Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v
procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z
PRV SR 2014 - 2020

Aktualizácia č. 1

Článok 1
Úvod
1. Slovenská republika sa dňa 01.05.2004 vstupom do Európskej únie (ďalej len ako „EÚ“) zaviazala
rešpektovať a dodržiavať zásady Zmluvy o fungovaní EÚ a Zmluvy o Európskej únii, ktorých
základnými princípmi sú: rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia, transparentnosť,
proporcionalita, subsidiarita, hospodárnosť a efektívnosť. Aplikovaním predmetných princípov
v praxi sa zabezpečuje hospodárne, efektívne, účinné a transparentné nakladanie s verejnými
financiami.
2. Smernica Európskeho parlamentu a rady č. 2014/24/EÚ zo dňa 26.02.2014 o verejnom
obstarávaní pri zrušení smernice č. 2004/18/ES v čl. 24 ukladá povinnosť členským štátom,
s tým, že tieto zabezpečia, aby verejní obstarávatelia prijali vhodné opatrenia na účinné
predchádzanie konfliktom záujmov, ktoré vznikajú pri vykonávaní procesu obstarávania, ako aj
ich identifikáciu a nápravu, aby sa zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže a aby sa
zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi, pričom pojem konflikt
záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď zamestnanci verejného obstarávateľa alebo
poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v mene verejného obstarávateľa, korí sú zapojení
do procesu obstarávania alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu, majú priamo alebo
nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti sa daným procesom obstarávania.
Rozhodnutie Európskej komisie C (2013) 9527 o stanovení a schválení usmernení o určení
finančných opráv, ktoré má Komisia uplatňovať na výdavky financované Úniou v rámci zdieľaného
hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania bolo schválené dňa 19.12.2013.
Usmernenia stanovené v prílohe Rozhodnutia Európskej komisie C (2013) 9527 uvádzajú
samostatný typ porušenia „konflikt záujmov“ (typ porušenia č. 21) s nekompromisnou sadzbou
finančnej opravy vo výške 100 % bez možnosti zníženia.
V ustanovení § 57 ods. 2 Nariadenia EP a Rady č. 966/2012 zo dňa 25.10.2012 sa riešia rozpočtové
pravidlá, ktoré sa vzťahujú na rozpočet Únie, pričom na účely odseku 1 nastáva konflikt záujmov vtedy,
keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby
uvedených v odseku 1 z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej
príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného záujmu spoločného s príjemcom.
3. V zmysle zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych
a investičných fondov o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o EŠIF“) konflikt
záujmov je pri poskytovaní príspevku zakázaný. Podľa § 46 zákona o EŠIF konfliktom záujmov sa
rozumie skutočnosť, keď z finančných, osobných, rodinných, politických alebo iných dôvodov je
narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný, nediskriminačný, efektívny, hospodárny
a objektívny výkon funkcií pri poskytovaní príspevku.
4. Podľa § 23 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
predpisov v platnom znení (ďalej len „zákon o VO“) verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní
zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol narušiť
alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti a princíp rovnakého
zaobchádzania. Podľa § 23 ods. 2 zákona o VO konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak
zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo priebeh verejného obstarávania, má
priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý
možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným
obstarávaním.

Konflikt záujmov je riešený aj v ďalších ustanoveniach zákona o VO a to § 24 ods. 3 písm. m),
§ 40 ods. 6 písm. f), § 51 a § 146 zákona.
5. Pravidlá a postupy upravené v tomto usmernení nadväzujú na Systém riadenia Programu rozvoja
vidieka SR 2014 – 2020 (kapitola 4 Konflikt záujmov), Systém riadenia CLLD pre programové
obdobie 2014 – 2020 (kapitole 5), Príručku pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku z PRV SR 2014 – 2020 (kapitola 11 Konflikt záujmov). Ďalšie metodické dokumenty,
ktoré boli zohľadnené pri príprave tohto usmernenia sú nasledovné: Identifikácia konfliktov
záujmov pri postupoch verejného obstarávania v rámci štrukturálnych opatrení/Praktická
príručka pre riadiacich pracovníkov vypracovaná skupinou expertov z členských štátov
koordinovanou oddelením D.2 – Predchádzanie podvodom úradu OLAF (Príručka EK), Identifikácia
konfliktu záujmov – všeobecné metodické usmernenie Úradu pre verejné obstarávanie,
Metodické usmernenie ÚVO č. 488/5000/2012 zo dňa 18.06.2012, Metodické usmernenie ÚVO
č. 4607-5000/2014 zo dňa 7. mája 2014, Metodické usmernenie na predchádzanie konfliktu
záujmov na úrovni RO, PPA a prijímateľa/žiadateľa, Metodický pokyn CKO č.13 verzia č. 4
vzťahujúci sa na programové obdobie 2014-2020 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese
VO/O.

Článok 2
Vymedzenie pojmov a rozsah pôsobnosti
1. Pre účely tohto usmernenia sa rozumie:
Blízka osoba – príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel; iné osoby v pomere rodinnom
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z
nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu (podľa ustanovenia § 116 Občianskeho
zákonníka ). Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom
rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka
(podľa ustanovenia § 117 Občianskeho zákonníka).
Dodávateľ - fyzická osoba alebo právnická osoba (uchádzač, záujemca), ktorá má odberateľovi
(verejný obstarávateľ, obstarávateľ) dodať, alebo mu dodáva za odplatu v dohodnutom čase
alebo lehotách určitý výrobok, službu, práce. V prípade konfliktu záujmov sa môže overovať aj
dodávateľ výrobkov, služieb a prác v minulosti, prípadne aj potenciálny dodávateľ.
Konflikt záujmov - je skutočnosť, keď z finančných, majetkových, osobných, rodinných,
politických alebo
iných dôvodov je narušený alebo ohrozený nestranný, transparentný,
nediskriminačný,
efektívny, hospodárny a objektívny výkon
v súvislosti s verejným
obstarávaním/obstarávaním. Pojem konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu,
v ktorej osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v
mene obstarávateľa,
sú zapojené do vykonávania procesu v rámci verejného
obstarávania/obstarávania (ďalej aj ako VO/O), alebo môžu ovplyvniť výsledok postupu VO/O (i
bez nutnosti zapojenia sa do postupu obstarávania) a majú priamo alebo nepriamo finančný,
ekonomický, majetkový alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich
nestrannosti, nezávislosti, nezaujatosti a vecností v súvislosti s vykonávaným procesom VO/O.
Obstarávanie – pravidlá a postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, na ktoré sa ustanovenia zákona
o verejnom obstarávaní uplatňujú resp. uplatňuje sa Usmernenie č. 8/2017 aktualizácia č. 2. a to
podľa toho aký postup sa v praxi bude uplatňovať.
Obstarávateľ - subjekt definovaný v § 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a v Usmernení č. 8/2017 aktualizácii č. 2.
Obstarávateľ MAS – postupuje podľa výnimiek a pravidiel uvedených v článku v prípade, keď
Obstarávateľ MAS realizuje Obstarávanie pro projekty predložené v rámci:

a) podopatrenia 19.3. – Príprava a vykonávanie činností spolupráce miestnej akčnej skupiny
alebo - Obstarávateľ MAS postupuje v zmysle Článku 12 Usmernenia č. 8/2017 aktualizácie
č. 2,
b) podopatrenia 19.4 – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie - Obstarávateľ MAS
postupuje v zmysle Článku 12 Usmernenia č. 8/2017 aktualizácie č. 2
Obstarávateľ LEADER – subjekt, ktorý nie je MAS a ktorý spĺňa nasledovné podmienky :
a) má trvalý alebo prechodný pobyt, sídlo alebo prevádzku na území príslušnej MAS,
b) realizuje projekt v rámci Systému riadenia CLLD 2014 – 2020 a implementácie stratégie CLLD,
v rámci podopatrenia 19.2. - Podpora implementácie operácií v rámci stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou, ktorý predkladá MAS
c) vykonáva alebo má v úmysle vykonať Obstarávanie pre projekty podľa písm. b) tejto definície
a dokumentáciu z Obstarávania predkladá MAS .
Obstarávateľ LEADER pri Obstarávaní postupuje v zmysle Článku 12 Usmernenia č. 8/2017
Aktualizácie č. 2.
Osoba podľa § 8 ods. 2 zákona č. 373/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - osoba definovaná v
§ 8 ods. 2 uvedeného zákona, pre túto osobu a používa aj termín obstarávateľ.
Osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúcich v mene
obstarávateľa – osoby, ktoré poskytujú komplexnú poradenskú činnosť vo verejnom
obstarávaní/obstarávaní a realizáciu procesov verejného obstarávania týmito obchodnými
spoločnosťami, prípadne inou právnou formou právnickej osoby resp. fyzickou osobou v celom
procese VO/O alebo len niektorými úkonmi, na ktoré sú splnomocnené verejným
obstarávateľom, obstarávateľom, osobou podľa § 8 ods. 2 zákona o VO.
Partner - osoba, ktorá sa spolupodieľa na operácií podľa osobitného predpisu (Nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)1305/2013) s prijímateľom podľa zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi prijímateľom
a partnerom alebo ktorá sa spolupodieľa na realizácii projektu s prijímateľom podľa zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo podľa písomnej zmluvy uzavretej medzi
prijímateľom a partnerom, teda sociálny a hospodársky partner, u MAS ako partner verejného
a súkromného sektora.
Prijímateľ – osoba od nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, (ďalej aj ako „zmluva o NFP“)ktorej bola schválená žiadosť o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako „NFP“).
Prokurista – osoba, ktorá (t. j. splnomocnená na základe plnej moci prokúrou a zapísaná do
obchodného registra) je oprávnená konať za podnikateľa vo všetkých úkonoch týkajúcich sa
prevádzky podniku.
Rozhodné obdobie - obdobie, v ktorom sa posudzuje zainteresovaná osoba na strane žiadateľa
alebo prijímateľa. Je to podľa zákona o príspevku poskytovanom z EŠIF jeden rok pred
vyhlásením výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok alebo vyzvania po
ukončenie realizácie projektu.
Subdodávateľ - hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom
písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie.
Súťaž – verejné obstarávanie alebo obstarávanie
Uchádzač – osoba, ktorá sa prihlási do VO/O na základe výzvy na predkladanie ponúk.
Uchádzač o dodávku – dodávateľ tovaru, služieb a stavebných prác
Užívateľ – osoba, ktorej prijímateľ alebo partner poskytuje finančné prostriedky z príspevku za
podmienok určených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku alebo vo vyzvaní pre národný projekt na základe súhlasu poskytovateľa a v súlade so
zmluvou uzavretou medzi prijímateľom a užívateľom alebo partnerom a užívateľom.
Verejný obstarávateľ – subjekt definovaný v § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní.
Výsledná cena - najvýhodnejšia ponuka (víťazného uchádzača)

Zainteresovaná osoba - je osoba, ktorá má finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem,
ktorý možno vnímať ako ohrozenie nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným procesom
VO/O. Je to najmä: a) zamestnanec obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii
procesu VO/O alebo iná osoba, ktorá poskytuje obstarávateľovi podpornú činnosť vo VO/O
a ktorá sa podieľa na príprave alebo realizácii procesu VO/O, ďalej b) osoba s rozhodovacími
právomocami obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok VO/O bez toho, aby sa nevyhnutne
podieľala na príprave alebo realizácii procesu VO/O. Pre osoby uvedené v čl. 4 bod 3 tohto
usmernenia je spoločný názov najčastejšie sa vyskytujúcich zainteresovaných osôb na strane
žiadateľa/prijímateľa uvádzaný ako osobitne zapojené osoby.
Žiadateľ – osoba, ktorá žiada o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do
nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Zúčastnená osoba - osoba, ktorá sa podieľa na príprave VO/O realizácii projektu (napr.
poradenská spoločnosť).
2. Usmernenie platí pre všetky verejné obstarávania/obstarávania (ďalej aj ako „ VO/O“)
financované z PRV 2014-2020.

