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METODICKÁ POMÔCKA K OBSTARÁVANIU1 

v rámci výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-34  
 

 VERZIA 1.1 

22.12.2022 

1. ÚVOD 

Cieľom tejto metodickej pomôcky je informovať prijímateľov 2  v rámci výzvy s kódom OPII-
MH/DP/2021/9.5-34 zameranej na podporu projektov, ktoré sú súčasťou významného projektu 
európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation, o základných pravidlách pri 
zadávaní zákaziek na dodanie tovarov a poskytnutie služieb v rámci uvedenej výzvy v kontexte 
novely zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o VO“ alebo „ZVO“) a Jednotnej príručky pre 
žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len 
„Jednotná príručka k VO“) 3.  

V súlade s novelou zákona o VO, ktorá nadobudla účinnosť 31.3.2022, sú spod pôsobnosti zákona 
o VO vyňaté všetky zákazky zadávané osobou, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani 
obstarávateľom, okrem zákaziek na uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb 
súvisiacich s týmito stavebnými prácami vo finančnom limite pre nadlimitnú zákazku zadávaných 
osobou, ktorá nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, ak jej verejný obstarávateľ 
poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku4.  

Osoby, na ktoré sa pri zadávaní zákaziek financovaných z operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra nevzťahuje zákon o VO, sú vo všeobecnosti povinné postupovať v súlade s pravidlami 
a procesnými postupmi stanovenými v Jednotnej príručke k VO, a to konkrétne v súlade s pravidlami 
a postupmi uvedenými v kapitolách 3.1 a 3.6 tejto príručky. V tejto súvislosti však Centrálny 
koordinačný orgán udelil výnimku v prípade všetkých zákaziek zadávaných pre účely projektov, ktoré 
sú súčasťou významného projektu európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery 
Innovation. V zmysle udelenej výnimky nie sú prijímatelia nenávratného finančného príspevku 
v rámci vyššie uvedenej výzvy povinní postupovať podľa kapitoly 3.6 Jednotnej príručky k VO. 

Upozorňujeme, že výnimka CKO sa vzťahuje výlučne na procesné postupy uvedené v kapitole 3.6 
vrátane podkapitoly 3.6.1. Ostatné pravidlá a postupy vzťahujúce sa na zákazky mimo zákona o VO je 
prijímateľ povinný dodržať (napr. vylúčenie konfliktu záujmov, pravidlo zákazu podpísať zmluvu 

                                                           

 

1 Pod pojmom „obstarávanie“ sa rozumie postup zadávania zákaziek, na ktoré sa nevzťahuje pôsobnosť ZVO. 
2 Pod pojmom „prijímateľ“ sa pre potreby tohto dokumentu rozumie aj žiadateľ, v prípade ak zadávanie 
zákazky začalo ešte pred uzavretím zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
3 Jednotná príručka k VO je dostupná na webovom sídle www.opvai.sk v časti Dokumenty/Metodické 
dokumenty v gescii MH SR a na webovom sídle https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-
dokumenty/. Vytvorenie jednotných pravidiel pre zadávanie zákaziek vrátane zákaziek nespadajúcich pod 
ZVO bolo jedným z opatrení, ku ktorým sa SR zaviazala v Partnerskej dohode s cieľom prispieť k zvýšeniu 
transparentnej a hospodárskej súťaže. 
4 § 8 zákona o VO 

http://www.opvai.sk/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/zakladne-dokumenty/
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s dodávateľom, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a nie je v registri 
zapísaný).  

Táto výnimka sa nevzťahuje na zákazky, ktoré boli zadané pred nadobudnutím účinnosti novely 
zákona o VO, t.j. pred 31. marcom 2022, ak tieto zákazky spadali pod pôsobnosť zákona o VO. 

Metodická pomôcka je vypracovaná vo forme najčastejšie kladených otázok. 

2. AKO POSTUPOVAŤ PRI ZADÁVANÍ ZÁKAZKY, KTOREJ PREDMETOM SÚ VÝSKUMNÉ 
A VÝVOJOVÉ SLUŽBY?  

V zmysle kapitoly 3.6 ods. 3 Jednotnej príručky k VO platí, že ak zákazku „obstarávania zadáva osoba, 
ktorej verejný obstarávateľ poskytne časť finančných prostriedkov z NFP predstavujúcich 
percentuálny podiel vyšší ako 50 % alebo rovnaký alebo nižší ako 50% na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb a zákazka napĺňa podmienky na uplatnenie 
výnimky podľa § 1 ods. 2 až 15 ZVO, postupuje prijímateľ pri zadávaní zákazky podľa kapitoly 3.1 
tejto príručky a nie je povinný uplatniť procesné pravidlá podľa kapitoly 3.6“. 

