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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PORADENSKÝCH SLUŽIEB PRI OBSTARÁVANÍ 

 

 

TÁTO ZMLUVA je uzavretá  

 

MEDZI: 

Tatra Tender s.r.o. 

so sídlom: Krčméryho 16, 811 04 Bratislava 

zastúpený: Mgr. Vladimír Oros, konateľ 

IČO: 44 119 313 

DIČ: 2022594761 

IČ DPH: SK2022594761 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 51980/B 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1 

IBAN:  

ĎALEJ LEN „Poskytovateľ", 

NA STRANE JEDNEJ 

a 

 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

so sídlom: Mliečna 1, 040 14 Košice 

zastúpený: Ing. Michal Krcho, starosta 

IČO: 00 690996 

DIČ: 2020761556 

bankové  spojenie: VÚB Banka, a.s. 

IBAN: SK34 0200 0000 0000 1422 3512 

ĎALEJ LEN „Klient" 

NA STRANE DRUHEJ 

Poskytovateľ a Klient spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a samostatne ako „Zmluvná strana“ 
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PRETOŽE: 

Zmluvné strany, majúc záujem upraviť poskytovanie poradenských služieb v oblasti obstarávania  

v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní 

poradenských služieb pri obstarávaní (ďalej „Zmluva“):  

1. PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní 
poradenských služieb zo strany Poskytovateľa v prospech Klienta pri realizácii obstarávania 
zákazky s nízkou hodnotou „Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia pri pozemných 
komunikáciách, v MČ Košice – Košická Nová Ves, po ktorých premáva mestská hromadná 
doprava a na komunikáciách, ktoré sú priamo napojené na komunikácie mestskej hromadnej 
dopravy, kde verejné osvetlenie je napojené z toho istého rozvádzača v daných úsekoch” (ďalej 
„predmet zákazky). 
 

1.2 Poskytovateľ Klientovi poskytne nasledovné profesionálne služby spojené s realizáciou 
obstarávania predmetu zákazky: 

(a) poskytovanie poradenských služieb v procese obstarávania súvisiacich s prípravou 
obstarávania a vypracovaním dokumentácie pre obstarávanie pri jednotlivých 
krokoch/etapách obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov („Zákon“), prípadne internými 
predpismi Klienta, 

(b) vypracovanie príslušných výziev, oznámení alebo iných úkonov súvisiacich s o vyhlásením 
obstarávania, zmenou súťažných podkladov alebo výsledkom obstarávania, ako aj ich 
odosielanie osloveným záujemcom alebo uchádzačom, prípadne ich zverejnenie v súlade 
s podmienkami stanovenými Zákonom, prípadne internými predpismi Klienta, 

(c) vypracovanie súťažných podkladov/návrhu podmienok účasti verejného obstarávania na 
základe podkladov a v súčinnosti s odborným garantom Klienta (okrem opisu predmetu 
zákazky), 

(d) nastavenie a administrácia procesu obstarávania, 

(e) určenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, 

(f) poskytovanie vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní alebo súťažných 
podkladov uchádzačom v súčinnosti s Klientom, 

(g) administrácia súvisiaca s činnosťou komisie pokiaľ jej zriadenie bude potrebné 
alebo požadované Klientom (vypracovanie menovacích dekrétov, čestných vyhlásení pre 
členov komisie, dokladu o zriadení komisie), 

(h) vypracovanie zápisnice zo zasadnutí komisie, z vyhodnotenia ponúk, 

(i) komunikácia so záujemcami alebo uchádzačmi, 

(j) pokiaľ to bude potrebné, vypracovanie a zverejnenie povinnej dokumentácie 
z  obstarávania, 

(k) odovzdanie kompletnej dokumentácie za realizovanú zákazku Klientovi. 

1.3 Súčasťou činností uvedených v bode 1.2 tejto Zmluvy nie je: 

(a) definovanie a opis predmetu zákazky; 

(b) identifikácia hospodárskych subjektov, ktoré majú byť oslovené na predloženie ponuky 
v rámci verejného obstarávania, 
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(c) vysvetľovanie súťažných podmienok a hodnotenie ponúk v časti týkajúcej sa opisu 
predmetu zákazky, 

(d) validácia oprávnenosti a opodstatnenosti stanovenej PHZ, resp. potreby obstarania 
predmetu zákazky ako ani jeho rozsahu, 

(e) poskytovanie plnení vyplývajúcich zo Zákona po uzavretí zmluvy vo vzťahu k povinnostiam 
podľa § 12 ods. 3 Zákona a § 64 ods. 1 písm. d) Zákona. 

2. ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

2.1 Klient odovzdá a poskytne v Poskytovateľom požadovanej lehote, obsahu a kvalite 
Poskytovateľovi všetky informácie a dokumenty potrebné k splneniu jeho povinností 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy (v prípade nejasností Poskytovateľ vyzve na poskytnutie 
konkrétnych informácií a dokumentov emailom). Klient zodpovedá za včasnosť doručenia vyššie 
uvedených informácií a dokumentov, ich správnosť, pravdivosť a úplnosť. Klient Poskytovateľovi 
poskytne svoju súčinnosť v rozsahu potrebnom pre splnenie jeho povinností vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy.  

2.2 Pokiaľ si Klient nesplní povinnosti uvedené v bode 2.1 tejto Zmluvy (ak nedodá/ nepotvrdí 
informácie o podmienkach súťaže – najmä špecifikáciu predmetu plnenia a podmienky účasti 
v súlade s odôvodnenými časovými požiadavkami Poskytovateľa) a to ani do primeraného 
termínu uvedeného vo výzve Poskytovateľa (prostredníctvom emailu), Poskytovateľ môže 
prerušiť práce na úlohe, ktorej sa porušenie povinností týka. Porušením povinností Klienta nie 
je, pokiaľ je poskytnutie informácií viazané na súhlas tretej osoby požadovaný na základe zákona 
a táto osoba nedá k zverejneniu informácií svoj súhlas. 

2.3 Poskytovateľ poskytne Klientovi na základe jeho predchádzajúcej výzvy informácie o postupe 
plnenia zadanej úlohy v primeranej lehote. 

2.4 Poskytovateľ je povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy s odbornou 
starostlivosťou, riadne a včas, a to v súlade s pokynmi Klienta. Od pokynov Klienta sa môže 
odchýliť iba vtedy, ak je to v záujme Klienta a pokiaľ si nemôže vyžiadať jeho súhlas vopred. 

2.5 Klient je povinný bez zbytočného odkladu informovať Poskytovateľa o skutočnosti majúcej 
negatívny vplyv na riadne uhradenie odmeny podľa článku 5. tejto Zmluvy. 

2.6 Zmluvné strany sú povinné pri plnení Zmluvy dodržiavať všetky relevantné platné právne 
predpisy. 

3. ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA 

3.1 Poskytovateľ zodpovedá Klientovi za škodu, ktorá Klientovi vznikne v dôsledku toho, že Klient 
postupoval podľa výslovného odporučenia obsiahnutého v akomkoľvek písomnom dokumente 
vypracovanom pre Klienta Poskytovateľom. Uvedené neplatí, ak Poskytovateľ Klienta na riziko 
vzniku škody spojené s odporúčaným upozornil, alebo ak bol tento dokument označený ako 
pracovná verzia alebo niesol iné podobné označenie.  

3.2 Poskytovateľ nezodpovedá Klientovi za škodu, ktorá mu v súvislosti s poskytnutými 
poradenskými službami vznikla nad rámec ustanovenia 3.1, pokiaľ nie je priamym dôsledkom 
poradenstva poskytnutého Poskytovateľom v rozpore s touto Zmluvou. Poskytovateľ 
nezodpovedá za ušlý zisk a ani za ďalšiu škodu. 
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3.3 Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá je priamo či nepriamo spôsobená 
poskytnutím nesprávnych, nepravdivých, oneskorených alebo neúplných informácií zo strany 
Klienta.  

3.4 Poskytovateľ bude vždy zbavený zodpovednosti za škodu tiež v prípade, ak Klienta 
prostredníctvom e-mailu upozorní na riziká vyplývajúce z odporúčaného postupu alebo 
postupov, ako aj možných odlišných interpretácií právnych predpisov príslušným orgánom 
prípadne súdom, a Klient napriek tomu postupuje spôsobom, ktorý bol Poskytovateľom 
označený ako rizikový. 