Článok 3
Účastníci v procese VO/O a posudzovanie konfliktu záujmov
1. Účastníkmi v procese VO/O sú uchádzač, prijímateľ/žiadateľ, víťazný uchádzač, externé
poradenské spoločností (právnické osoby, fyzické osoby), verejný obstarávateľ, obstarávateľ,
zamestnanci VO/O, štatutárny orgán VO/O, členovia komisie pre hodnotenie ponúk.
Uchádzačom je osoba, ktorá sa prihlási do VO/O na základe výzvy na predkladanie ponúk.
Žiadateľ je osoba, ktorá žiada o poskytnutie nenávratného finančného príspevku do
nadobudnutia účinností zmluvy o NFP. Po nadobudnutí účinností zmluvy je už uvedená osoba
prijímateľom. V rámci procesu VO/O je žiadateľ/prijímateľ verejným obstarávateľom,
obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 ods. 2 zákona o VO, prípadne jednotlivé úkony v rámci
výkonu VO/O vykonáva externá firma (právnická osoba alebo fyzická osoba) alebo celý proces
VO/O realizuje poradenská spoločnosť.
2. Konflikt záujmov pri VO/O na úrovni žiadateľa/prijímateľa sa posudzuje ako
a) Konflikt záujmov je v súvislosti s poskytovaním príspevku zakázaný rovnako v prípade
vykonávania verejného obstarávania, tak aj v prípade vykonávania obstarávania zo strany
žiadateľa/prijímateľa. Pojem konflikt záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, v ktorej
osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb konajúceho v
mene obstarávateľa, sú zapojené do vykonávania procesu VO/O, alebo môžu ovplyvniť
výsledok procesu VO/O (i bez nutnosti zapojenia sa do postupu obstarávania) a majú
priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno
vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s vykonávaným procesom
VO/O.
b) Žiadateľ/Prijímateľ je pri zadávaní zákaziek a počas realizácie celého procesu VO/O povinný
dodržiavať princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie so
všetkými uchádzačmi/záujemcami. Obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby úkonmi, ktoré
sú ním uskutočňované vo všetkých fázach postupu zadávania zákazky, nedošlo k porušeniu
princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princípu hospodárnosti
a efektívností.
3. Finančný, ekonomický, majetkový alebo iný osobný záujem (záujem odporujúci verejnému
záujmu), ktorý možno vnímať ako ohrozenie nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným
procesom VO/O sa môže dotýkať najmä:

a) zamestnancov obstarávateľa, uchádzača/záujemcu a inej fyzickej alebo právnickej osoby
oprávnenej dodávať tovar, vykonávať stavebné práce alebo služby (ďalej len
„subdodávateľ“1), ktorí sa podieľajú na realizácii VO/O2,
b) iných fyzických alebo právnických osôb, ktoré pre obstarávateľa, uchádzača/záujemcu
alebo subdodávateľa vykonávajú úlohy na základe iného ako pracovnoprávneho vzťahu a
ktorí sa podieľajú na procese VO/O,
c) štatutárneho orgánu/členov štatutárneho orgánu a členov orgánov obstarávateľa,
uchádzača/záujemcu a subdodávateľa, ktorí sa podieľajú na procese VO/O,
d) iných osôb, u ktorých existuje predpoklad, že môžu ovplyvniť výsledok VO /O bez toho, aby
sa nevyhnutne podieľali na jeho realizácii, ďalej len ako „zainteresované osoby“.
4. Na strane žiadateľa/ prijímateľa sa za zainteresovanú osobu považuje najmä
a) partner;
b) užívateľ;
c) dodávateľ/subdodávateľ;
d) štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného orgánu
žiadateľa, prijímateľa, užívateľa, dodávateľa/subdodávateľa alebo partnera;
e) spoločník právnickej osoby, ktorá je žiadateľom, prijímateľom, užívateľom,
dodávateľom/subdodávateľom alebo partnerom;
f) osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi,
dodávateľovi/subdodávateľovi alebo partnerovi alebo inom obdobnom vzťahu
k žiadateľovi, prijímateľovi, užívateľovi, dodávateľovi/subdodávateľovi alebo partnerovi;
g) osoba, ktorá sa podieľala na vypracovaní alebo realizácii projektu pre žiadateľa alebo
prijímateľa, alebo ktorá prijala finančné prostriedky z rozpočtu projektu;
h) osoba, ktorá je osobou blízkou podľa § 116 Občianskeho zákonníka žiadateľovi,
prijímateľovi alebo osobe uvedenej v písmenách a) až g);
Nakoľko nejde o taxatívny výpočet možností konfliktu záujmov, v praxi sa môžu vyskytnúť aj
iné prípady, ktoré môže Poskytovateľ posúdiť ako konflikt záujmov s prihliadnutím na princípy
uvedené v čl. 1 bod 1 tohto usmernenia.
5. Obdobie, v ktorom sa posudzuje osoba uvedená v bode 3 čl. 4 tohto usmernenia ako
zainteresovaná osoba na strane žiadateľa/prijímateľa, je jeden rok pred vyhlásením výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok alebo vyzvania podľa zákona o EŠIF až
po ukončenie realizácie projektu. Uvedené posudzovanie sa bude opakovane preverovať
vzhľadom na jednotlivé úkony v rámci VO/O hlavne v súvislosti so zmenami na strane
účastníkov procesu VO/O v prípade ich nahlásenia na strane prijímateľa, alebo zistenia zo
strany poskytovateľa.
6. Možnosť vzniku konfliktu záujmov na strane žiadateľa/prijímateľa - možné riziká a prejavy
konfliktu záujmu pri vykonávaní VO/O môžu byť najmä
a) umelé vytváranie podmienok na poskytnutie príspevku,
b) nerešpektovanie princípov súťaže,
c) diskriminácia uchádzačov o dodávku,
d) manipulácia výsledku súťaže,

1

pre účely tohto usmernenia
sa konflikt záujmov vzťahuje na úroveň posudzovania vzťahu obstarávateľ
- uchádzač/záujemca a primerane aj na obstarávateľa a subdodávateľa, ak je obstarávateľovi subdodávateľ už v procese
verejného obstarávania známy (prípady podľa § 28 ods. 1, písm. k ) v spojení s § 32 ods. 3 písm. b) zákona o VO).
2
pojem „realizácia VO/O“ je chápaný ako moment od začiatku prípravy dokumentácie k VO/O (napr. súťažné podklady,
návrh oznámenia o vyhlásení VO/O...) až po dobu ukončenia realizácie aktivít projektu. V prípade rámcových zmlúv sa tento
pojem vzťahuje aj na proces opätovného otvárania súťaže.

e) ovplyvňovanie výslednej ceny.

