
1 

„Tento dokument má iba informatívny charakter. Nie je použiteľný pre právne účely. 

Dokument je vytlačený z portálu Úradu pre verejné obstarávanie.“ 

 

 

 

  

    Bratislava 6. 2. 2017  

    Číslo: 20777-7000/2016-ODII/5 

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie ako ústredný orgán štátnej správy pre verejné 

obstarávanie podľa § 140 a orgán príslušný podľa § 147 písm. c), § 167 ods. 2 písm. b), § 169 

ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného Obec Imeľ, Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ, IČO: 00306479 (ďalej 

len „kontrolovaný“) pred uzavretím zmluvy na základe podnetu kontrolovaného  

na výkon kontroly ním zadávanej zákazky vo verejnej súťaži na predmet zákazky „Obstaranie  

strojno-technologického vybavenia - obec Imeľ“, ktorá bola vyhlásená uverejnením oznámenia 

o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania  

č. 126/2016 z 1. 7. 2016 pod zn. 10338 - MST a v Úradnom vestníku EÚ č. S 123/2016  

z 29. 6. 2016 pod č. 220038, vydáva toto 

 

 

r o z h o d n u t i e : 

 

 

Úrad pre verejné obstarávanie zastavuje konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly 

ním zadávanej zákazky podľa § 174 ods. 1 písm. n) zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

  O d ô v o d n e n i e : 

 

 

1. Dňa 20. 10. 2016 bol Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) doručený list „Žiadosť 

o začatie konania pred uzavretím zmluvy“ od kontrolovaného, obsahom ktorého  

je podnet kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky pred uzavretím zmluvy na 

predmet zákazky „Obstaranie strojno-technologického vybavenia - obec Imeľ“, vyhlásenej 

kontrolovaným vo Vestníku verejného obstarávania č. 126/2016 z 1. 7. 2016  

pod zn. 10338 - MST a v Úradnom vestníku EÚ č. S 123/2016 z 29. 6. 2016 pod č. 220038. 

Prílohu predmetného listu tvorila dokumentácia zo zadávania predmetnej zákazky.  

 

2. Podľa § 169 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy 

alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, pred zadaním zákazky na základe 

rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu inovatívneho partnerstva (ďalej len „konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“) sa začína 

a) z vlastného podnetu úradu, 

b) na základe podnetu kontrolovaného na výkon kontroly ním zadávanej zákazky alebo 

koncesie, 
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c) na základe podnetu úradu vlády alebo 

d) na základe námietok. 

 

3. Podľa § 171 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní konanie o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného podľa § 169 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 3 a 4 sa začína dňom doručenia 

oznámenia o začatí konania kontrolovanému. Predmetné oznámenie bolo kontrolovanému 

doručené dňa 23. 12. 2016 listom č. 20777-7000/2016-ODII/2 „Oznámenie o začatí konania  

o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy“ z 20. 12. 2016. Úrad zároveň 

požiadal kontrolovaného o predloženie ďalšej dokumentácie z predmetného verejného 

obstarávania v origináli, ktorá nebola súčasťou doručeného podnetu kontrolovaného na výkon 

kontroly, a to v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 

 

4. Podľa § 173 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní doručenie námietok a začatie konania 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného nemá odkladný účinok na konanie kontrolovaného; 

ustanovenia § 52 ods. 2 a § 56 ods. 8 tým nie sú dotknuté. 

 

5. Podľa § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní úrad môže vydať predbežné opatrenie, 

ktorým pozastaví konanie kontrolovaného najdlhšie do nadobudnutia právoplatnosti 

rozhodnutia podľa § 174 alebo § 175. Rozhodnutím o predbežnom opatrení môže úrad 

rozhodnúť, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný a lehoty kontrolovanému, neplynú. 

 

6. Nakoľko začatie konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy nemá 

podľa § 173 ods. 10 zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na konanie 

kontrolovaného, úrad sa vydaním predbežného opatrenia podľa § 173 ods. 11 zákona 

o verejnom obstarávaní rozhodol pozastaviť konanie kontrolovaného v predmetnej verejnej 

súťaži, a zároveň rozhodol, že lehoty, ktoré určil kontrolovaný, a taktiež lehoty kontrolovanému 

neplynú, a to až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa  

§ 174 alebo § 175 zákona o verejnom obstarávaní vydaného v konaní o preskúmanie úkonov 

kontrolovaného pred uzavretím zmluvy.  

 

7. Účelom konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy  

je preskúmanie postupu kontrolovaného pri zadávaní zákazky a posúdenie objektívneho stavu 

veci z dokumentácie predloženej kontrolovaným a jeho súladu so zákonom o verejnom 

obstarávaní. Postup zadávania predmetnej zákazky je v štádiu pred uzavretím zmluvy a ďalšie 

konanie kontrolovaného by mohlo ohroziť účel konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy. Z uvedeného dôvodu úrad predbežným opatrením  

č. 20777-7000/2016-ODII/PO z 20. 12. 2016 preukázateľne doručeným dňa 23. 12. 2016, 

pozastavil konanie kontrolovaného v danom postupe zadávania zákazky, z čoho plynie 

kontrolovanému povinnosť zdržať sa akéhokoľvek konania v predmetnom postupe zadávania 

zákazky do skončenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného.  