Vzhľadom na to, že v úvode spomínaná výnimka Centrálneho koordinačného orgánu z pravidiel 
a postupov Jednotnej príručky k VO sa vzťahuje výlučne na pravidlá a postupy podľa kapitoly 3.6 
Jednotnej príručky k VO, prijímateľ je pri zadávaní zákaziek nespadajúcich pod zákon o VO, ktoré 
napĺňajú podmienky na uplatnenie výnimky podľa § 1 ods. 2 až 15 zákona o VO, povinný postupovať 
podľa pravidiel a postupov relevantných pre tento typ zákaziek, t.j. podľa pravidiel a postupov 
uvedených v kapitole 3.1 Jednotnej príručky k VO. 

V súlade s predchádzajúcim odsekom, ak výskumné a vývojové služby napĺňajú znaky zákazky podľa 
§ 1 ods. 2 písm. d) ZVO, prijímateľ pri ich obstarávaní postupuje v súlade s ods. 8 kapitoly 3.1 
Jednotnej príručky k VO, a to tak že v rámci dokumentácie z procesu obstarávania, ktorú predloží 
poskytovateľovi na kontrolu, zdôvodní alebo podloží relevantným dokladom skutočnosť, že ide 
o zákazku, ktorá napĺňa znaky zákazky podľa § 1 ods. 2 písm. d) ZVO.  Zároveň, pre účely overenia 
hospodárnosti výdavkov, je prijímateľ povinný zrealizovať prieskum trhu v súlade s relevantnými 
ustanoveniami kapitoly 3.1 Jednotnej príručky k VO (ods. 4, 5 a 6). Ako alternatíva prieskumu trhu je 
akceptovateľné aj preukázanie hospodárnosti zo strany prijímateľa na základe 
odborného/znaleckého posudku v súlade s Metodickým pokynom CKO č. 18 k overovaniu 
hospodárnosti výdavkov (ďalej aj „MP CKO č. 18“). 

Prieskum trhu pre účely preukázania hospodárnosti výdavkov prijímateľ zrealizuje tak, že okrem 
cenovej ponuky hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého má byť zadaná zákazka, osloví so 
žiadosťou o predloženie cenovej ponuky, resp. identifikuje (napr. v CRZ) minimálne ďalšie dva 
hospodárske subjekty, alebo ak zatiaľ nedisponuje cenovou ponukou hospodárskeho subjektu, v 
prospech ktorého má byť zadaná zákazka, osloví v rámci prieskumu trhu so žiadosťou o predloženie 
cenovej ponuky, resp. identifikuje (napr. v CRZ) minimálne tri relevantné hospodárske subjekty. 
Následne prijímateľ cenovú ponuku hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého bude zadaná 
zákazka, porovná s cenovou ponukou na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky minimálne 
jedného ďalšieho hospodárskeho subjektu (ak nebolo doručených viac cenových ponúk). Z časového 
hľadiska nesmie byť rozdiel medzi predloženými cenovými ponukami viac ako 6 mesiacov k dátumu 
vyhotovenia (predloženia) cenovej ponuky hospodárskeho subjektu, ktorému sa zákazka zadáva. Ak 
sú cenové ponuky staršie ako 6 mesiacov, prijímateľ je povinný zdôvodniť túto skutočnosť (napr. že 
cena na trhu nezaznamenala zmenu), resp. požiada hospodársky subjekt, v prospech ktorého má byť 
zákazka zadaná, o aktualizáciu predmetnej ponuky. Hospodárske subjekty, ktoré sú účastníkmi 
prieskumu trhu musia byť oprávnené dodávať tovar alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom 
zákazky.  