Článok 4
Proces verejného obstarávania a obstarávania
1. Verejného obstarávania alebo obstarávania pre výber dodávateľa tovaru, služieb a stavebných
prác sa nesmie zúčastniť uchádzač (fyzická alebo právnická osoba), ktorého vlastník, spoločník,
konateľ, člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady, prokurista, zamestnanec a im blízke osoby
podľa § 116 a § 117 Občianskeho zákonníka majú alebo mali za obdobie jedného roka pred
vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok až po dobu realizácie
projektu, majetkové alebo osobné prepojenie so žiadateľom/prijímateľom nenávratného
finančného príspevku a s ďalšími uchádzačmi zúčastňujúcimi sa toho istého výberového konania
alebo zamestnancami poskytovateľa podieľajúcimi sa na administrácii projektu.
2. Uchádzačom nemôže byť ani vlastník nehnuteľností ( napr. pozemku ) alebo inej nehnuteľnosti, na
ktorej alebo s využitím ktorej bude realizovaný projekt, subdodávateľ účastníka výberového
konania, zúčastnená osoba subjektu, ktorý sa podieľal na vypracovaní alebo realizácii projektu
a/alebo súťažných podkladov pre prijímateľa alebo prijal finančné prostriedky z rozpočtu projektu.
Ďalšie zásady a princípy, na ktoré poskytovateľ prihliada pri posudzovaní jednotlivých
prípadov
ako konfliktu záujmov, sú uvedené v bode 1 článku 1 tohto usmernenia.
3. Žiadateľ/prijímateľ (aj ako obstarávateľ MAS a obstarávateľ LEADER v rámci implementácie
stratégie CLLD) je pri zadávaní zákaziek a počas celého procesu VO/O povinný dodržiavať princíp
rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi/záujemcami a princíp nediskriminácie. Obstarávateľ je
povinný zabezpečiť, aby úkonmi, ktoré sú ním uskutočňované vo všetkých fázach postupu
zadávania zákazky, nedošlo k porušeniu princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov,
princípu hospodárnosti a efektívnosti.

Článok 5
Povinnosti žiadateľa/prijímateľa k zamedzeniu konfliktu záujmov
1. Žiadateľ/prijímateľ NFP, ktorý uskutočňuje proces VO/O je povinný prijať účinné opatrenia k
predchádzaniu konfliktu záujmov.
2. Úlohou žiadateľa/ prijímateľa je identifikovať osobne zapojené osoby, ktoré môžu ovplyvniť
výsledok alebo priebeh VO/O vo väzbe na možné záujmy týchto osôb, ktoré by mohli
predstavovať ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti s VO/O. Poskytovateľ odporúča
žiadateľovi/prijímateľovi prijať vnútorný predpis alebo interný riadiaci akt na identifikáciu
zainteresovaných osôb, ktorý zistí procesy verejného obstarávateľa/obstarávateľa súvisiace
s prípravou a realizáciou procesu VO/O vo väzbe na možnosť vzniku konfliktu záujmov. Ak
žiadateľ/prijímateľ neprijal vnútorný predpis alebo interný riadiaci akt, ktorý komplexne
upravuje problematiku konfliktu záujmov (vrátane konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní)
odporúča sa identifikovať zainteresované osoby v každom procese VO/O. Už pri plánovaní VO
je potrebné zistiť všetky zainteresované osoby a zabezpečiť ich poučenie vo väzbe na možný
konflikt záujmov. Je povinnosťou zainteresovanej osoby písomne oznámiť
žiadateľovi/prijímateľovi konflikt záujmov vo vzťahu k hospodárskemu subjektu, ktorý sa
zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, vo vzťahu k uchádzačovi/záujemcovi alebo ich
subdodávateľom bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie. Žiadateľ/Prijímateľ
je následne povinný bez zbytočného odkladu prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak
bol zistený konflikt záujmov, a to najmä vylúčiť zainteresovanú osobu z procesu prípravy alebo
realizácie procesu VO/O (napr. nahradiť člena komisie na vyhodnotenie ponúk) alebo upraviť
jej povinnosti a zodpovednosť s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade, že
nie je možné zabrániť pretrvávajúcemu konfliktu záujmov, a to najmä v prípadoch, keď sa

3.

4.

5.
6.

7.

8.