3.5 V prípade vymerania akýchkoľvek zmluvných alebo mimozmluvných sankcií Klientovi, ktoré by 
mohli založiť zodpovednosť Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy, je Klient povinný Poskytovateľa 
okamžite informovať a splnomocniť jeho, alebo ním určeného advokáta na prípravu a podanie 
odvolania, iného opravného prostriedku, alebo súdnej žaloby proti rozhodnutiu o vymeranej 
pokute, penále, alebo inej sankcie a poskytnúť Poskytovateľovi, prípadne ním určenému 
advokátovi, akúkoľvek potrebnú súčinnosť vrátane predloženia vyžadovaných podkladov a 
udelenia splnomocnení na zastupovanie v príslušných konaniach.  

3.6 V prípade nedodržania postupu podľa predchádzajúceho bodu zo strany Klienta nevzniká 
Klientovi nárok na náhradu škody. 

3.7 Za škodu sa nepovažuje ujma, ktorá Klientovi vznikne v dôsledku zmien právnych predpisov, 
ktoré nadobudnú platnosť v dobe po poskytnutí konzultačnej služby, a ktoré sa týkajú predmetu 
tejto Zmluvy. Ustanovenie predchádzajúcej vety platí obdobne pre zmeny všeobecne prijímanej 
interpretácie právnych predpisov vzťahujúcich sa k predmetu tejto Zmluvy. Poskytovateľ je však 
povinný upozorniť Klienta na podstatné zmeny právnych predpisov súvisiace s predmetom tejto 
Zmluvy, ktoré sú v dobe poskytnutia poradenskej služby platné, ale nie sú účinné, a na 
zodpovedajúce prechodné ustanovenia. 

3.8 Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú tretej strane v dôsledku využitia informácií, ktoré 
poskytol Poskytovateľ podľa tejto Zmluvy Klientovi.  

3.9 Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť a úplnosť informácií poskytnutých Klientom 
pre odôvodnenie použitia nesúťažného postupu priameho rokovacieho konania. Poskytovateľ 
nezodpovedá za škodu, ktorá Klientovi môže vzniknúť z dôvodu neoprávneného použitia 
postupu priameho rokovacieho konania z dôvodu nesprávnosti, neúplnosti alebo nepravdivosti 
týchto informácií. Poskytovateľ tiež nezodpovedá za škodu, ktorá Klientovi môže vzniknúť 
z dôvodu neoprávneného použitia postupu priameho rokovacieho konania pokiaľ Klienta na 
riziká súvisiace s jeho použitím preukázateľne upozornil.   

4. SPÔSOB ZADANIA PRÁC A ROZSAH PRÁC 

4.1 Pokiaľ nie je dohodnuté inak, platí, že práca je zadaná poskytnutím informácií podľa bodu 2.1. 
Práce súvisiace s plnením tejto Zmluvy môže Klient zadať Poskytovateľovi tiež formou písomnej 
objednávky.  

4.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo požiadať Klienta, aby svoje zadanie úlohy doplnil o ďalšie 
informácie alebo dokumenty, ktoré Poskytovateľ považuje za nevyhnutné pre splnenie svojich 
povinností v súlade s touto Zmluvou. 
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4.3 Klient môže poslať objednávku v súlade s touto Zmluvou vždy elektronickou poštou (emailom) 
a následne ju bezodkladne potvrdiť v súlade s bodom 4.1 tejto Zmluvy. V prípade, že nedôjde 
k potvrdeniu objednávky podľa predchádzajúcej vety, má Poskytovateľ právo odmietnuť začatie 
prác na takejto úlohe. 

5. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1 Odmena za služby uvedené v bode 1.2 tejto Zmluvy je dohodnutá vo výške 2 000,- EUR bez DPH 
(ďalej “Odmena“).  

5.2 K Odmene uvedenej v bode 5.1 bude pripočítaná DPH. 

5.3 Poskytovateľovi vzniká nárok na: 

5.3.1 1. platbu vo výške 50 % z celkovej dohodnutej Odmeny uvedenej v bode 5.1 tejto 
Zmluvy, t. j. 1 000,- EUR bez DPH okamihom vyhlásenia obstarávania (odoslania alebo 
zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk) a 

5.3.2 2. platbu vo výške 50 % z celkovej dohodnutej Odmeny uvedenej v bode 5.1 tejto 
Zmluvy, t. j. 1 000 EUR bez DPH okamihom ukončenia obstarávania a odovzdania 
kompletnej dokumentácie Klientovi. 

