
Správa o výsledku kontroly
hospodárenia s verejnými
prostriedkami vynaloženými v zmysle
zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa
5.6.2007 na realizáciu Operačného
programu Technická pomoc na roky
2007 – 2013, prioritná os č. 1
Na základe poverenia predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky bola vykonaná
kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami vynaloženými v zmysle zmluvy o poskytovaní
služieb zo dňa 05.06.2007 na realizáciu Operačného programu Technická pomoc na roky 2007 –
2013, prioritná os č. 1.
 
            Účelom kontrolnej akcie bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami vynaloženými v zmysle zmluvy o poskytovaní
služieb zo dňa 05.06.2007 na realizáciu Operačného programu Technická pomoc na roky 2007 –
2013.
 

Predmetom kontroly bolo preveriť a zhodnotiť postup pri uzavieraní zmluvy o poskytovaní
služieb súvisiacich s realizáciou Operačného programu Technická pomoc na roky 2007 – 2013 zo
dňa 05.06.2007; preveriť fakturované služby z hľadiska realizácie podľa podmienok zmluvy a ich
preukaznosť; súvislosť objednaných a poskytnutých služieb s realizáciou úloh Operačného
programu Technická pomoc a dodržiavanie podmienok oprávnenosti výdavkov za poskytnuté
služby.

 
            Kontrolná akcia bola vykonaná na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR v čase od
09.12.2008 do 06.05.2009 s prerušením, ktoré bolo zapríčinené podaním žiadosti o odborné
stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie; kontrolované obdobie bolo od 01.06.2007 do
31.10.2008.
 
 
Výsledky kontroly
 
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ( ďalej len MVRR SR) uzavrelo dňa
05.06.2007 v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka zmluvu o poskytovaní služieb.
V predmete zmluvy sa dodávateľ zaväzuje poskytovať pre MVRR SR dohodnuté služby a  MVRR
SR sa zaväzuje platiť dodávateľovi za poskytnuté služby dohodnutú  odmenu. Predmetom záväzku
dodávateľa je poskytovanie najmä týchto služieb:



dodávateľa je poskytovanie najmä týchto služieb:
 

informačné a vzdelávacie aktivity, t.j. poskytovanie informačných a vzdelávacích aktivít
pozostávajúcich z poskytovania informácií týkajúcich sa aplikácie operačných programov,

 
právne služby, t.j. poskytovanie služieb právnika vrátane právneho zastúpenia pri realizácii

činností spojených s prípravou a implementáciou operačných programov, ako aj so
zastúpením v rámci procesu verejného obstarávania viažucemu sa k aplikácii implementácie
operačných programov ,

 
zabezpečenie tlmočníckych a prekladateľských služieb na zabezpečenie prípravy a implementácie

operačných programov v gescii MVRR SR, konferencií a workshopov k danej téme,

 
poskytovanie služieb spojených so zabezpečením propagácie a reklamy implementácie

operačných programov a súvisiacich školení, konferencií a workshopov,

 
služby spojené so zabezpečovaním procesu verejného obstarávania podľa zákona o verejnom

obstarávaní, resp. smerníc EÚ viažucich sa k procesu verejného obstarávania,

 
iný druh služieb na plnenie predmetu zákazky, ktorý priamo či nepriamo súvisí svojím

charakterom s uvedenými službami a ktorý svojim charakterom je oprávneným nákladom
technickej asistencie operačných programov a operačného programu technická pomoc,
pričom potreba týchto služieb vyplynula dodatočne,

 
uskutočňovanie a organizovania workshopov, konferencií, vzdelávania, prekladateľských služieb.

 
 
Zmluva bola uzavretá ako exkluzívna na dobu určitú, do 31.12.2015.  MVRR SR sa v nej zaväzuje
po dobu jej platnosti nevykonávať žiadne z činností, ktoré sú predmetom samostatne, ani
prostredníctvom inej osoby. V prípade porušenia tejto výhrady má dodávateľ právo na úhradu
zmluvnej pokuty vo výške odmeny, ktorá by dodávateľovi prináležala v prípade, ak by k porušeniu
tejto výhrady nedošlo.
 
V procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého bolo uzavretie zmluvy zo dňa 05.06.2007, je
MVRR SR podľa § 6 ods. 1 písm. a)   zákona   č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov ( ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) verejným obstarávateľom. Podľa § 9
ods. 1 citovaného zákona „pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého
zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti
a princíp hospodárnosti a efektívnosti“.
 



 
Určenie predpokladanej hodnoty zákazky doložilo MVRR SR dvoma písomnými dokumentmi,
a to„Určenie predpokladanej hodnoty predmetu zákazky“ a „Určenie predpokladanej hodnoty
predmetu zákazky v súvislosti s určením postupu zadávania zákazky vo väzbe na definovanie
predmetu zákazky ,prioritné a neprioritné služby“. Podľa týchto dokumentov pri určení
predpokladanej hodnoty predmetu obstarávania MVRR SR ako verejný obstarávateľ uviedlo, že
vychádza predovšetkým z Operačného programu Technická pomoc (ďalej len OP TP), ktorého
riadiacim orgánom je, ako aj z predpokladaných súm alokovaných na technickú pomoc
v jednotlivých ďalších operačných programoch v riadení MVRR SR a že konkrétne výšky
prostriedkov určených na vykonávanie obstarávaných činností budú vyplývať z potreby
jednotlivých operačných programov a budú upravované projektmi schvaľovanými jednotlivými
riadiacimi orgánmi v priebehu programového obdobia. Jediným uvedeným údajom, v súvislosti
s predmetnou zákazkou z hľadiska finančných limitov podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní, je
celková výška finančnej alokácie 2007 – 2013 na OP TP v sume 97 601 421 EUR. Maximálna
predpokladaná hodnota neprioritných a prioritných služieb je uvedená ako percento objemu
predpokladanej hodnoty zákazky celkom, pričom jej výška v dokumente explicitne nie je uvedená.
Z takto uvedených percentuálnych podielov vyplynulo, že prevažujú neprioritné služby podľa
prílohy č. 3 zákona o verejnom obstarávaní, čím MVRR SR odôvodňuje možnosť použiť pri
zadávaní predmetnej zákazky postup zadávania podprahových zákaziek.
 
Výzva na predkladanie ponúk (bez dátumu) týkajúca sa predmetnej zákazky neprioritných služieb
postupom zadávania podprahovej zákazky bola uverejnená na verejnej tabuli v budove MVRR SR
v dňoch od 17.05.2007 do 22.05.2007 podľa výzvy na predkladanie ponúk. Podľa § 99 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní „Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ
uverejní verejne prístupným spôsobom. Výzvu na predkladanie ponúk možno po takomto uverejnení
poslať najmenej trom vybratým záujemcom. Kontrolou bolo zistené, že vstup do priestoru, v ktorom
mala byť predmetná výzva uverejnená, je prístupný s obmedzením (na chodbe na I. poschodí cez
dvere umožňujúce vstup iba s magnetickou kartou alebo ich otvorením službukonajúcim
vrátnikom).  Informačná tabuľa nebola ani v čase kontroly žiadnym spôsobom označená z hľadiska
informácii na nej umiestnených. Povinnosť zverejniť, že miestom, kde možno získavať informácie
týkajúcich sa aj výzvy na predkladanie ponúk je budova MVRR SR patrí medzi povinne
zverejňované informácie podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám, v znení neskorších predpisov. Túto povinnosť MVRR SR nesplnilo.
 

Neuverejnením výzvy na predkladanie ponúk verejne prístupným spôsobom nevytvorilo
MVRR SR podmienky súťažného prostredia: do súťaže sa prihlásil iba jeden uchádzač, ktorý bol aj
víťazom súťaže. V danom čase malo MVRR SR možnosť uverejniť výzvu na svojej webovej stránke
tak, ako to realizovalo v iných prípadoch zadávania podprahových zákaziek, a to aj s rádovo nižšími
predpokladanými hodnotami zákazky.
 