jedná o zainteresovanú osobu s rozhodovacími právomocami, ktorá môže ovplyvniť výsledok
VO/O, žiadateľ/prijímateľ uplatní sankciu vylúčenia uchádzača/záujemcu podľa § 40 ods. 6
písm. f) zákona o VO a zároveň v procese obstarávania, nakoľko konflikt záujmov nie je možné
odstrániť inými účinnými opatreniami. Žiadateľ/príjemca je povinný písomne zdokumentovať
všetky skutočností súvisiace s konfliktom záujmov a s prijatými opatreniami a uvedené
archivovať ako súčasť dokumentácie.
Prepojenie medzi žiadateľom/prijímateľom a uchádzačom/záujemcom/subdodávateľom,
ktoré by mohlo predstavovať konflikt záujmov, je potrebné posudzovať individuálne, zohľadniť
všetky skutočností a celý priebeh zadávania zákazky a to najmä či uchádzačovi vznikla
neprimeraná výhoda, ktorá by mohla narušiť čestnú hospodársku súťaž (napr. závažným
indikátorom vo väzbe na identifikovanie možného konfliktu záujmov je identifikovanie aj iných
zistení, ktoré zvýhodňujú uchádzača, u ktorého bolo identifikované prepojenie na
žiadateľa/prijímateľa).
Ak je zainteresovanou osobou člen komisie na vyhodnotenie ponúk alebo, ak člen štatutárneho
orgánu úspešného uchádzača/osoba s rozhodovacími právomocami úspešného
uchádzača/zamestnanec úspešného uchádzača je blízkou osobou podľa § 116 a § 117 OZ vo
vzťahu k zainteresovanej osobe alebo ak zainteresovaná osoba vystupuje v čase príprav
a realizácie verejného obstarávania/obstarávania na strane VO/obstarávateľa a osoby podľa
§ 8 ods. 2 zákona o VO a zároveň na strane uchádzača, tak konflikt sa stáva preukázaným, ak
zainteresovaná osoba nebola vylúčená z procesu prípravy a realizácie VO/O.
Súčasťou dokumentácie každého VO/O je aj písomne čestné vyhlásenie žiadateľa/prijímateľa
o neexistencii konfliktu záujmov v procese VO/O.
PPA odporúča žiadateľovi/prijímateľovi ako verejnému obstarávateľovi pri predkladaní
čestného vyhlásenia žiadateľa/prijímateľa o neexistencii konfliktu záujmov poskytovateľovi
ako súčasť dokumentácie VO použiť nezáväzný vzor čestného vyhlásenia, ktorý tvorí prílohu č.
7 tohto usmernenia.
PPA zároveň odporúča žiadateľovi/prijímateľovi, ktorý realizuje VO, použiť nezáväzný formulár
čestného vyhlásenia zainteresovanej osoby k neexistencii konfliktu záujmov, ktorý je uvedený
v prílohe č. 8 tohto usmernenia, a to v rámci splnenia povinností vyplývajúcich zo zákona o VO
pri identifikovaní konfliktu záujmov.
Žiadateľ/prijímateľ ako osoba uvedená v § 8 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších zmien a dodatkov predkladá PPA listiny preukazujúce vylúčenie
konfliktu záujmov v procese obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných
z PRV SR 2014-2020 v súlade s kapitolou 11 Príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku takto:
7.1 Čestné vyhlásenie žiadateľa/prijímateľa o neexistencii konfliktu záujmov (obstarávateľ
fyzická osoba),
7.2 Čestné vyhlásenie všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa/prijímateľa neexistencii
konfliktu záujmov (obstarávateľ právnická osoba),
7.3 Čestné vyhlásenie všetkých členov štatutárneho orgánu splnomocnenej osoby o
neexistencii konfliktu záujmov,
7.4 Čestné vyhlásenie osoby, ktorá v mene splnomocnenej osoby vykonáva úkony súvisiace
s obstarávaním o neexistencii konfliktu záujmov,
7.5 Čestné vyhlásenie splnomocnenej osoby o neexistencii konfliktu záujmov (fyzická osoba),
7.6 Čestné vyhlásenie predsedu a všetkých členov komisie zriadenej za účelom
vyhodnocovania ponúk uchádzačov,
Vzory čestných vyhlásení, ktoré tvoria prílohy č. 1-6 tohto usmernenia majú záväzný charakter
a sú zosúladené s Usmernením PPA č. 8/2010, Aktualizácia č. 2.
Čestné vyhlásenie musí obsahovať prehlásenie, že obstarávateľ, teda aj osoba podľa § 8 ods. 2
zákona o VO, fyzická osoba, členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby ako obstarávateľa,
všetci členovia štatutárneho orgánu splnomocnenej osoby za právnickú osobu, čestné
vyhlásenie osoby, ktorá koná v mene splnomocnenej osoby za právnickú osobu, osoba

splnomocnená/poverená fyzickou osobou neboli od začiatku obdobia a to jedného roka pred
vyhlásením výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok :
a) partnerom ani dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom
žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného
orgánu dodávateľa alebo partnera,
c) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je dodávateľom alebo partnerom,
d) osobou v pracovnoprávnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi alebo v inom
obdobnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi.
e) člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je osobou blízkou podľa § 116 a § 117 OZ
členovi štatutárneho orgánu obstarávateľa, ako aj k obstarávateľovi, ktorý je fyzickou
osobou
f) a skutočnosť že, žiadateľ/prijímateľ preveril pred začatím a v priebehu VO/O možný
konflikt záujmov všetkých osôb zúčastnených na príprave obstarávania.
9. PPA odporúča, aby sa uvedené čestné vyhlásenia v každej etape VO/O aktualizovali až do
ukončenia realizácie projektu, teda o podaní neprítomností konfliktu záujmov by sa malo
uvažovať v každej etape procesu VO/O (príprava, hodnotenie, monitorovanie a ukončenie),
následne na zmenu oznámenú prijímateľom resp. zistenie tejto zmeny na strane prijímateľa
poskytovateľom.
10. Čestné vyhlásenie predsedu a členov komisie zriadenej za účelom vyhodnocovania ponúk
uchádzačov musí obsahovať prehlásenie, že člen komisie nie je alebo v čase jeden rok pred
vymenovaním za člena komisie ( predsedu) nebol :
a) partnerom ani dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom
žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
b) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného
orgánu dodávateľa alebo partnera,
c) spoločníkom právnickej osoby, ktorá je dodávateľom alebo partnerom,
d) osobou, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi alebo inom
obdobnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi,
e) osobou blízkou k členovi štatutárneho orgánu uchádzača,
f) právoplatné odsúdený za vybrané trestné činy,
g) nevhodným členom komisie po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov,
h) a teda aj nemal a ani nemá priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem
alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie nestrannosti
a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním/obstarávaním.

Článok 6
Sankcie a rizikové indikátory
1. Ak Poskytovateľ zistí, že žiadateľ/prijímateľ, partner, užívateľ alebo dodávateľ/subdodávateľ
sú v konflikte záujmov, môže s ohľadom na závažnosť porušenia zákazu konfliktu záujmov:
a) uznať výdavky v schválenom projekte z časti alebo úplne za neoprávnené;
b) požiadať ÚVO o vykonanie kontroly VO a následne postupovať podľa výsledku
kontroly ÚVO;
c) odstúpiť od zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku;
d) preskúmať rozhodnutie o schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok;
e) postúpiť vec na konanie podľa príslušného osobitného predpisu, napr. Trestný poriadok.
2. Subjekty uskutočňujúce verejné obstarávanie/obstarávanie sú povinné prijať primerané
opatrenia a uskutočniť nápravu, ak identifikujú konflikt záujmov a na nich je dôkazné bremeno.

