usmerňuje subjekty v oblasti systému riadenia aj s dopadom na oblasť 

problematiky kontroly verejného obstarávania. Úrad sa zaväzuje, že bude spolupracovať s RO 

pri kontrole postupu prijímateľov pri realizácii verejného obstarávania v rozsahu upravenom 

v dohode a poskytovať metodickú a odbornú podporu v rámci koordinácie a usmerňovania 

subjektov v oblasti systému riadenia a kontroly v časti týkajúcej sa ochrany hospodárskej 

súťaže podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže v rámci procesov verejného obstarávania 

v rozsahu podľa ods. 4 tohto článku. Rozsah spolupráce s úradom podľa tohto odseku dohody 

sa primerane týka aj CO. Zoznam jednotlivých RO a SO, ktoré sú oprávnené postupovať 

v súlade s dohodou a voči ktorým sa úrad zaväzuje vykonávať činnosti podľa ustanovení 

dohody, tvorí prílohu č. 1 dohody, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou dohody. 

 

4. Predmetom dohody je úprava vzájomnej spolupráce úradu, RO, CO a CKO pri zabezpečovaní 

činností pre jednotlivé RO a CO, najmä vymedzenie základných spôsobov spolupráce pri 

identifikovaní možného porušenia hospodárskej súťaže v rámci kontrol postupov verejného 

obstarávania, ktoré sú spolufinancované z EŠIF, a spolupráce v rámci postupu a konania 

úradu vykonávanej na základe žiadosti RO a CO. Postupy, oprávnenia a povinnosti RO 

upravené v tejto dohode sa v rovnakej miere vzťahujú aj na SO v prípade, ak sú SO v zmysle 
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splnomocnenia udeleného RO oprávnené na výkon finančnej kontroly verejného obstarávania 

a zároveň sú uvedené v prílohe č. 1 tejto dohody. 

 

5. Spolupráca úradu, CKO, RO a CO sa týka týchto oblastí: 

a) podávanie podnetov zo strany RO, CO a iných subjektov, ako i vlastných podnetov úradu 

z dôvodu podozrenia na porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže, 

b) konzultácia RO, CKO a CO s úradom vo veciach možného porušenia zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže (písomná, osobná alebo jej kombinácia), 

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

podnikateľov vo verejnom obstarávaní podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, 

d) pravidelná aktualizácia rizikových indikátorov podľa ods. 1 tohto článku. 

 

6. Spolupráca podľa ods. 5 písm. a) 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 DPH.  

 

7. Spolupráca podľa ods. 5 písm. b) nie je podmienená druhom verejného obstarávania, fázou 

jeho realizácie, ani predpokladanou hodnotou zákazky.  

 

8. RO a CO môžu úradu podať podnet z dôvodu podozrenia na porušenie zákona o ochrane 

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

k vybraným častiam alebo zisteným skutočnostiam v rámci kontrolovaného verejného 

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.  

 

9. Spolupráca podľa ods. 5 písm. b) sa týka vybraných častí alebo zistených skutočností v rámci 

kontrolovaného verejného obstarávania a ich možného rozporu so zákonom o ochrane 

hospodárskej súťaže, nezávisle od postupu vo verejnom obstarávaní, alebo štádia procesu 

konkrétneho verejného obstarávania.  

 

10. Školenia podľa odseku 5 písm. c) sa budú uskutočňovať na základe požiadaviek CKO, CO  

a RO v termínoch a miestach po dohode s úradom. CKO v spolupráci s odborom 

administratívnych kapacít EŠIF na Úrade vlády SR vopred prerokuje s úradom návrh 

termínov školení na nasledujúce obdobie. Školenia po odbornej stránke zabezpečí úrad, 

organizačnú a finančnú stránku školení zabezpečí odbor administratívnych kapacít EŠIF 

Úradu vlády SR.  

 

11. Predmetom tejto dohody je aj spolupráca úradu a CKO v oblasti tvorby základných 

systémových a koncepčných dokumentov, metodiky, výkladov a pod., ktoré sú tvorené  

na úrovni CKO a v rámci úloh jemu zverených. Úrad v rámci týchto dokumentov poskytne 

CKO odbornú podporu, pričom za vypracovanie týchto dokumentov zodpovedá CKO.  