 

8. Na základe tohto predbežného opatrenia vznikla kontrolovanému povinnosť zdržať  

sa až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu podľa § 174 alebo § 175  

zákona o verejnom obstarávaní vydaného v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného 

pred uzavretím zmluvy akéhokoľvek konania, ktorým by ohrozil účel tohto opatrenia. 

 

9. Úrad podľa § 175 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní rozhodne v konaní o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného do 30 dní odo dňa doručenia kompletnej dokumentácie v origináli 

úradu. 

 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-174
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-175
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10. Kontrolovaný dňa 30. 12. 2016 doručil úradu listom zn. 1076/2016 „Oznámenie o začatí 

konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred uzavretím zmluvy - odpoveď“  

z 27. 12. 2016, doručený dňa 30. 12. 2016, v ktorom uviedol, že úradu doručená dokumentácia 

z predmetného verejného obstarávania je kompletná a nedisponuje ďalšou dokumentáciou.  

 

11. Kontrolovaný súčasne informoval úrad o skutočnosti, že Ministerstvo životného prostredia 

Slovenskej republiky, Riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia, 

vydalo rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z 28. 11. 2016, 

doručené kontrolovanému dňa 7. 12. 2016. Vo väzbe na neschválenú žiadosť o nenávratný 

finančný príspevok kontrolovaný požiadal úrad o usmernenie vo veci ďalšieho postupu 

v predmetnom verejnom obstarávaní a možnosti  zrušenia verejného obstarávania.  

 

12. Po preskúmaní predloženej dokumentácie úrad zistil, že ju nie je možné považovať  

za kompletnú z dôvodu absencie na preskúmanie postupu kontrolovaného potrebných 

informácií a dokladov v origináli, a to:  

 vyjadrenie, na základe akých skutočností a potrieb kontrolovaného bola stanovená 

presná technická špecifikácia predmetu zákazky, a to predovšetkým technické 

parametre obstarávaného nákladného vozidla a drviča stavebného odpadu, 

 doklad o zriadení komisie na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40  

ods. 14 zákona o verejnom obstarávaní, ak bola zriadená, 

 žiadosť podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní na predloženie dokladov 

preukazujúcich splnenie podmienok účasti adresovanú uchádzačovi  

XX ako druhému uchádzačovi v poradí podľa § 55 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní,  

 vyjadrenie, či a akým spôsobom sa komisia kontrolovaného zaoberala dokladom 

predloženým úspešným uchádzačom na základe výzvy kontrolovaného z 17. 8. 2016 

podľa § 39 ods. 6 zákona o verejnom obstarávania, a to potvrdenie banky v zmysle  

§ 33 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, a to so zohľadnením informácií 

uvedených v predloženom potvrdení v nadväznosti na minimálnu požadovanú úroveň 

štandardov podmienky účasti stanovenej v oznámení o vyhlásení verejného 

obstarávania, 

 informácie, či sa kontrolovaný zaoberal potenciálnym konfliktom záujmov a v prípade 

zisteného konfliktu záujmov aj informácie o následne prijatých opatreniach a vykonaní 

nápravy v zmysle § 23 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

13. Podľa § 173 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ak kontrolovaný nedoručí úradu kompletnú 

dokumentáciu v origináli v lehote podľa odseku 2, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania, 

ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu kompletnú dokumentáciu v dodatočnej lehote 

určenej úradom. Prerušenie konania trvá, až kým nepominú prekážky,  

pre ktoré sa konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania do doručenia 

kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 175 ods. 5 neplynie.  

 

14. Podľa § 173 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní počas prerušenia konania o preskúmanie 

úkonov kontrolovaného podľa odseku 4 alebo odseku 8 lehoty kontrolovanému, okrem lehôt 

podľa odsekov 2 a 4, neplynú. 

 

15. Na základe všetkých vyššie uvedených skutočností úrad v zmysle § 173 ods. 4 zákona 

o verejnom obstarávaní vydal rozhodnutie o prerušení konania č. 20777-7000/2016-ODII/3 

zo 16. 1. 2017, ktorým prerušil konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného a nariadil 
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kontrolovanému doručiť kompletnú dokumentáciu k predmetnému verejnému obstarávaniu 

v origináli v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Predmetné 

rozhodnutie bolo doručené kontrolovanému dňa 18. 1. 2017. 