http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1305_mp-cko-c-18-verzia-4.zip
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/data/files/1305_mp-cko-c-18-verzia-4.zip
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Celý priebeh prieskumu trhu prijímateľ zdokumentuje v zázname z prieskumu trhu, ktorý vyhotoví 
tak, aby bol preskúmateľný, aby z neho bolo zrejmé, že prijímateľ dodržal všetky vyššie uvedené 
požiadavky na zrealizovanie prieskumu trhu. Zo záznamu z prieskumu trhu musí byť okrem iného 
zrejmé aj to, ako bol zadefinovaný opis predmetu zákazky, na základe akých pravidiel prijímateľ 
vyhodnocoval cenové ponuky a na základe akých skutočností posúdil, že ide o rovnaké alebo 
porovnateľné cenové ponuky. Prílohou záznamu z prieskumu trhu musia byť aj cenové ponuky 
hospodárskych subjektov, ktoré boli v rámci prieskumu trhu predložené/identifikované. Záznam 
z prieskumu trhu vrátane cenových ponúk prijímateľ predloží poskytovateľovi ako súčasť 
dokumentácie ku kontrole obstarávania. 

Prijímateľ postupuje podľa kapitoly 3.1 Jednotnej príručky k VO aj v prípade ostatných zákaziek 
realizovaných v rámci projektu, ktoré napĺňajú znaky niektorej zo zákaziek podľa § 1 ods. 2 až 15 ZVO. 
Medzi takéto zákazky patria napr. aj zákazky podľa § 1 ods. 2 písm. c), ktoré napĺňajú znaky zákaziek 
na nadobúdanie existujúcich stavieb alebo nájom existujúcich stavieb a iných nehnuteľností alebo 
nadobúdanie práv k nim alebo zákazky tzv. „malého rozsahu“, ktoré napĺňajú znaky zákaziek podľa § 
1 ods. 15 ZVO. 

Prijímateľ je pri type zákaziek, ktoré napĺňajú znaky zákaziek podľa § 1 ods. 2 až 15 ZVO, oprávnený 
zadať zákazku tzv. „priamym zadaním“ vybranému dodávateľovi (hospodárskemu subjektu) za 
predpokladu, že zabezpečí overenie hospodárnosti výdavkov v zmysle pravidiel a postupov 
uvedených v kapitole 3.1 Jednotnej príručky k VO a v tejto časti tohto dokumentu. 

3. AKÝ POSTUP OBSTARÁVANIA ZVOLIŤ V PRÍPADE ZÁKAZKY, KTORÁ NENAPĹŇA ZNAKY 
ZÁKAZKY PODĽA § 1 ODS. 2 AŽ 15 ZVO? 

Vo všeobecnosti platí, že ak predmet zákazky nenapĺňa znaky zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 ZVO, 
prijímateľ, ktorý nie je verejným obstarávateľom ani obstarávateľom ani osobou podľa § 8 zákona 
o VO, postupuje pri zadávaní zákazky niektorým z postupov podľa kapitoly 3.6 a 3.6.1 Jednotnej 
príručky k VO. 

Ako je už uvedené v úvode tohto dokumentu, na základe výnimky Centrálneho koordinačného 
orgánu udelenej v rámci výzvy s kódom OPII-MH/DP/2021/9.5-34 zameranej na podporu projektov, 
ktoré sú súčasťou významného projektu európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery 
Innovation, prijímatelia nie sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať v súlade s pravidlami 
a procesnými postupmi uvedenými v kapitole 3.6 vrátane podkapitoly 3.6.1 Jednotnej príručky 
k VO. Uvedené pravidlo platí bez ohľadu na to, či ide o zákazku na poskytnutie služieb alebo 
o zákazku na nákup tovarov. Prijímatelia môžu v podstate zadať zákazku priamo, napr. subjektu, 
ktorý je už menovite uvedený ako realizátor zákazky v projekte posúdenom z úrovne EK, resp. ide 
o dodávateľa, s ktorým má  prijímateľ dlhoročné dobré skúsenosti.  

Prijímatelia sú však povinní, za účelom preukázania hospodárnosti výdavkov zo zákazky, 
postupovať primerane podľa kapitoly 3.1 ods. 4 až 6 Jednotnej príručky k VO, a to tak, že cenovú 
ponuku hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého má byť/bola zákazka zadaná porovnajú 
s cenovou ponukou na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky minimálne jedného ďalšieho 
hospodárskeho subjektu (ak nie je možné získať viac cenových ponúk). Cenové ponuky je možné 
získať priamym oslovením, resp. identifikáciou (napr. v CZR) hospodárskych subjektov.  
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Vyhodnotenie cenových ponúk (prieskum trhu) na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky 
prijímateľ zdokumentuje v zázname z prieskumu trhu, ktorý predloží na kontrolu poskytovateľovi5. 
Porovnávané cenové ponuky musia byť aktuálne 6  v čase začatia postupu zadávania zákazky 
hospodárskemu subjektu, v prospech ktorého má byť/bola zákazka zadaná. Hospodárske subjekty, 
ktorých cenové ponuky sú predmetom porovnávania, musia byť oprávnené dodávať tovar alebo 
poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky.  