Porovnaním údajov uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk a údajov uvedených v Súťažných
podkladoch bolo zistené, že:
 

vo výzve na predkladanie ponúk v bode 2 „Typ zmluvy“ je uvedená zmluva o dielo podľa § 536
a nasl. Obchodného zákonníka,

podľa  súťažných podkladov (bod 5.1) je uvedené, že „Výsledkom postupu verejného
obstarávania bude zmluva o poskytovaní služieb uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka na požadované služby do 31.12.2015“.



 
      Podľa § 99 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní podprahových

zákaziek verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s výzvou na
predkladanie ponúk. V danom prípade to bol obstarávateľ, ktorý v rozpore s výzvou na predkladanie
ponúk v súťažných podkladoch uviedol iný typ zmluvy, ktorá sa má uzavrieť na deklarovaný
predmet zákazky. Typom uzavretej zmluvy (v súlade so súťažnými podkladmi) bola zmluva
o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a nie zmluva o dielo, ako typ
zmluvy uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk.

 
     V oznámení o výsledku verejného obstarávania zo dňa 19.07.2007 MVRR SR v bode II.2.1

„Celková konečná hodnota zákazky“ uvádza ako jej najnižšiu hodnotu vo výške 119 546 450,-
EUR. (3.601.456.369,- SKK). Tento údaj následne MVRR SR v rámci poskytnutých informácií
verejnosti samo spochybnilo. V sprievodnom liste zo dňa 19.07.2007 , ktorým MVRR SR zaslalo
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania je uvedené, že „V súlade s ust. §22 ods. 6 zákona
o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ nesúhlasí s uverejnením oznámenia v Úradnom
vestníku Európskej únie“.
 

    Z uvedeného vyplýva, že MVRR SR v procese verejného obstarávania nesplnilo povinnosť
uplatňovať princíp transparentnosti pri zadávaní predmetnej zákazky najmä tým, že výzvu na
predkladanie ponúk neuverejnilo verejne prístupným spôsobom; uviedlo rozdielne požiadavky na
typ zmluvy vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch, ktorá sa má na dodanie
predmetu zákazky uzavrieť a nepreukázalo, z akej ceny predpokladanej hodnoty zákazky
vychádzalo v čase uverejnenia výzvy. MVRR SR týmto konaním porušilo § 9 odsek 1 a odsek 2
zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „ Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní
pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona a pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať
princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp
transparentnosti a princíp hospodárnosti“ a § 99 odsek 3 zákona o verejnom obstarávaní, podľa
ktorého „Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uverejní verejne prístupným
spôsobom“.

 
Výdavky za poskytované služby podľa zmluvy zo dňa 05.06.2007 uzavretej podľa § 269 ods. 2

Obchodného zákonníka uhrádza MVRR SR z verejných prostriedkov. Hospodárenie s verejnými
prostriedkami upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách).
 

Posúdením ustanovení predmetnej zmluvy, najmä z hľadiska zmluvne dohodnutých podmienok,
za akých budú vynakladané verejné prostriedky za poskytované služby bolo zistené:

 
a)      proces verejného obstarávania nebol transparentný a MVRR SR nenaplnilo deklarovaný

záujem dosiahnuť súťažou a v súťažnom prostredí najnižšiu cenu požadovaných služieb,
b)       v súťažných podkladoch v časti B2. „Pokyny k spôsobu určenia ceny“ bod 1.4 je uvedené,