 

12. Úrad je povinný upozorniť CKO, RO a CO na každý zistený nesúlad postupu CKO, RO               

a CO 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 

vyplývajúcich z tejto dohody alebo z vlastnej činnosti.  

 

13. Úrad je povinný upozorniť RO, že poskytnúť zistenia z finančnej kontroly verejného 

obstarávania prijímateľovi je možné iba v takom rozsahu, aby nebolo zmarené prešetrovanie 

úradu. 
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14. CKO je povinný zasielať úradu za účelom uplatnenia pripomienok dokumenty, ktoré vydáva, 

a to najmä Systém riadenia EŠIF, metodické pokyny CKO a metodické výklady CKO, pokiaľ 

sa týkajú finančnej kontroly verejného obstarávania alebo spolupráce CKO, RO a úradu. 

 

Článok II.  

Vymedzenie úloh a zodpovednosť účastníkov dohody 

 

1. Úrad na základe písomnej žiadosti RO a CO podanej podľa článku I. ods. 5 písm. a) dohody 

vyhodnotí relevantnosť podnetu podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže 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 EŠIF.  Pokiaľ úrad na základe tohto vyhodnotenia nezačne prešetrovanie, 

informuje o tejto skutočnosti RO a CO spolu s odôvodnením v lehote 45 kalendárnych dní 

odo dňa doručenia podnetu, a to písomne v štruktúre a obsahu stanovenom vo vzore odpovede 

na podnet podľa prílohy č. 2: „Podnet na prešetrenie – oznámenie“. Začatie prešetrovania 

neznamená, že bol porušený zákon o ochrane hospodárskej súťaže. 

 

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

súvisiace s podaným podnetom od RO, CO podľa článku I. ods. 5 písm. a) dohody, úrad bez 

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

právoplatného rozhodnutia podľa § 22 ods. 1 písm. d) zákona o ochrane hospodárskej súťaže, 

zašle RO a CO kópiu tohto rozhodnutia. V prípade, že úrad zastaví konanie (podľa § 32 

zákona o ochrane hospodárskej súťaže) súvisiace s podaným podnetom od RO, CO, informuje 

o tomto kroku RO bez zbytočného odkladu, najneskôr do 15 pracovných dní od vyhotovenia 

verejne prístupnej verzie právoplatného rozhodnutia o zastavení konania a zašle RO a CO 

kópiu tohto rozhodnutia. Úrad na požiadanie RO, CO zašle právoplatné rozhodnutie na RO, 

CO aj elektronickou formou.  

 

3. Úrad podľa článku I, ods. 5 písm. b) dohody bude pre RO a CO poskytovať osobné 

konzultácie v oblasti čiastkových zistení alebo podozrení z možného konania v rozpore so 

zákonom o ochrane hospodárskej súťaže, ktoré boli identifikované zo strany RO a CO v rámci 

finančnej kontroly verejného obstarávania. Žiadosť o osobnú konzultáciu zašle RO a CO 

elektronicky kontaktným osobám uvedeným v článku III. ods. 2 dohody. V tejto žiadosti RO 

a CO stručne uvedie oblasť konzultácie a problém týkajúci sa podozrenia z možného konania 

v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže. Úrad na základe tejto žiadosti navrhne 

do 5 pracovných dní (pokiaľ to bude možné) termín stretnutia. Úrad je oprávnený požadovať 

od RO a CO zaslanie žiadosti o osobnú konzultáciu aj písomne. Miesto konzultácie bude 

prednostne v priestoroch úradu, ak sa v osobitnom prípade účastníci nedohodnú inak. 

Z priebehu osobnej konzultácie sú účastníci povinní vypracovať zápisnicu a svojim podpisom 

ju potvrdiť. Obsahom zápisnice bude minimálne určenie zúčastnených osôb, stručný opis 

predmetu konzultácie a závery konzultácie. Návrh zápisnice vypracúva RO, CO a v prípade, 

ak nie je vypracovaná a podpísaná priamo na mieste po uskutočnení konzultácie, RO, CO 

zasiela návrh jej znenia elektronicky do 5 pracovných dní od stretnutia kontaktným osobám 

uvedeným v článku III. ods. 2 dohody. Po odsúhlasení znenia zápisnice zabezpečí jej podpis 

zodpovednou osobou RO, CO, a následne ju RO, CO zašle na úrad v dvoch vyhotoveniach. 