Záznam z prieskumu trhu je potrebné vyhotoviť tak, aby bol preskúmateľný, aby z neho bolo zrejmé, 
že prijímateľ dodržal všetky vyššie uvedené požiadavky na zrealizovanie vyhodnotenia cenových 
ponúk. Zo záznamu z prieskumu trhu musí byť okrem iného zrejmé aj to, ako bol zadefinovaný opis 
predmetu zákazky, na základe akých pravidiel prijímateľ vyhodnocoval cenové ponuky a na základe 
akých skutočností posúdil, že ide o rovnaké alebo porovnateľné ponuky. Prílohou záznamu 
z prieskumu trhu musia byť aj cenové ponuky hospodárskych subjektov, ktoré boli v rámci 
prieskumu trhu predložené/identifikované.   

Ako alternatíva prieskumu trhu je akceptovateľné aj preukázanie hospodárnosti zo strany prijímateľa 
na základe odborného/znaleckého posudku v súlade s MP CKO č. 18. 

4. AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, AK JE KONKRÉTNY DODÁVATEĽ UVEDENÝ UŽ 
V PROJEKTE, KTORÝ BOL PREDLOŽENÝ EK, RESP. IDE O DODÁVATEĽA, S KTORÝM MÁ 
PRIJÍMATEĽ DLHOROČNÉ DOBRÉ SKÚSENOSTI A KTORÝ JE NEVYHNUTNÝM 
PREDPOKLADOM ÚSPEŠNEJ REALIZÁCIE A UKONČENIA PROJEKTU  

V prípade, ak je dodávateľ už priamo menovite uvedený v projekte, alebo ide o dodávateľa, s ktorým 
má prijímateľ dlhoročné dobré skúsenosti a ktorý je nevyhnutným predpokladom úspešnej 
realizácie a ukončenia projektu 7 , prijímateľ postupuje primerane podľa postupov uvedených 
v odpovediach na predchádzajúce otázky.   

V prípade, ak ide o zákazku, ktorá napĺňa znaky zákazky podľa § 1 ods. 2 písm. d) ZVO, prijímateľ 
písomne zdôvodní alebo podloží relevantným dokladom skutočnosť, že ide o zákazku na 
výskumné a vývojové služby. Zároveň, pre účely overenia hospodárnosti výdavkov, je prijímateľ 
povinný zrealizovať prieskum trhu tak, že okrem cenovej ponuky hospodárskeho subjektu, 
v prospech ktorého bola/má byť zákazka zadaná, osloví so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky, 
resp. identifikuje (napr. v CRZ) minimálne ďalšie dva hospodárske subjekty, alebo ak zatiaľ 
nedisponuje cenovou ponukou hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého má byť/bola zadaná 
zákazka, osloví v rámci prieskumu trhu so žiadosťou o predloženie cenovej ponuky, resp. identifikuje 
(napr. v CRZ) minimálne tri relevantné hospodárske subjekty vrátane subjektu, v prospech ktorého 
má byť/bola zákazka zadaná. Následne prijímateľ cenovú ponuku hospodárskeho subjektu, v 
prospech ktorého bola/má byť zadaná zákazka, porovná s cenovou ponukou na rovnaký alebo 

                                                           

 