5.4 Nárok na Odmenu alebo jej pomernú časť určenú podľa rozsahu vykonanej práce vzniká 
Poskytovateľovi tiež najmä, ale nie len v obdobných prípadoch ako sú uvedené nižšie: 

(a) Klient sa rozhodne nerealizovať obstarávanie a Poskytovateľ už začal s prípravou 
podkladov, 

(b) Klient zruší začaté obstarávanie pred jeho riadnym ukončením bezdôvodne alebo 
z dôvodu, za ktorý nezodpovedá Poskytovateľ. 

5.5 V prípade, ak vznikne potreba opakovať obstarávanie zákazky z dôvodu, za ktorý v zmysle tejto 
Zmluvy nezodpovedá Poskytovateľ, dohodnú Zmluvné strany odmenu za opakované 
obstarávanie osobitne.  

5.6 Poskytovateľ faktúru za poskytnuté služby, vrátane príslušnej sadzby DPH, vystaví Klientovi vždy 
najneskôr do 10 dní od ukončenia konkrétnej fáze obstarávania v zmysle bodu 5.3.1 a 5.3.2 
Zmluvy.  

5.7 Faktúra je splatná do 30 dní po jej doručení Klientovi. Faktúra sa považuje za doručenú, pokiaľ 
je zaslaná poštou na adresu Klienta uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, o ktorej 
bol Poskytovateľ vopred písomne upovedomený a keď zmarenie jej doručenia nebolo 
spôsobené Poskytovateľom.  

5.8 Omeškanie s úhradou faktúry v trvaní viac ako 30 dní sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvnej povinnosti Klienta.  

6. OSOBITNÉ PROTIKORUPČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Pri plnení tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce 
sa ku korupcii a korupčnému správaniu.  
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6.2 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou 
Poskytovateľa (zverejnená na webovom sídle poskytovateľa https://www.tatratender.sk/1-3-

protikorupcna-politika/), jej obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať.  

6.3  Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že:   

6.3.1 poznajú znaky korupcie a korupčného správania,  

6.3.2 zdržia sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením 
záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  

6.3.3 poskytnú súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného 
správania,  

6.3.4 zdržia sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu tejto Zmluvy 
alebo záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktorú plánujú alebo ktorú už uzavreli 
navzájom,  

6.3.5 bezodkladne oznámia druhej zmluvnej strane akékoľvek podozrenie z korupcie a 
poskytnú súčinnosť pri preskúmavaní tohto oznámenia,  

6.3.6 nie sú v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom druhej zmluvnej strany, ktorý by 
mohol ovplyvniť realizáciu predmetu tejto Zmluvy.  

6.4 Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy zaväzujú predchádzať korupcii v súvislosti s príslušnou 
transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to v zmysle 
Prílohy č. 1 – Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.   

7. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1 Túto Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od 
Zmluvy v prípadoch podstatného porušenia alebo neplnenia povinností podľa tejto Zmluvy.  

7.2 Ustanovenia právnych predpisov o obchodnom tajomstve a povinnosti zachovávať mlčanlivosť 
nie sú touto Zmluvou dotknuté. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje 
sprístupnenie informácií, ktoré by inak povinnosti mlčanlivosti podliehali, partnerským 
poskytovateľom poradenských služieb Poskytovateľa.  

7.3 V prípade, že si Klient vyžiada zaslanie kópie písomných materiálov vypracovaných 
Poskytovateľom iným osobám, nie je tým porušená povinnosť mlčanlivosti zo strany 
Poskytovateľa. 

7.4 Objednávateľ je povinný dodržiavať Etický kódex, ktorého aktuálne znenie je zverejnené na 
internetovej stránke Poskytovateľa https://www.tatratender.sk/1-2-eticky-kodex/ 

7.5 Každá Zmluvná strana vyhlasuje, že nie je v úpadku, platobnej neschopnosti, a nie je si vedomá 
ani iných okolností, ktoré by naznačovali, že na ňu bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, 
ani sa nechystá vstúpiť do likvidácie alebo reštrukturalizácie, riadne plní všetky dane a iné 
zákonné odvody a poplatky v časoch ich splatnosti a nemá žiadne daňové ani iné nedoplatky. 