Úrad zabezpečí podpis zápisnice zodpovednou osobou úradu. Jedno vyhotovenie podpísanej 

zápisnice zasiela úrad na RO, CO a druhé si ponechá pre vlastné účely.  

 

4. V prípade, že sa RO, CO rozhodne využiť spoluprácu podľa článku I, ods. 5 písm. b) dohody 

len prostredníctvom žiadosti o písomnú konzultáciu, RO, CO je povinný uviesť v tejto 
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žiadosti stručne oblasť konzultácie, problém týkajúci sa podozrenia z možného konania 

v rozpore so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže a rizikové indikátory, na ktoré odkazuje 

časť 3.3.7.4.2.3 Systému riadenia  EŠIF, resp. iné relevantné indície, ktoré v rámci svojej 

kontroly verejného obstarávania identifikoval. RO v rámci tejto žiadosti priloží aj kópiu 

podpornej dokumentácie príp. jej časť.  

 

5. Zaslanie žiadosti o konzultáciu podľa článku I, ods. 5 písm. b) dohody nie je oficiálnym 

podaním podnetu. Uvedeným, ale nie je dotknuté oprávnenie úradu v prípade získania 

informácií o možnom porušení zákona o ochrane hospodárskej súťaže, začať konanie 

v zmysle tohto zákona z vlastného podnetu. O prípadnom začatí konania úrad bezodkladne 

zároveň informuje príslušný RO a CO. 

 

6. RO a CO je vo svojej žiadosti povinný jasne označiť, o ktorú formu spolupráce v zmysle 

článku I ods. 5 písm. a) alebo b) dohody má záujem a uviesť svoje pochybnosti o súlade 

postupu podnikateľov vo verejnom obstarávaní so zákonom o ochrane hospodárskej súťaže 

a tiež, ktoré z rizikových indikátorov, na ktoré odkazuje časť 3.3.7.4.2.3 Systému 

riadenia  EŠIF, resp. iné relevantné indície v rámci svojej kontroly verejného obstarávania 

identifikoval. Pokiaľ úrad nevie z predloženej žiadosti identifikovať typ požadovanej 

spolupráce, alebo zo žiadosti nie je zrejmé na základe akých pochybností, skutočností 

a podozrení RO a CO požaduje spoluprácu, je úrad oprávnený túto žiadosť zamietnuť s 

odôvodnením. 

 

7. V rámci podania podnetu podľa článku I ods. 5 písm. a) dohody je RO a CO povinný                       

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. 

RO a CO zároveň zasiela úradu dokumentáciu alebo jej kópiu, ktorá relevantne dopĺňa 

informácie v zmysle ods. 6 tohto článku. Úrad je následne oprávnený požadovať od RO a CO 

aj inú dokumentáciu. RO a CO sú súčasne v rámci príslušných ustanovení Systému riadenia 

EŠIF a kontroly povinní 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 v tejto súvislosti komunikácie 

s prijímateľom, partnerom, potenciálnymi dodávateľmi, záujemcami, uchádzačmi, s tretími 

osobami nepodieľajúcimi sa na výkone kontroly,  alebo aj v rámci vlastného organizačného 

útvaru. RO je oprávnený poskytnúť zistenia z finančnej kontroly verejného obstarávania 

prijímateľovi iba v takom rozsahu, aby nebolo zmarené prešetrovanie úradu. 

 

8. V prípade, že úrad v rámci svojho postupu alebo konania identifikuje porušenie povinnosti 

podľa článku II. ods. 7 dohody, pričom uvedené by mohlo mariť výkon riadneho šetrenia 

úradu, úrad informuje o tomto porušení RO, CO a súčasne CKO. 

 

9. V prípade, že RO v záveroch svojej kontroly verejného obstarávania vylúči výdavky 

vyplývajúceho z verejného obstarávania spolufinancovaného z EŠIF v plnom rozsahu, pričom 

toto verejné obstarávanie je stále predmetom prešetrovania alebo konania úradu, RO je 

povinný informovať úrad o uvedenej skutočnosti. Uvedené však nemá vplyv na ďalší postup 

alebo konanie úradu v riešení daného podnetu.  