3. Neoddeliteľnou súčasťou Usmernenia Európskej komisie č. C (2013) 9527 zo dňa 19.12.2013
o stanovení a schválení usmernenia o určení finančných opráv, sú hlavne typy nezrovnalostí
a príslušné sadzby finančných opráv, ktoré sa pohybujú v rozpätí od 5% do 100%. Sadzobník
finančných opráv je z pohľadu témy konfliktu záujmov podstatný, nakoľko prvýkrát prichádza
sa samostatným typom porušenia, ktoré upravuje výlučne zistenie, ktoré sa viažu ku konfliktu
záujmov (uvedené korekcie upravuje samostatné usmernenie PPA).
4. Interné usmernenia subjektu uskutočňujúceho VO/O by sa mali vzťahovať aj na pochybenia
zo strany externých firiem, resp. fyzických osôb a mali by stanoviť aj sankcie, ktoré sa majú
uplatniť. Zmluvy s nimi podpísané by mali obsahovať aj doložku so sankciami za pochybenie
od predčasného ukončenia zmluvy až po vylúčenie z účasti z procesu VO/O.
5. Ukazovateľom
možného
podvodu
alebo
korupcie
v
procese
verejného
obstarávania/obstarávania je rizikový indikátor. Je to prvok alebo súbor prvkov, ktoré sú
svojou povahou nezvyčajné alebo sa odlišujú od bežnej činností. Je v prvom rade
zodpovednosťou verejných obstarávateľov/obstarávateľov, aby odstránili akékoľvek
pochybnosti, ktoré vznikli na základe rizikových indikátorov. V procese VO/O môže ísť
o nasledovné situácie:
- ak v ponukových dokumentoch, napr. ponuky od rozdielnych uchádzačov, boli odoslané
z rovnakej e-mailovej adresy, rovnakého faxového čísla alebo naraz prostredníctvom
jedného kuriéra,
- faktúry boli uhradené v sumách, ktoré presahujú hodnotu zákazky,
- vyvíjanie tlaku na komisiu pre vyhodnotenie ponúk na výber určitého dodávateľa,
- osoba zodpovedná za prípravu súťažných podkladov trvá na objednaní externej firmy na
pomoc pri príprave dokumentácie, aj keď to nie je potrebné,
- od externých firiem sa vyžiadajú dve alebo viaceré prípravné štúdie na rovnakú tému,
a niekto vyvíja tlak, aby sa použila jedna z uvedených štúdií pri príprave súťažných
podkladov,
- osoba, ktorá je zodpovedná za prípravu dokumentácie organizuje postup takým
spôsobom, že nie je dostatok času na dôkladnú revíziu dokumentov pred začatím procesu
VO/O,
- namiesto verejnej súťaže sa zvolí priame rokovanie,
- neoprávnené podmienky alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk,
- pravidlá pre poskytovanie tovaru alebo služieb sú prísne a umožňujú predložiť ponuku len
jednej firme,
- zamestnanec verejného obstarávateľa/obstarávateľa a osoby podľa § 8 ods. 2 zákona o
VO príbuzných, ktorí pracujú pre firmu, ktorá sa uchádza o zákazku,
- zamestnanec VO/O pracoval pre firmu, ktorá sa uchádza o zákazku bezprostredne
predtým ako začal pracovať pre VO/O,
- dokumenty alebo potvrdenia o prijatí dokumentov boli zjavne zmenené,
- členovia komisie nemajú pre vyhodnotenie ponúk potrebnú technickú expertízu
a dominuje im jeden jednotlivec,
- v systéme kritérií je mnoho subjektívnych prvkov,
- víťaznému uchádzačovi chýbajú niektoré základné povinné informácie,
- adresa víťazného uchádzača nie je úplná, môže ísť o fiktívne spoločnosti,
- špecifikácie sú veľmi podobné výrobkom alebo službám víťazného uchádzača, ktoré
dokáže splniť len málo uchádzačov,
- dochádza k dlhému a neobjasnenému oneskoreniu medzi oznámením víťazného
uchádzača a podpísaním zmluvy,
- v zmluve sa vykonali zmeny týkajúce sa kvality, množstva alebo špecifikácie tovaru a
služieb, ktoré sa líšia od ponukových dokumentov a iné rizikové faktory.

Článok 7
Niektoré príklady situácií možného konfliktu záujmov v procese VO/O
1. Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň členom štatutárneho orgánu
obstarávateľa.
2. Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je obchodný partner člena štatutárneho
orgánu obstarávateľa (napr. konatelia/členovia štatutárneho orgánu majú majetkové
prepojenie v tretej firme, spoločníci tretej firmy - súčasní alebo bývalí).
3. Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň zamestnancom obstarávateľa
alebo pre neho pracuje na základe živnostenského oprávnenia.
4. Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je zároveň členom osoby podľa § 8 zákona
o VO (napr. občianskeho združenia).
5. Člen štatutárneho orgánu úspešného uchádzača je blízkou osobou člena štatutárneho orgánu
obstarávateľa.
6. Spolupráca člena štatutárneho orgánu/zamestnanca úspešného uchádzača s konateľmi
obstarávateľa na iných projektoch.
7. Spolupráca člena štatutárneho orgánu/zamestnanca obstarávateľa s budúcim úspešným
uchádzačom v etape prípravy v procese verejného obstarávania.
8. Podozrenie o konflikte záujmov člena hodnotiacej komisie alebo člena štatutárneho orgánu
obstarávateľa (napr. z dôvodu, že takáto osoba má obchodný podiel v spoločnostiach, ktoré
dávajú ponuku), spoločenské alebo osobné kontakty (blízka osoba) medzi osobami úspešného
uchádzača a obstarávateľa.
9. Štatutárny orgán verejného obstarávateľa/obstarávateľa bol zamestnancom poradenskej
spoločnosti, ktorá vykonáva v jeho mene všetky postupy v procese VO/O a ktorá má väzbu na
víťazného uchádzača na základe skutočností, že pre uvedeného uchádzača vykonávala
poradenskú činnosť.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Prijímateľ/žiadateľ NFP je povinný zabezpečiť a overiť dodržanie pravidiel uvedených v tomto
usmernení.
2. Toto usmernenie je záväzné v celom procese VO/O tovarov, stavebných prác a služieb
financovaných z PRV SR 2014 – 2020.
3. Žiadatelia/prijímatelia postupujú podľa tohto usmernenia v súlade s Usmernením č PPA č.
8/2017 aktualizácia č. 2 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV
SR 2014 – 2020.
4. Uvedené usmernenie nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

Ing. Juraj Kožuch, PhD.
generálny riaditeľ

Prílohy:

Príloha č.1

Čestné vyhlásenie žiadateľa/ prijímateľa o neexistencii konfliktu záujmov
(obstarávateľ fyzická osoba)

Príloha č.2

Čestné vyhlásenie všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa/prijímateľa
o neexistencii konfliktu záujmov (obstarávateľ právnická osoba)

Príloha č.3

Čestné vyhlásenie všetkých členov štatutárneho orgánu splnomocnenej osoby
o neexistencii konfliktu záujmov

Príloha č.4

Čestné vyhlásenie osoby, ktorá v mene splnomocnenej osoby vykonáva úkony
súvisiace s obstarávaním o neexistencii konfliktu záujmov

Príloha č.5

Čestné vyhlásenie splnomocnenej osoby ( fyzická osoba) o neexistencii konfliktu
záujmov

Príloha č.6

Čestné vyhlásenie predsedu a všetkých členov komisie zriadenej za účelom
vyhodnocovania ponúk uchádzačov

Príloha č.7

Čestné vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov v rámci procesu VO

Príloha č.8

Čestné vyhlásenie zainteresovanej osoby k neexistencií konfliktu záujmov

Príloha č. 1

Čestné vyhlásenie
žiadateľa/prijímateľa o neexistencii konfliktu záujmov
(obstarávateľ fyzická osoba)
Dole podpísaný:
.......................................................... (meno a priezvisko ) ............................... (dátum narodenia)
Kód projektu:

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

Číslo výzvy:

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

Podopatrenie:

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

Názov zákazky: .................................................................