že „pri určení ponukovej ceny za požadované služby uvedie uchádzač požadované údaje
o cene“. Ich štruktúra je uvedená podľa jednotlivých druhov služieb v členení poradové
číslo, činnosť, merná jednotka, jednotková cena bez DPH, poznámka. V bode 1.2. Pokynov
k spôsobu určenia ceny je uvedené, že „Jednotkové ceny bez DPH za predmet zákazky
uvedené v ponuke musia zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky
v súlade s predpismi platnými v SR“. V rozpore s týmito ustanoveniami je však v bode 7.5.
zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 05.06.2007 uvedené, že „Zmluvné strany sa dohodli



a súhlasia, že celková suma Odmeny nezahŕňa Náklady a Hotové výdavky vynaložené
a/alebo zabezpečené zo strany zmluvného partnera pri plnení jeho záväzkov stanovených
zmluvou, ktoré budú hradené osobitne podľa ich skutočného vynaloženia“. V bode 7.10.
zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 05.06.2007 je uvedené, že „Zmluvné strany sa
dohodli a súhlasia, že Odmena, Náklady a Hotové výdavky alebo akákoľvek ich časť budú
splatné na základe Zmluvy a budú zo strany MVRR SR uhradené v prospech zmluvného
partnera v plnej výške...“. MVRR SR tak zmluvne vytvorilo priestor na vznik výdavkov nad
rámec, ktorý umožňujú súťažné podklady, pričom ich vznik ani výšku nemôže reálne
ovplyvniť. Okrem toho, v ponuke neboli doložené všetky požadované doklady a
nezrovnalosti boli zistené aj v postupnosti dátumov dokladov uvedených v ponuke, keď
zoznamy predložených dokladov uvedené v prílohách potvrdzujúce pravdivosť a úplnosť
všetkých údajov majú dátum 01.06.2007, ale niektoré doklady boli vyhotovené až dňa
04.06.2007, napríklad vyhlásenia špecialistov z rôznych odborov služieb. MVRR SR tým
porušilo § 45 odsek 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého „Uzavretá zmluva
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi...“.

 
c)       rozsah služieb uvedený v bode 5 zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 05.06.2007 je

podmienený splnením podmienky, že ich poskytovanie je viazané na činnosti spojené
s prípravou a implementáciou operačných programov v gescii MVRR SR. Výnimkou je bod
5.1.5. „ Poskytovanie služieb spojených so zabezpečovaním procesu verejného
obstarávania podľa Zákona o verejnom obstarávaní resp. smerníc EU viažucich sa
k procesu verejného obstarávania ...“ zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 05.06.2007
, ktorý poskytovanie tejto služby spojenej s prípravou a implementáciou operačných
programov v gescii MVRR SR nepodmieňuje. Toto ustanovenie zakladá riziko, že každé
verejné obstarávanie prác, tovarov a služieb, teda aj to, ktoré nesúvisí s prípravou
a implementáciou operačných programov v gescii MVRR SR v rokoch 2007 – 2015
vykonávané ministerstvom, či už prostredníctvom svojich zamestnancov alebo inak, môže
mať za následok sankcie, dohodnuté v bode 5.9. zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa
05.06.2007. Sankcie je stanovená vo výške 1% z predpokladanej hodnoty zákazky.

 
d)      plnenie záväzku mlčanlivosti vyplývajúceho z bodu 9 zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa

05.06.2007 je pre MVRR SR problematické, pretože podľa § 2 ods. 1   zákona č. 211/2000
Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám je ministerstvo povinnou osobou informácie
poskytovať. Z uvedeného vyplýva, že táto podmienka sa vymyká obvyklým zmluvným
podmienkam a MVRR SR v zmysle súťažných podkladov uvedených v časti „1. Podmienky
vypracovania návrhu záväzných zmluvných podmienok, bod 1.8“, nemalo ponuku prijať, čo
však neurobilo.

 
e)      podľa bodu 5.9. Zmluvy je Zmluva dohodnutá ako exkluzívna. Výhrada exkluzivity nie je

v právnom poriadku všeobecne upravená ( je upravená len v § 665 a 666 Obchodného
zákonníka pri zmluvách o obchodnom zastúpení). V kontexte zmluvného záväzku podľa
bodu 7.5. zmluvy (uhrádzanie nákladov a hotových výdavkov, ktoré celková suma odmeny
nezahŕňa) a dohodnutej výšky odmeny v bode 7.1. Zmluvy, (odmena musí obsahovať
jednotkové ceny bez DPH za predmet zákazky a zahŕňať v zmysle súťažných podkladov
všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky), je predmetná zmluva pre MVRR
SR nevýhodná.