 

10. Úrad sa zaväzuje, že na základe žiadosti o spoluprácu v zmysle článku I. ods. 10 dohody zašle 

svoje stanovisko na CKO v lehote na základe vzájomnej dohody. 

 

11. Úrad sa zaväzuje informovať príslušný RO a CO o začatí prešetrovania alebo začatí 

správneho konania v prípade, že bude zrejmé, že dotknuté zákazky sú financované z EŠIF. 
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Článok III.  

Kontaktné osoby a informačná povinnosť 

 

1. Kontaktnými osobami pre účely tejto dohody za CKO sú: Mgr. Matúš Drotár, odbor metodiky 

a koordinácie subjektov, tel.: +421 2 2092 8103, e-mail: matus.drotar@vicepremier.gov.sk, 

Mgr. Branislav Hudec, odbor verejného obstarávania, tel.: +421 2 2092 8102, email: 

branislav.hudec@vicepremier.gov.sk; Mgr. Robert Kramár, odbor verejného obstarávania, 

tel.: +421 2 2092 8060, email: robert.kramar@vicepremier.gov.sk  

 

2. Kontaktnými osobami pre účely tejto dohody za úrad sú  Ing. Boris Gregor, podpredseda, 

telefón: +421 2 48 29 73 84; email: podpredseda@antimon.gov.sk; Ing. Zuzana Kochanová, 

odbor kartelov, telefón: +421 2 48 29 7350; email:  zuzana.kochanova@antimon.gov.sk;            

Ing. Zuzana Minarovjech, odbor kartelov, telefón: +421 2 48 29 7339; email: 

zuzana.minarovjech@antimon.gov.sk 

 

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 by mohli ohroziť alebo zmariť postup v rámci prešetrovania konkrétnej veci. Úrad je 

však povinný informovať príslušný RO, že prebieha prešetrovanie zákaziek 

spolufinancovaných z EŠIF. Rovnaký rozsah informácií poskytne úrad orgánu auditu a CO. 

Úrad je zároveň povinný informovať CKO v prípade, ak RO nedodržiava povinnosti upravené 

v dohode, pričom v informácii zasiela úrad aj presnú identifikáciu porušení dohody. Obdobne 

RO je povinný informovať CKO v prípade, ak úrad nedodržiava povinnosti upravené                         

v dohode, pričom v informácii zasiela RO 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 šiestich rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho úradu budú 

ponechané  dva rovnopisy a CKO štyri rovnopisy. CKO sa zaväzuje zaslať informáciu 

o zverejnení dohody v Centrálnom registri zmlúv a odkaz na toto zverejnenie CO a všetkým 

RO, SO uvedeným v prílohe č. 1 dohody. 

 

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 alebo jednotlivých RO, SO ktoré sú uvedené v rámci prílohy č. 1 

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

a/alebo RO, SO. Účastníci dohody sa dohodli, že v prípade zmien kontaktných 

a identifikačných údajov na strane úradu zasiela úrad oznámenie RO, CO a to 

prostredníctvom CKO. V prípade zmien kontaktných a identifikačných údajov na strane 

jednotlivých RO, SO sa CKO zaväzuje, že zabezpečí, aby si RO, SO plnili svoju informačnú 

povinnosť podľa tohto ustanovenia priamo voči úradu. V prípade zmien kontaktných 

a identifikačných údajov CKO tento o takejto zmene informuje úrad a informáciu zasiela na 

vedomie jednotlivým RO.  

 

mailto:branislav.hudec@vicepremier.gov.sk
mailto:robert.kramar@vicepremier.gov.sk
mailto:podpredseda@antimon.gov.sk
mailto:%20zuzana.kochanova@antimon.gov.sk
mailto:zuzana.minarovjech@antimon.gov.sk
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4. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania účastníkmi dohody a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej 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 č. 211/2000 Z. z. 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 CKO 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 je možné ju ukončiť na základe písomnej dohody 

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

 

6. Táto Dohoda ruší a v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúcu Dohodu o spolupráci medzi 

CKO a úradom č. 870/2015 zo dňa 20.7.2015. 