č e s t n e v y h l a s u j e m,
že nie som a ani som nebol v období jedného roka pred vyhlásením výzvy na predkladanie
ŽoNFP:
-

partnerom ani dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom žiadosti
o nenávratný finančný príspevok,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného
orgánu dodávateľa alebo partnera,
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je dodávateľom alebo partnerom,
osobou, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi alebo inom
obdobnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi,
osobou blízkou k členovi štatutárneho orgánu uchádzača,
som bezúhonný,
ako žiadateľ/prijímateľ preveril som pred začatím a v priebehu obstarávania možný konflikt
záujmov všetkých osôb zúčastnených na príprave obstarávania,
nemám priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem, majetkový záujem
alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie nestrannosti a nezávislosti
v súvislosti s procesom obstarávania.

V ................................ dňa .................................
.....................................
podpis a pečiatka

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie
všetkých členov štatutárneho orgánu žiadateľa/prijímateľa o neexistencii konfliktu záujmov
(obstarávateľ právnická osoba)
Dole podpísaný:
1. ................................................................ (meno a priezvisko) .................................... (funkcia)
2. ................................................................ (meno a priezvisko) .................................... (funkcia)
ako štatutárny orgán žiadateľa/prijímateľa:
.......................................................................................................... (obchodné meno, sídlo, IČO)
Kód projektu:

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

Číslo výzvy:

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

Podopatrenie:

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

Názov zákazky: .................................................................
č e s t n e v y h l a s u j e m,
že nie som a ani som nebol za obdobie jedného roka pred vyhlásením výzvy na predkladanie
ŽoNFP:
-

partnerom ani dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom žiadosti
o nenávratný finančný príspevok,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného
orgánu dodávateľa alebo partnera,
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je dodávateľom alebo partnerom,
osobou v pracovnoprávnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi alebo inom obdobnom
vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi,
osobou blízkou k členovi štatutárneho orgánu uchádzača,
som bezúhonný,
ako žiadateľ/prijímateľ preveril som pred začatím a v priebehu obstarávania možný konflikt
záujmov všetkých osôb zúčastnených na príprave obstarávania,
nemám priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem, majetkový záujem
alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie nestrannosti a nezávislosti
v súvislosti s obstarávaním.

V ........................................ dňa .........................
Podpis:
Meno a priezvisko, titul ........................................................... funkcia ...........................................
Meno a priezvisko, titul .......................................................... funkcia ...........................................

Príloha č. 3

Čestné vyhlásenie
všetkých členov štatutárneho orgánu splnomocnenej osoby (právnická osoba)
o neexistencii konfliktu záujmov
Dole podpísaný:
1. ................................................................ ( meno a priezvisko) .................................. (funkcia)
2. ................................................................ ( meno a priezvisko) .................................. (funkcia)
ako štatutárny orgán splnomocnenej osoby:
............................................................................................................ (obchodné meno, sídlo, IČO)
na základe splnomocnenia zo dňa: ..................................................................................................
Kód projektu:

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

Číslo výzvy:

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

Podopatrenie:

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

Názov zákazky: .................................................................
č e s t n e v y h l a s u j e m,
že nie som a ani som nebol v období jedného roka pred vyhlásením výzvy na predkladanie
ŽoNFP:
-

partnerom ani dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom žiadosti
o nenávratný finančný príspevok,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného
orgánu dodávateľa alebo partnera,
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je dodávateľom alebo partnerom,
osobou, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi alebo inom
obdobnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi,
osobou blízkou k členovi štatutárneho orgánu uchádzača,
som bezúhonný,
preveril som pred začatím a v priebehu obstarávania možný konflikt záujmov všetkých osôb
zúčastnených na príprave obstarávania,
nemám priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem, majetkový záujem
alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie nestrannosti a nezávislosti
v súvislosti s obstarávaním.

V ........................................ dňa .........................
Podpis:
Meno a priezvisko, titul ........................................................... funkcia ...........................................
Meno a priezvisko, titul .......................................................... funkcia ...........................................

Príloha č. 4

Čestné vyhlásenie
osoby, ktorá v mene splnomocnenej osoby vykonáva úkony súvisiace s obstarávaním
o neexistencii konfliktu záujmov

Dole podpísaný ............................................................................................ (meno a priezvisko)
ako ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
(splnomocnená osoba - obchodné meno, sídlo a IČO )
Kód projektu:

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

Číslo výzvy:

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

Podopatrenie:

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

Názov zákazky: .................................................................
č e s t n e v y h l a s u j e m,
že nie som a ani som nebol v období jedného roka pred vyhlásením výzvy na predkladanie ŽoNFP
-

partnerom ani dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom žiadosti
o nenávratný finančný príspevok,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného
orgánu dodávateľa alebo partnera,
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je dodávateľom alebo partnerom,
osobou, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi alebo inom
obdobnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi,
osobou blízkou k členovi štatutárneho orgánu uchádzača,
som bezúhonný,
preveril som pred začatím a v priebehu obstarávania možný konflikt záujmov všetkých osôb
zúčastnených na príprave obstarávania,
nemám priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem, majetkový záujem
alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie nestrannosti a nezávislosti
v súvislosti s obstarávaním.

V ................................ dňa .................................

