Dohoda
o spolupráci medzi Protimonopolným úradom Slovenskej republiky a Najvyšším kontrolným úradom
Slovenskej republiky
máj 2010

Predsedníčka Protimonopolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len "Protimonopolný
úrad") a predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len "Najvyšší
kontrolný úrad ") sa dohodli na vzájomnej spolupráci vo veciach spoločného záujmu takto:

ÚVOD
Táto dohoda vyjadruje zámer Protimonopolného úradu a Najvyššieho kontrolného úradu
spolupracovať vo veciach spoločného záujmu, rešpektujúc práva a povinnosti, ktoré obom orgánom
vyplývajú z právnych predpisov s cieľom zabezpečiť:
vzájomnú informovanosť o veciach, ktoré sa týkajú dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré obsahujú
znaky koluzívneho správania v procese verejného obstarávania podľa zákona o ochrane
hospodárskej súťaže, alebo o akýchkoľvek iných informáciách týkajúcich sa obmedzovania
hospodárskej súťaže,
spoluprácu pre stanovenie konzistentných postupov pri riešení prípadov kontrolnej činnosti
Najvyššieho kontrolného úradu v súvislosti s ochranou hospodárskej súťaže.
ČI. I
Postúpenie veci
1. Ak Protimonopolnému úradu bude doručený podnet na konanie vo veci, v ktorej podľa jeho názoru
je oprávnený konať Najvyšší kontrolný úrad, postúpi podnet bez meškania na prípadné využitie
Najvyššiemu kontrolnému úradu.
2. Ak Najvyššiemu kontrolnému úradu bude doručený podnet na konanie vo veci, v ktorej podľa jeho
názoru je oprávnený konať Protimonopolný úrad, postúpi podnet bez meškania na prípadné využitie
Protimonopolnému úradu.
3. Postúpenie veci má len informatívny charakter a nezaväzuje Najvyšší kontrolný úrad ani
Protimonopolný úrad na začatie konania vo veci.
ČI. II
Vzájomná výmena informácii
1. Protimonopolný úrad a Najvyšší kontrolný úrad súhlasia, že je v ich záujme, aby si vymieňali
informácie o všetkých podstatných záležitostiach, ktoré sa týkajú ich pôsobnosti.
2. Protimonopolný úrad bude informovať Najvyšší kontrolný úrad o začatí konania vo veciach dohôd
obmedzujúcich súťaž, ktoré obsahujú znaky koluzívneho správania v procese .verejného
obstarávania podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, buď písomne alebo formou e-mailu na
adresu xxx@nku.qov.sk. Po skončení konania mu zašle aj kópiu rozhodnutia.
3. Najvyšší kontrolný úrad bude informovať Protimonopolný úrad, ak pri svojej kontrolnej činnosti zistí
informácie ktoré by mohli naznačovať obmedzovanie hospodárskej súťaže, najmä však ak zisti
informácie o dohodách obmedzujúcich súťaž, ktoré obsahujú znaky koluzívneho správania v procese
verejného obstarávania podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže, buď písomne alebo formou emailu na adresu odos@antimon.qov.sk.
4. Najvyšši kontrolný úrad a Protimonopolný úrad si budú navzájom vymieňať informácie poskytnuté
právnickými osobami, fyzickými osobami a inými subjektmi v súvislosti s ich činnosťami a konaniami,

ak sú tieto informácie potrebné pre plnenie ich úloh a ak neexistujú opodstatnené právne námietky
voči takejto výmene informácií.
5. Najvyšší kontrolný úrad a Protimonopolný úrad sa budú navzájom informovať aj o všetkých
ďalších skutočnostiach a zmenách, ktoré sú dôležité pre plnenie ich úloh.
6. Vzájomná výmena informácií nezaväzuje Najvyšší kontrolný úrad ani Protimonopolný úrad na
začatie konania vo veci.

ČI. III
Iné ustanovenia
1. Protimonopolný úrad a Najvyšší kontrolný úrad sa dohodli, že v prípade potreby vyškolenia
zamestnancov Najvyššieho kontrolného úradu v oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž, ktoré obsahujú
znaky koluzivneho správania v procese verejného obstarávania, poskytne Protimonopolný úrad
takéto školenie.
2. Protimonopolný úrad zároveň poskytne Najvyššiemu kontrolnému úradu všetky potrebné materiály
na oboznámenie sa s problematikou kartelových dohôd vo verejnom obstarávaní.
3. V prípade potreby riešenia akéhokoľvek problému, ktorý nie je možné vyriešiť na nižšej
organizačnej úrovni, sa uskutočni stretnutie predsedov Protimonopolného úradu a Najvyššieho
kontrolného úradu.

ČI. IV
Záverečné ustanovenia
1. Táto dohoda môže byť zmenená iba písomne na základe súhlasu predsedov oboch úradov.
2. Protimonopolný úrad a Najvyšší kontrolný úrad sa dohodli, že každoročne k 1. januáru
prehodnotia potrebu revízie tejto dohody a posúdia realizáciu vytýčených cieľov dohody.
3. Od tejto dohody je možné kedykoľvek jednostranne odstúpiť bez udania dôvodu. Účinky
odstúpenia od tejto dohody nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

V Bratislave dňa
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