5 Prijímateľ predkladá dokumenty z obstarávania na kontrolu poskytovateľovi vo fáze finančnej kontroly 
obstarávania, resp. vo fáze administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu. 
6 Pod aktuálnou cenovou ponukou sa rozumie cenová ponuka, ktorá nie je staršia ako 6 mesiacov 
v porovnaní s dátumom kedy bola/bude predložená cenová ponuka hospodárskeho subjektu, v prospech 
ktorého bola/bude zákazka zadaná. 
7 Uvedenú skutočnosť musí prijímateľ preukázať v rámci dokumentácie, ktorú predloží poskytovateľovi na 
kontrolu obstarávania. Prijímateľ zdôvodní nevyhnutnosť zadania zákazky práve tomuto konkrétnemu 
dodávateľovi pre úspešné ukončenie a dosiahnutie cieľov projektu. Dlhodobú spoluprácu prijímateľ preukáže 
na základe minimálne jednej zmluvy, ktorú uzavrel s dodávateľom v období predchádzajúcom zadaniu 
zákazky pre projekt, ktorý je predmetom podpory z operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 
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porovnateľný predmet zákazky minimálne jedného ďalšieho hospodárskeho subjektu (ak nebolo 
doručených viac cenových ponúk). Z časového hľadiska nesmie byť rozdiel medzi predloženými 
cenovými ponukami viac ako 6 mesiacov k dátumu vyhotovenia (predloženia) cenovej ponuky 
hospodárskeho subjektu, ktorému sa zákazka zadala/zadá. Ak sú cenové ponuky staršie ako 6 
mesiacov, prijímateľ je povinný zdôvodniť túto skutočnosť (napr. že cena na trhu nezaznamenala 
zmenu), resp. požiada hospodársky subjekt, v prospech ktorého má byť zákazka zadaná, 
o aktualizáciu predmetnej ponuky. Hospodárske subjekty, ktoré sú účastníkmi prieskumu trhu musia 
byť oprávnené dodávať tovar alebo poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky.  

Celý priebeh prieskumu trhu prijímateľ zdokumentuje v zázname z prieskumu trhu, ktorý vyhotoví 
tak, aby bol preskúmateľný, aby z neho bolo zrejmé, že prijímateľ dodržal všetky vyššie uvedené 
požiadavky na zrealizovanie prieskumu trhu. Zo záznamu z prieskumu trhu musí byť okrem iného 
zrejmé aj to, ako bol zadefinovaný opis predmetu zákazky, na základe akých pravidiel prijímateľ 
vyhodnocoval cenové ponuky a na základe akých skutočností posúdil, že ide o rovnaké alebo 
porovnateľné ponuky. Prílohou záznamu z prieskumu trhu musia byť aj cenové ponuky 
hospodárskych subjektov, ktoré boli v rámci prieskumu trhu predložené/identifikované. Záznam 
z prieskumu trhu vrátane cenových ponúk prijímateľ predloží poskytovateľovi ako súčasť 
dokumentácie ku kontrole obstarávania. 

Ako alternatíva prieskumu trhu je akceptovateľné aj preukázanie hospodárnosti zo strany prijímateľa 
na základe odborného/znaleckého posudku v súlade s MP CKO č. 18. 

V prípade, ak ide o zákazku, ktorá nenapĺňa znaky zákazky podľa § 1 ods. 2 až 15 ZVO, prijímateľ 
postupuje tak, že cenovú ponuku hospodárskeho subjektu, v prospech ktorého má byť/bola zákazka 
zadaná porovná s cenovou ponukou na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky minimálne 
jedného ďalšieho hospodárskeho subjektu (ak nie je možné získať viac cenových ponúk). Cenové 
ponuky je možné získať priamym oslovením, resp. identifikáciou (napr. v CZR) hospodárskych 
subjektov.  

Vyhodnotenie cenových ponúk (prieskum trhu) na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky 
prijímateľ zdokumentuje v zázname z prieskumu trhu, ktorý predloží na kontrolu poskytovateľovi8. 
Porovnávané cenové ponuky musia byť aktuálne 9  v čase začatia postupu zadávania zákazky 
hospodárskemu subjektu, v prospech ktorého má byť/bola zákazka zadaná. Hospodárske subjekty, 
ktorých cenové ponuky sú predmetom porovnávania, musia byť oprávnené dodávať tovar alebo 
poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky. Záznam z prieskumu trhu je potrebné vyhotoviť tak, 
aby bol preskúmateľný, aby z neho bolo zrejmé, že prijímateľ dodržal všetky vyššie uvedené 
požiadavky na zrealizovanie vyhodnotenia cenových ponúk. Zo záznamu z prieskumu trhu musí byť 
okrem iného zrejmé aj to, ako bol zadefinovaný opis predmetu zákazky, na základe akých pravidiel 
prijímateľ vyhodnocoval cenové ponuky a na základe akých skutočností posúdil, že ide o rovnaké 
alebo porovnateľné ponuky. Prílohou záznamu z prieskumu trhu musia byť aj cenové ponuky, ktoré 
boli v rámci prieskumu trhu predložené/identifikované.   