.....................................
podpis a pečiatka

Príloha č. 5

Čestné vyhlásenie
splnomocnenej osoby (fyzická osoba) o neexistencii konfliktu záujmov

Dole podpísaný:
.......................................................... (meno a priezvisko ) ................................. (dátum narodenia)
na základe splnomocnenia/poverenia1 zo dňa ................................................................................
Kód projektu:

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

Číslo výzvy:

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

Podopatrenie:

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

Názov zákazky: .................................................................
č e s t n e v y h l a s u j e m,
že nie som a ani som nebol v období jedného roka pred vyhlásením výzvy na predkladanie ŽoNFP
-

partnerom ani dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom žiadosti
o nenávratný finančný príspevok,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného
orgánu dodávateľa alebo partnera,
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je dodávateľom alebo partnerom,
osobou, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi alebo inom
obdobnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi,
osobou blízkou k členovi štatutárneho orgánu uchádzača,
som bezúhonný,
preveril som pred začatím a v priebehu obstarávania možný konflikt záujmov všetkých osôb
zúčastnených na príprave obstarávania,
nemám priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem, majetkový záujem
alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie nestrannosti a nezávislosti
v súvislosti s obstarávaním.

V ................................ dňa .................................

.....................................
podpis a pečiatka
1

nehodiace sa prečiarknuť

Príloha č. 6

Čestné vyhlásenie
predsedu a všetkých členov komisie zriadenej za účelom vyhodnotenia ponúk
o neexistencii konfliktu záujmov
Dole podpísaný:
1. ............................................................................ (meno a priezvisko) - predseda komisie
2. ............................................................................ (meno a priezvisko) - člen komisie
3. ............................................................................ (meno a priezvisko) - člen komisie
vymenovaný na otváranie ponúk, vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk,
ktoré uchádzači predložili na predmet zákazky, ktorá je predmetom projektu/žiadosti poskytnutie
o NFP:
Kód projektu: .................................................................
Číslo výzvy:
.................................................................
Podopatrenie: .................................................................
Názov zákazky: .................................................................
č e s t n e v y h l a s u j e m,
že nie som a ani som nebol za obdobie jedného roka pred vymenovaním za člena/predsedu
komisie:
-

partnerom ani dodávateľom tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom žiadosti
o nenávratný finančný príspevok,
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho alebo dozorného
orgánu dodávateľa alebo partnera,
spoločníkom právnickej osoby, ktorá je dodávateľom alebo partnerom,
osobou, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi alebo inom
obdobnom vzťahu k dodávateľovi alebo partnerovi,
osobou blízkou k členovi štatutárneho orgánu uchádzača,
som bezúhonný,
po oboznámení sa so zoznamom uchádzačov nenastali skutočností, pre ktoré nemôžem byť
členom komisie,
nemám priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem, majetkový záujem
alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie nestrannosti a nezávislosti
v súvislosti s obstarávaním.

V .................................... dňa ..........................
Podpis
....................................................................... predseda komisie
...................................................................... člen komisie
..................................................................... člen komisie

Príloha č. 7
Čestné vyhlásenie
o neexistencii konfliktu záujmov v rámci verejného obstarávania
Dolu podpísaný (titul, meno, priezvisko)

ako štatutárny orgán prijímateľa

realizujúceho projekt s názvom:

kód projektu:

v rámci ktorého bolo realizované verejné obstarávanie (VO)

(názov zákazky a identifikácia zákazky)

čestne vyhlasujem, že
1.

2.

3.

poznám definíciu konfliktu záujmov, podľa ktorej pojem konfliktu záujmov zahŕňa prinajmenšom
každú situáciu, keď osoby na strane obstarávateľa alebo poskytovateľa obstarávacích služieb
konajúceho v mene obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu obstarávania alebo
môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu (bez nutnosti ich zapojenia), majú priamo alebo
nepriamo finančný, ekonomický, majetkový alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako
ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom VO,
podľa mojich vedomostí nie som s ohľadom na uvedené VO a subjekty, ktoré predložili ponuky
alebo požiadali o účasť, v žiadnom konflikte záujmov, ktorý by mohol ohroziť nestrannosť
a nezávislosť priebehu a výsledku predmetného VO,
som oboznámený so skutočnosťou, že v prípade, ak poskytovateľ alebo iný kontrolný a orgán
zistí v predmetnom VO konflikt záujmov, uvedené zistenie môže mať vplyv na oprávnenosť
výdavkov a následné vylúčenie výdavkov súvisiacich s VO z financovania v plnom rozsahu.

Meno a priezvisko, titul:
Funkcia:
Podpis a pečiatka:
Dátum a miesto:

Príloha č. 8

Čestné vyhlásenie
zainteresovanej osoby k neexistencii konfliktu záujmov v rámci procesu VO

Meno:
Priezvisko:

(uvedie sa meno zainteresovanej osoby)
(uvedie sa priezvisko zainteresovanej osoby)
(uvedie sa údaj, či zainteresovaná osoba je zamestnancom VO, subjektom na základe
iného ako pracovnoprávneho vzťahu, pričom sa identifikuje tento zmluvný vzťah)

Status:
Napr. osoba vykonáva úlohy vo verejnom obstarávaní na základe plnej
moci/mandátnej zmluvy, zmluvy o výkone činností.
(uvedie sa postavenie osoby vo väzbe na oprávnenia v procese verejného
obstarávania) Napr. osoba je zodpovedná za vypracovanie návrhu zmluvy vo verejnom
Právomoci vo väzbe
obstarávaní/osoba je zodpovedná za realizáciu procesných úkonov vo verejnom
na verejné
obstarávaní/osoba je zodpovedná za prípravu opisu predmetu zákazky/osoba
obstarávanie:
schvaľuje súťažné podklady/člen komisie na vyhodnotenie ponúk/štatutár schvaľujúci
súťažné podklady a podpisujúci zmluvu/osoba nastavujúca elektronickú aukciu.
vo vzťahu k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky „.................. “ VO
som /nie som (vybrať možnosť a podčiarknuť výber) v konflikte záujmov vo vzťahu k:
subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií,
Vyjadrenie
zainteresovanej
osoby:

záujemcovi,
uchádzačovi,
účastníkovi alebo
dodávateľovi

Dátum

(uvádza sa dátum podpisu zainteresovanej osoby)

Podpis
zainteresovanej
osoby:
Pozn.:
Predmetný formulár je vhodné vypĺňať opakovane v závislosti od jednotlivých procesných krokov vo verejnom
obstarávaní / obstarávaní na základe zmien v priebehu procesu VO. Uvedený vzor nie je záväzný.