 

7. Prípadná neplatnosť jednotlivých ustanovení dohody nemá vplyv na platnosť a účinnosť 

ostatných zmluvných ustanovení. Akékoľvek nezrovnalosti spojené s plnením jednotlivých 

ustanovení dohody sa zmluvné strany zaväzujú odstrániť vzájomnými rokovaniami a 

primeranými preventívnymi opatreniami v čo najkratšom čase. 

 

8. 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.  

 

9. Práva a povinnosti účastníkov vyplývajúce z tejto dohody, vrátane práv a povinností 

účastníkov, ktoré táto dohoda vyslovene neupravuje, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, najmä ustanoveniami zákona o organizácii ústrednej štátnej správy, zákona 

o ochrane hospodárskej súťaže, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a 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 Úrad podpredsedu vlády  SR                  Za Protimonopolný úrad SR 

 pre investície a informatizáciu    

   

 

 

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

         Mgr. Patrik Krauspe    JUDr. Tibor Menyhart 
    vedúci Úradu podpredsedu vlády  SR                   predseda Protimonopolného úradu SR 

       pre investície a informatizáciu    
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Zoznam príloh: 

 

 

Príloha č. 1 dohody 

 

ZOZNAM JEDNOTLIVÝCH RO A SO OPRÁVNENÝCH NA POSKYTNUTIE 

SÚČINNOSTI ZO STRANY ÚRADU  

 

1. Op eračný progra m Výs kum a in ovácie (VaI)  

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Stromová 1, 813 30 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Výskumná agentúra 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Sliačska 1523/1, 831 02 Bratislava 

 

2.  Op eračný progra m Integrovaná in f raštruktúra (II)  

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Námestie slobody č. 6, 810 05 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu 
 Adresa n a doručov anie p ísomností : Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

 

3.  Op eračný progra m Ľudské zdroje (ĽZ) 

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Panenská 21, 812 82 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky 
 Adresa n a doručov anie p ísomnost í: Špitálska 6, 814 55 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky 
 Adresa n a doručov anie p ísomností : Stromová 1, 813 30 Bratislava 
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4.  Op eračný progra m Kv alita životného prostred ia (KŽP)  

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská agentúra životného prostredia 

 Adresa n a doručov anie p ísomno stí : Tajovského 28, 974 01 Banská Bystrica 

 

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Panenská 21, 812 82 Bratislava 

 

5.  Integrovaný region áln y operačný progra m (IROP) 

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností: Limbová 2, 837 52 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Námestie SNP 33, 813 31 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Bratislavský samosprávny kraj 

 Adresa n a doručov anie p ísomnost í: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Trnavský samosprávny kraj 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Starohájska 10, 917 01 Trnava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Nitriansky samosprávny kraj 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Rázusova 2A, 949 01 Nitra 

 

Sprostredkovateľský orgán: Trenčiansky samosprávny kraj 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 

 

Sprostredkovateľský orgán: Banskobystrický samosprávny kraj 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica 

 

Sprostredkovateľský orgán: Žilinský samosprávny kraj 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Komenského 48, 011 09 Žilina 

 

Sprostredkovateľský orgán: Košický samosprávny kraj 

 Adresa n a doručov anie p í somností : Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 
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Sprostredkovateľský orgán: Prešovský samosprávny kraj 

 Adresa n a doručov anie p íso mností : Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

 

Sprostredkovateľský orgán: Mesto Bratislava 

Adresa na doručovanie písomností: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy, 

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Mesto Trnava 

Adresa na doručovanie písomností: Mesto Trnava, Hlavná ulica 1,917 71 Trnava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Mesto Nitra 

Adresa na doručovanie písomností: Mestský úrad Nitra, Štefánikova trieda 60, 950 06 

Nitra 
 

Sprostredkovateľský orgán: Mesto Trenčín 

Adresa na doručovanie písomností: Mesto Trenčín , Mierové námestie 2, 911 64 Trenčín 

 

Sprostredkovateľský orgán: Mesto Banská Bystrica 

Adresa na doručovanie písomností: Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01  

Banská Bystrica 

 

Sprostredkovateľský orgán: Mesto Žilina 

Adresa na doručovanie písomností: Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,      

011 31  Žilina 

 

Sprostredkovateľský orgán: Mesto Košice 

Adresa na doručovanie písomností: Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A ,040 11 

Košice 

 

Sprostredkovateľský orgán: Mesto Prešov 

Adresa na doručovanie písomností: Mesto Prešov , Hlavná 73, 080 01 Prešov 

 

