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V Nitrianskej Blatnici, 18.12.2018 
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„Konflikt záujmov znamená konflikt medzi verejnou funkciou a súkromnými záujmami 

verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične 

ovplyvniť vykonávanie jeho služobných úloh a povinností.“ 

 

Článok 1 

Všeobecné  ustanovenia 
 

1. Tento interný dokument týkajúci sa konfliktu záujmov je jedným zo základných 

dokumentov verejného obstarávateľa, ktorý zamestnanci/experti zodpovední za verejné 

obstarávanie dostanú pri svojom nástupe do organizácie pri prijatí pracovného miesta v tejto 

organizácii, ktoré sa zaoberá obstarávaním služieb, tovaru alebo prác, alebo pri prijatí 

pracovného miesta súvisiaceho s riadením zmlúv alebo rámcových zmlúv v tejto oblasti. 

 

2. Interný dokument rieši opatrenia na účinné predchádzanie konfliktom záujmov, ktoré 

vznikajú pri vykonávaní postupov obstarávania, ako aj ich identifikáciu a nápravu, aby sa 

zabránilo akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže a aby sa zabezpečilo rovnaké 

zaobchádzanie so všetkými hospodárskymi subjektmi. 

 

3. Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku 

konfliktu záujmov s cieľom zabrániť narušeniam postupov verejného obstarávania, jeho 

transparentnosti a férovosti. Činnosť verejného obstarávateľa musí zahŕňať postupy na 

identifikáciu konfliktov záujmov, predchádzanie týmto konfliktom a ich nápravu. Na tento 

účel legislatíva poskytuje definíciu pojmov „konflikt záujmov“ a „zainteresovaná osoba“. 

 

4. Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní upravuje najmä § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). 

Konflikt záujmov vzniká, keď zainteresovaná osoba dostane príležitosť uprednostniť svoje 

súkromné záujmy pred svojimi služobnými povinnosťami. Konflikt záujmov v postupe 

verejného obstarávania, ktorý sa nerieši primeraným spôsobom, má vplyv na zákonnosť 

postupov. Vedie k porušovaniu zásad transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a/alebo 

nediskriminácie, ktoré musí verejná zákazka dodržiavať. 

 

5. Zainteresovanou osobou je najmä:  

a) zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii 

verejného obstarávania, alebo iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi 

podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo 

realizácii verejného obstarávania, alebo  

b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť 

výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho 

príprave alebo realizácii.  
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6. V zmysle zákonnej definície podľa § 23 ods. 2 zákona 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.  

 

Článok 2 

Povinnosti zainteresovanej osoby vo vzťahu ku konfliktu záujmov  

 

1. Bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie, je zainteresovaná osoba povinná 

oznámiť verejnému obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu k:  

 hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, 

 záujemcovi, 

 uchádzačovi, 

 účastníkovi, 

 dodávateľovi. 

 

Článok 3 

Povinnosti verejného obstarávateľa vo vzťahu ku konfliktu záujmov  

 

1. Verejný obstarávateľ musí zabezpečiť, aby vo verejnom obstarávaní nedošlo ku 

konfliktu   záujmov s cieľom zabrániť narušeniam postupov verejného obstarávania, jeho 

transparentnosti a férovosti. 

 

2. Verejný obstarávateľ sa musí zaoberať možným konfliktom záujmov počas celého 

procesu verejného obstarávania. 

 

3. Verejný obstarávateľ musí predchádzať, identifikovať a zabrániť konfliktu záujmov. 

 

4. Verejný obstarávateľ musí prijať primerané opatrenia a vykonať nápravu, ak sa zistí 

konflikt záujmov. 

 

5. V súlade s princípom transparentnosti je verejný obstarávateľ povinný všetky úkony v 

rámci predchádzania konfliktu záujmov, identifikácie konfliktu záujmov a stanovenia 

účinných opatrení preskúmateľným spôsobom zaznamenať v dokumentácii z verejného 

obstarávania (napr. v zápisnici z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, v zápisnici z 

vyhodnotenia ponúk).  

 

6. Zákon podľa § 24 ods. 2 ukladá verejnému obstarávateľovi vypracovať písomnú správu 

o každej zákazke, rámcovej dohode, koncesii, súťaži návrhov a o každom zriadení  
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dynamického nákupného systému. Táto správa (okrem iného) obsahuje aj zistený 

konflikt záujmov a následne prijaté opatrenia.  