 
f)       zmluvné strany sa ďalej dohodli na ročnej úprave výšky dohodnutej Odmeny podľa bodu

7.1 Zmluvy v závislosti od výšky jadrovej inflácie v Slovenskej republike tak, že víťazný
uchádzač (zmluvný partner) má právo počnúc dňom 01.04. každého kalendárneho



uchádzač (zmluvný partner) má právo počnúc dňom 01.04. každého kalendárneho
roka upraviť výšku Odmeny v jednotlivých položkách podľa bodu 7.1. Zmluvy o oficiálnu
výšku jadrovej inflácie, vyhlásenú Štatistickým úradom Slovenskej republiky za
predchádzajúci kalendárny rok. Tento záväzok neodporuje všeobecne záväzným právnym
predpisom, ale v nadväznosti na dohodnutú exkluzivitu predmetnej zmluvy neumožňuje
MVRR SR zabezpečovať činnosti za ekonomicky najvýhodnejších podmienok.

 
Vo výzve na predkladanie ponúk bolo stanovené, že ich otváranie sa uskutoční 04.06. 2007 o 11.00
hod. v budove MVRR SR. Ako vyplýva z predložených dokladov, Zmluva o poskytovaní služieb
s víťazným uchádzačom bola uzavretá hneď nasledujúci deň, t.j. už 05.06.2007.

 
           Kontrolou vybranej vzorky troch faktúr uhradených MVRR SR v roku 2008 z Operačného
programu Technická pomoc, v rámci Opatrenia 1.3. Informovanie a publicita bolo zistené, že v rámci
OP boli uhradené náklady za konferencie uskutočnené vo vybraných mestách. V zmysle zmluvy
o poskytovaní služieb   zo dňa 5.6.2007 MVRR SR objednalo dodanie služby: usporiadanie
národnej konferencie Národný strategický referenčný rámec SR v programovom období 2007 – 2013.
MVRR SR uhradilo dňa 23.09.2008 faktúru v  sume 39 435,- EUR (1 309 000,-SKK) za služby
spojené s organizáciou regionálnej konferencie NSRR 2007 – 2013 uskutočnenej v  Nitre a Trnave
pre 500 účastníkov.

 
     Kontrolou predložených dokladov (objednávka služieb, prezenčné listiny   uskutočnených

konferencií v Nitre a v Trnave, pozvánka s programom, publikovanie oznamu o plánovanom
uskutočnení konferencií v novinách, faktúra od dodávateľa ) bolo zistené, že v Nitre sa zúčastnilo
konferencie 236 účastníkov podľa prezenčnej listiny z 13.11.2007 a v Trnave 201 osôb podľa
prezenčnej listiny zo dňa 20.11.2007; spolu 437 účastníkov. Úhradu faktúry aj za 63 nezúčastnených
osôb odôvodnil v písomnom vyjadrení generálny riaditeľ vecne príslušnej
sekcienedisciplinovanosťou účastníkov konferencií, nezapísaním sa do prezenčnej listiny a
neúčasťou účastníkov na konferencii napriek nimi zaslanej záväznej  prihlášky.
 

V rámci Opatrenia 1.4. Podporenie administratívnych kapacít v oblasti štrukturálnych
fondov a Kohézneho fondu bol realizovaný projekt: „Zabezpečenie právnych služieb vo vzťahu
k riadeniu realizácie pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu“. Kontrolou faktúr za
poskytnuté právne služby bolo zistené, že niektoré fakturované právne služby neboli preukázateľne
doložené, napr. záznamy o vykonávaní rokovaní pracovníkov MVRR SR s dodávateľom služieb
a s inými orgánmi štátnej správy, chýbala dokumentácia o obsahu úkonov v spojení s prípravou na
rokovanie a k obsahu úkonov. Nezdokumentované právne služby na vzorke dvoch faktúr
reprezentujú 840,5 hodín, čo pri sadzbe116,18 EUR/hod. (3 500,- SKK/hod.) predstavuje čiastku
97 648,- EUR (2 941 750,- SKK) bez DPH.