7.6 Táto Zmluva, ako aj práva a povinnosti respektíve prípadné nároky z nej vznikajúce, sa spravujú 
slovenským právnym poriadkom, najmä príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
Tými istými predpismi sa spravujú aj práva a povinnosti touto Zmluvou neupravené, pokiaľ z 
tejto Zmluvy nevyplýva opak. 

https://www.tatratender.sk/1-3-protikorupcna-politika/
https://www.tatratender.sk/1-3-protikorupcna-politika/
https://www.tatratender.sk/1-2-eticky-kodex/
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7.7 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom Poskytovateľ aj Klient dostanú po 
jednom vyhotovení. 

7.8 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. 

 

V Košiciach, dňa: 5. mája 2022    V Košiciach, dňa: 5. mája 2022 

 

Tatra Tender s.r.o.                                      MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE – Košická Nová Ves 

 

 

___________________________            ___________________________ 
 Mgr. Vladimír Oros, konateľ   Ing. Michal Krcho, starosta 

     
                             
 
 
 
Príloha č. 1 – Protikorupčná doložka 
 

PRÍLOHA Č. 1 ZMLUVY – PROTIKORUPČNÁ DOLOŽKA 

  

V súvislosti s uzavretím a plnením záväzkov na základe tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú, že:  

a) každá osoba konajúca v ich mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu korupcie alebo 

korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek zamestnancovi alebo 

štatutárnemu zástupcovi druhej zmluvnej strany alebo im spriazneným osobám, alebo osobe 

konajúcej v mene druhej zmluvnej strany, s cieľom urýchliť ich bežné činnosti alebo dojednať 

výhody pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto Zmluvy,  

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba konajúca v ich 

mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo korupčnom správaní 

alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto Zmluvy alebo 

prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú výhodu, v očakávaní výhody pri 

získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov s druhou zmluvnou stranou, zmluvná 

strana bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, alebo v prípade pochybnosti 

o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu 

eticka.linka@tatratender.sk,  

c) v prípade upozornenia zmluvnej strany, že má dôvodné podozrenie o porušení ktoréhokoľvek 

ustanovenia tejto doložky, je druhá zmluvná strana povinná poskytnúť potrebnú súčinnosť pri 

objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. Dotknutá zmluvná strana 

môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie súčinnosti na 

odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na vypovedanie tejto Zmluvy.  

d) v prípade, keď sa preukáže, že zmluvná strana sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala 

na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo  plnením tejto 
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Zmluvy, druhá zmluvná strana je oprávnená aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od 

tejto Zmluvy s okamžitou platnosťou. Zmluvná strana, ktorá sa podieľala na protispoločenskej 

činnosti podľa predchádzajúcej vety sa zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení 

tejto doložky, odškodní dotknutú zmluvnú stranu v maximálnom možnom rozsahu alebo 

nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky.   

  

Vysvetlenie pojmov:   

Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej 
výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa konania, 
priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v 
rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala 
alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, výkonom právomocí, povolania 
alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný 
prospech alebo v prospech iných osôb.  

Korupčným správaním sa rozumie konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, 
právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo, 
protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred verejným záujmom pri 
plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie nenáležitých výhod bez 
oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), sprenevera verejných zdrojov, 
prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že osoba dáva najavo svoj úmysel byť 
účastníkom korupčného vzťahu.  

Spriaznenou osobou sa rozumie blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol zamestnanec 
členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec udržiava alebo 
udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická osoba, v ktorej má 
zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné prepojenie prostredníctvom 
blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti má zamestnanec prospech; alebo 
iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov 
a tieto vzťahy medzi zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť 
zamestnanca.  

Dôvodným podozrením sa rozumie začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č. 301/2005 Z. z. 
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej 
zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  

Preukázaním sa rozumie právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci.  

 