 

 

Článok 4 

Opatrenia proti konfliktu záujmov 

 

1. Opatreniami proti konfliktu záujmov sú najmä (v súlade s § 23 ods. 5 zákona):  

1.1 vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie verejného 

obstarávania, 

1.2 úprava povinností a zodpovednosti zainteresovanej osoby s cieľom zabrániť pretrvávaniu 

konfliktu záujmov.  

 

2. Ak konflikt záujmov nemožno odstrániť prijatím účinných opatrení na strane verejného 

obstarávateľa, zistený konflikt záujmov je zákonným dôvodom na vylúčenie uchádzača alebo 

záujemcu z verejného obstarávania podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ide však o krajné riešenie a pred 

vylúčením verejný obstarávateľ poskytne možnosť uchádzačovi alebo záujemcovi vyjadriť sa 

– preukázať, že prijal dostatočné opatrenia na vykonanie nápravy, tzv. samoočisťovací 

mechanizmus podľa § 40 ods. 8 zákona. 

 

3. Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby sa viedli záznamy o všetkých vzniknutých konfliktoch 

s cieľom dosvedčiť, akým spôsobom a akými vhodnými opatreniami sa riešili. Vedenie 

záznamov umožní vytvoriť referenčný bod pre budúce konflikty.  

 

4. Záznamy by mali obsahovať odkaz na sankcie vyplývajúce z nelegálnych konfliktov 

záujmov. Sankcie musia byť primerané a musia odrádzať od porušovania pravidiel. 

 

Článok 5 

 Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

1. V každom verejnom obstarávaní je potrebné ustáliť konečnú množinu osôb, ktoré sa 

akýmkoľvek spôsobom podieľajú na verejnom obstarávaní (napr. osoby pripravujúce opis 

predmetu zákazky, osoby, ktoré sa zaoberajú stanovením predpokladanej hodnoty zákazky, 

finančným rozpočtom, ktorý má byť použitý na predmet zákazky, podmienkami účasti, 

kritériami na vyhodnotenie ponúk vrátane pravidiel ich uplatnenia, zmluvnými 

podmienkami, vysvetľovaním podkladov, prípravou elektronickej aukcie alebo nastavením 

softvéru, ktorý bude použitý na realizáciu verejného obstarávania, preberaním ponúk alebo 

žiadostí o účasť, doručovaním písomností a pod.).  
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2. Verejný obstarávateľ dôrazne žiada zamestnanca/experta zodpovedného za verejné 

obstarávanie, aby od osôb zapojených do niektorej etapy postupov verejného obstarávania 

požadoval podpísanie vyhlásenia o neprítomnosti konfliktu záujmov hneď po zapojení sa 

do postupu obstarávania. Táto povinnosť sa musí splniť bezodkladne na ochranu postupu 

obstarávania a samotnej osoby.  

 

3. Každá osoba zapojená do niektorej etapy postupov verejného obstarávania (príprava, 

vypracovanie, vykonávanie alebo ukončenie) by mala vyhlásenie podpísať a odovzdať ho 

zamestnancovi/expertovi zodpovednému za verejné obstarávanie. 

 

Táto povinnosť by sa mala týkať aspoň týchto osôb: 

 verejný obstarávateľ ( štatutárny orgán) a každý, komu delegoval svoje povinnosti, 

 členovia správnej rady, členovia mestského a obecného zastupiteľstva,  

 zamestnanci prispievajúci k príprave/návrhu súťažných podkladov, 

 členovia komisie pre vyhodnotenie ponúk, 

 experti vykonávajúci akúkoľvek úlohu súvisiacu s prípravou súťažných podkladov 

a/alebo hodnotením ponúk. 

 

1. Zamestnanec/expert zodpovedný za verejné obstarávanie v každej etape postupu verejného 

obstarávania (príprava, hodnotenie, monitorovanie a ukončenie) je zodpovedný za požiadanie 

každej osoby, ktorá sa zúčastňuje na postupe verejného obstarávania, o podanie vyhlásenia 

o neprítomnosti konfliktu záujmov a za zozbieranie týchto vyhlásení.  

 

2. Zamestnanec/expert zodpovedný za verejné obstarávanie zabezpečí, aby si osoba dobre 

uvedomovala potrebu vyhlásiť bezodkladne akúkoľvek zmenu situácie. Vyhlásenie sa môže 

vypracovať úplne nové alebo pomocou vzoru, a to kedykoľvek, keď je to potrebné. 

 

3. Zamestnanec/expert zodpovedný za verejné obstarávanie uchováva a zakladá vyhlásenia 

o neprítomnosti konfliktu záujmov do každého spisu z verejného obstarávania pre každý postup 

verejného obstarávania.  

 

 

 

 

Starosta obce: 

Mgr. Michal Toman 

 