 
                        Pretože kontrolovaný subjekt nepredložil dokumentáciu k uhradeným a zúčtovaným položkám

za právne služby, nepostupoval v súlade s ustanovením § 8 ods.1  zákona č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve, v zmysle ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne,
preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Kontrolovaný
subjekt nekonal v súlade s ustanovením § 32 citovaného zákona v zmysle ktorého sa“ Na účely
tohto zákona za preukázateľný účtovný záznam považuje iba účtovný záznam, podľa písm. b)
ktorého obsah dokazuje skutočnosť nepriamo obsahom iných preukázateľných účtovných
záznamov“.

MVRR SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc (OP TP) na základe



MVRR SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc (OP TP) na základe
uznesenia vlády č. 832 zo dňa 08.10.2006 pre správnu implementáciu spracoval dokumenty a to:
Programový manuál OP TP, Komunikačný pán OP TP, Interný manuál Riadiaceho orgánu OP TP,
Príručka pre žiadateľa, Príručka pre hodnotiteľa.

Oprávnenosť výdavkov v rámci OP TP je rozpracovaná v Programovom manuáli pre OP TP
v bode 1.1.1.6. Výdavky ktoré možno považovať za oprávnené musia vzniknúť v súvislosti
s realizáciou projektu.

Základnou podmienkou pre poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre všetky
operačné programy, nielen pre OP TP, je spracovaný a schválený projekt. Pre správnu implementáciu
projektu je potrebné, v zmysle riadiacich dokumentov OP TP a usmernenia č.14/2007 pre verejné
obstarávanie vykonať verejné obstarávanie. Uvedená zmluva však nerieši obstarávanie k projektom,
ale služby pre operačné programy v gescii MVRR SR.

Dodržanie podmienok oprávnenosti výdavkov za poskytnuté služby bolo preverené na
vzorke troch žiadostí o platbu týkajúcich sa dvoch projektov v programovom období 2007-
2013,vybranej na základe štatistickej metódy náhodného výberu.

Kontrolou žiadosti o platbu je poverené oddelenie kontroly riadenia programov, ktoré
overuje žiadosti o platbu. Súčasťou kontroly má byť aj kontrola verejného obstarávania. Z
predložených kontrolných zoznamov na overenie žiadostí o platbu vyplynulo, že kontrola
obstarávania pri uvedených žiadostiach o platbu  nebola vykonaná.

 
Záver:
           
Protokol o vykonanej kontrole bol vypracovaný a odovzdaný ministrovi výstavby a regionálneho
rozvoja, ktorý k jeho obsahu predložil námietky proti pravdivosti, úplnosti a preukázateľnosti
kontrolných zistení. Z ich obsahu vyplynul nesúhlas s hodnotením umiestnenia výzvy na
predkladanie ponúk pre poskytovanie služieb v priestore, ktorý je prístupný s obmedzením.
V záujme objektívneho posúdenia tohoto konštatovania požiadal Najvyšší kontrolný úrad SR dňa
16.01.2009 o stanovisko Úrad pre verejné obstarávanie z hľadiska porušenia zákona o verejnom
obstarávaní. Keďže ÚVO po opakovaní žiadostí na osobných stretnutiach i písomnou formou
neodpovedalo konkrétne na naše otázky,   pristúpil NKÚ SR k ukončeniu kontroly. Prerokovanie sa
uskutočnilo v dňoch 29.04.2009 a 05.05.2009, pričom štatutárny orgán MVRR SR nesúhlasil so
zisteniami v oblasti verejného obstarávania. Z uvedeného dôvodu odmietol podpísať zápisnicu
o prerokovania výsledkov kontroly.