6. Op eračný progra m Ef ektívna verejná sp ráva ( EVS)  

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

 

7.  Op eračný progra m Tec hnická p omoc (O PTP)  

 

Riadiaci orgán: Úrad vlády Slovenskej republiky  

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

 

8. Op eračný progra m Rybné hospodárstvo (O PRH)  

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 

 Adresa n a doručov anie p ísomností : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

Sprostredkovateľský orgán: Pôdohospodárska platobná agentúra 

 Adresa na doručovanie písomností: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 
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9. Programy cezhraničnej spolupráce 2014-2020 

Program spolupráce  Interreg V-A SK – CZ a Program spolupráce Interreg V-A SK – AT  

Riadiaci orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Adresa na doručovanie písomností: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

Program spolupráce Interreg V-A PL – SK, Program spolupráce Interreg V-A SK – HU, 

Program ENI CBC HUSKROUA 2014 – 2020 

Národný orgán: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR  

Adresa na doručovanie písomností: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava 

 

10. Program spolupráce INTERACT III 

Riadiaci orgán: Bratislavský samosprávny kraj 

Adresa na doručovanie písomností: Sabinovská 16, 810 05 Bratislava 

 

11. Certifikačný orgán 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky, sekcia európskych fondov 

Adresa na doručovanie písomností: Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 

  e-mailová adresa: co_certifikacia@mfsr.sk  

 

Príloha č. 2 dohody „Podnet na prešetrenie – oznámenie“ 

mailto:co_certifikacia@mfsr.sk


 

Telefón 
+421/2/48 29 71 11 

Fax 
+421/2/43 33 35 72 

E-mail/Internet 
pmusr@antimon.gov.sk 
www.antimon.gov.sk  

IČO 
00699063 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 

 
 

 
č. SK:  

 
+421/2/48 29 7X XX 

 

 

 
 
Vec 
 
Podnet na prešetrenie - oznámenie 
 
Dňa ................. bol Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky, odboru kartelov 
(ďalej len „úrad“) doručený Váš podnet na prešetrenie možnej dohody obmedzujúcej 
súťaž uzatvorenej podľa § 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže 
a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii 
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) medzi 
podnikateľmi .......................................................... v súvislosti s verejným obstarávaním  
vyhláseným verejným obstarávateľom/ obstarávateľom ............................................... 
na predmet zákazky ............................................................................................ 
 
 Vo Vašom podaní uvádzate nasledovné. 
 
stručný opis skutočností zistených kontrolným orgánom 
 
 Úrad pri posudzovaní možného porušenia zákona vychádzal z podkladov                      
a informácií, ktoré ste uviedli vo svojom podaní, nakoľko úrad má za to, že sa Váš 
orgán v rámci výkonu kontrolnej činnosti oboznámil s kompletnou dokumentáciou 
k predmetnému verejnému obstarávaniu. Uvedené však úrad nezbavuje práva 
požadovať od riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu aj inú dokumentáciu. 
Úrad tieto podklady a informácie skúmal jednotlivo, ako aj vo vzájomných súvislostiach 
a dospel k záveru, že indície nie sú opodstatnené a na ich základe nie je možné 
jednoznačne preukázať porušenie zákona. Z uvedených dôvodov úrad nezačne 
v predmetnej veci konanie. 
 
stručné odôvodnenie nezačatia konania/prešetrovania 
 
 Pokiaľ úrad v budúcnosti získa vedomosť o ďalších podkladoch a informáciách, 
na základe ktorých by mohol preukázať vyššie uvedené možné porušenie zákona, 
nevylučuje, že sa predmetnou vecou bude opakovane zaoberať a o tejto skutočnosti 
Vás bude informovať. 
 

 
Drieňová 24 

826 03  Bratislava 29 

mailto:pmusr@antimon.gov.sk


2/2 

Úrad vykonáva svoje právomoci v rámci rozsahu pôsobnosti stanovenej 
zákonom a nie je preto možné aplikáciu ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z.                          
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov súvisiacich s hospodárskou súťažou akokoľvek spájať a odvodzovať od 
stanovísk, priebežných informácií a rozhodnutí úradu.  
 
 
 S pozdravom 
 