 

16. V nadväznosti na informáciu zo strany kontrolovaného o skutočnosti,  

že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Riadiaci orgán pre operačný 

program Kvalita životného prostredia, vydalo rozhodnutie o neschválení žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok a žiadosť kontrolovaného o usmernenie vo veci ďalšieho postupu vo väzbe 

na neschválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok a možnosti zrušenia verejného 

obstarávania, úrad listom č. 20777-7000/2016-ODII/4 zo 16. 1. 2017, doručeného dňa  

18. 1. 2017, informoval kontrolovaného o ustanoveniach § 57 ods. 1, § 57 ods. 2 zákona 

o verejnom obstarávaní a ich aplikácii zo strany verejného obstarávateľa. Zároveň vzhľadom 

na začaté konanie o preskúmavanie úkonov kontrolovaného  

pred uzavretím zmluvy začatého na základe podnetu kontrolovaného bolo v uvedenom liste 

poukázané na možný postup kontrolovaného podľa § 174 ods. 1 písm. n) zákona o verejnom 

obstarávaní. Kontrolovaný bol požiadaný o informovanie úradu o jeho ďalšom postupe v lehote 

troch pracovných dní odo dňa doručenia listu. 

 

17. Dňa 23. 1. 2017 bol úradu doručený list kontrolovaného zn. 63/2017 z 20. 1. 2017 „Žiadosť 

o zastavenie konania“, v ktorom kontrolovaný požiadal o zastavenie konania a informoval úrad 

o späťvzatí svojho podnetu po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred 

vydaním rozhodnutia vo veci samej týkajúcej sa zadávania predmetu zákazky „Obstaranie 

strojno-technologického vybavenia - obec Imeľ“.  

 

18. Svoju žiadosť na späťvzatie podnetu podľa § 174 ods. 1 písm. n) zákona o verejnom obstarávaní 

kontrolovaný odôvodnil neschválením projektu na zadávanie predmetu zákazky zo strany 

Riadiaceho orgánu pre operačný program Kvalita životného prostredia. Podľa vyjadrenia 

kontrolovaného, neschválením projektu došlo k nenaplneniu všetkých podmienok ustanovenia 

§ 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a preto by bola ďalšia kontrola  

zo strany úradu neopodstatnená a nepotrebná. V prílohe predmetného listu kontrolovaný zaslal 

overenú fotokópiu Rozhodnutia o neschválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok  

z 28. 11. 2016 týkajúceho sa žiadosti s názvom „Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov 

v obci Imeľ“, kód žiadosti: NFP310010B915, kód výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 

finančný príspevok: OPKZP-PO1-SC111-2016-10. 

 

19. Podľa § 169 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o nadlimitnú zákazku alebo koncesiu, 

financovanú čo aj z časti z prostriedkov Európskej únie, kontrolovaný je povinný pred 

uzavretím zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, pred ukončením súťaže návrhov, 

pred zadaním zákazky na základe rámcovej dohody alebo pred ukončením postupu 

inovatívneho partnerstva podať úradu podnet podľa odseku 1 písm. b). 

 

20. Podľa § 174 ods. 1 písm. n) zákona o verejnom obstarávaní úrad zastaví rozhodnutím konanie 

o preskúmanie úkonov kontrolovaného, ak osoba podľa § 169 ods. 1 písm. b) vzala späť podnet 

po začatí konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného pred vydaním rozhodnutia vo veci 

samej; to neplatí, ak táto osoba vzala späť podnet po odoslaní výzvy podľa  

§ 173 ods. 13 alebo ak ide o podnet podľa § 169 ods. 2. 

 

21. Na základe skutočnosti, že kontrolovanému nebola schválená žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku poskytovaného z prostriedkov Európskej únie vo vzťahu 

k predmetnej zákazke, nedošlo k naplneniu ustanovenia § 169 ods. 2 zákona o verejnom 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-169.odsek-1.pismeno-b
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-173.odsek-13
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20160418#paragraf-169.odsek-2
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obstarávaní, a teda je možné zo strany kontrolovaného uplatniť postup späťvzatia podnetu 

podľa § 174 ods. 1 písm. n) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

22. Na základe uvedeného bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 

rozhodnutia. 

 

23. Úrad na záver poukazuje na ustanovenie § 173 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle 

ktorého dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia zanikajú účinky predbežného 

opatrenia vydaného rozhodnutím č. 20777-7000/2016-ODII-PO z 20. 12. 2016.   

 

 

P o u č e n i e : 

 

Podľa § 177 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu úradu nie  

je možné podať odvolanie. Podľa § 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov v spojení s § 185 ods. 2 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov je toto rozhodnutie právoplatné dňom doručenia účastníkom konania  

a vykonateľné uplynutím lehoty na plnenie. Podľa § 174 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

rozhodnutie úradu je preskúmateľné súdom, pričom žaloba musí byť podaná do 30 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia úradu.  

 

 

 

 

        

        riaditeľka odboru dohľadu II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodnutie sa doručí 

1. Obec Imeľ, Nám. J. Blaskovicsa 507/11, 946 52 Imeľ 

 

 