Ako alternatíva prieskumu trhu je akceptovateľné aj preukázanie hospodárnosti zo strany prijímateľa 
na základe odborného/znaleckého posudku v súlade s MP CKO č. 18. 

                                                           

 

8 Prijímateľ predkladá dokumenty z obstarávania na kontrolu poskytovateľovi vo fáze finančnej kontroly 
obstarávania, resp. vo fáze administratívnej finančnej kontroly žiadosti o platbu. 
9 Pod aktuálnou cenovou ponukou sa rozumie cenová ponuka, ktorá nie je staršia ako 6 mesiacov 
v porovnaní s dátumom kedy bola/bude predložená cenová ponuka hospodárskeho subjektu, v prospech 
ktorého bola/bude zákazka zadaná. 
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5. AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE, AK SÚ V RÁMCI PROJEKTU OPRÁVNENÝM VÝDAVKOM 
ODPISY?  

V prípade, ak poskytovateľ poskytne prijímateľovi finančné prostriedky na nákup tovaru 
(odpisovaného majetku) prostredníctvom odpisov, prijímateľ nie je povinný pri obstaraní 
odpisovaného majetku postupovať v súlade s procesnými postupmi a pravidlami definovanými 
v Jednotnej príručke k VO. 

Hospodárnosť výdavkov prijímateľ preukáže na základe stanovenej metódy odpisovania (odpisového 
plánu).  

6. V KTOREJ FÁZE JE POTREBNÉ PREUKÁZAŤ HOSPODÁRNOSŤ VÝDAVKOV? 

Dodržanie pravidla zabezpečenia hospodárnosti výdavkov prijímateľ preukáže a poskytovateľ overí 
až v rámci implementácie projektu, vo fáze finančnej kontroly obstarávania.  

Za týmto účelom prijímateľ predloží dokumenty, na základe ktorých preukazuje hospodárnosť 
výdavkov, t.j. záznam z vyhodnotenia cenových ponúk, v rámci ktorého prijímateľ zdokumentoval 
porovnanie cenovej ponuky hospodárskeho subjektu, ktorému bola/bude zákazka zadaná 
s minimálne jednou ďalšou cenovou ponukou na rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky, 
alebo odborný/znalecký posudok. 

UPOZORNENIE:  

Poskytovateľ je oprávnený10 vo fáze finančnej kontroly obstarávania, resp. vo fáze administratívnej 
finančnej kontroly žiadosti o platbu overiť hospodárnosť výdavkov aj na základe vykonania 
vlastného prieskumu trhu, resp. na základe znaleckého/odborného posudku alebo iného 
pomocného nástroja na overenie hospodárnosti výdavkov v súlade s MP CKO č. 18. 

7. VZŤAHUJE SA PRINCÍP VYLÚČENIA KONFLIKTU ZÁUJMOV AJ NA ZÁKAZKY, KTORÉ 
NESPADAJÚ POD ZÁKON O VO? 

Áno. Pravidlo vylúčenia konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní sa primerane vzťahuje aj na 
zákazky, ktoré nespadajú pod pôsobnosť zákona o VO vrátane zákaziek vyhlásených osobou, ktorej 
verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, 
uskutočnenie stavebných prác, poskytnutie služieb z NFP. Pre bližšie informácie dávame do 
pozornosti kapitolu 5. Jednotnej príručky k VO a Metodický pokyn CKO č. 13 k posudzovaniu 
konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania. Súčasťou uvedenej kapitoly 5. Jednotnej 
príručky k VO je aj zoznam rizikových indikátorov, situácií, ktoré môžu v procese zadávania zákazky 
indikovať konflikt záujmov.   

V prípade dodávateľov, ktorí sú uvedení už priamo v projekte schválenom z úrovne EK, resp. ide 
o dodávateľa, s ktorým má prijímateľ dlhoročné dobré skúsenosti, je potrebné preukázať, že 
zainteresované osoby neboli v konflikte záujmov v momente predchádzajúcom momentu uvedenia 
zainteresovanej osoby do projektu schváleného z úrovne EK, resp. v čase uzatvorenia prvého 

                                                           

 

10 Na základe zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov 
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zmluvného vzťahu s dodávateľom. K tomuto momentu poskytovateľ posúdi aj prípadný výskyt 
rizikových indikátorov v rámci zadávania zákazky.  

 

 

 


