
Zmluva o výkone činnosti člena v osobitnej komisii 

Uzavretá podľa§ 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

Sídlo: 
Zastúpený: 

Bankové spojenie: 

IČO: 
DIČ: 

(ďalej len „Úrad") 

a 

Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojenie: 

IČO: 
IČDPH: 
Zapísaný v: 

( ďalej len „Člen komisie") 

(ďalej len ako „Zmluva") 

Úrad pre verejné obstarávanie 
Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava 
JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LLM 
predseda Úradu pre verejné obstarávanie 

 
 

31797 903 
2021511008 

AGM partners s.r.o. 
Hlavné námestie 3, Bratislava-Staré Mesto 811 01 
Mgr. Andrej Gundel, konateľ 

 
 

47 258 586 
SK2120119991 
Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka: 105973/B 

(Úrad a Člen komisie spolu ďalej v texte aj ako „Zmluvné strany" alebo každá z nich 
jednotlivo aj ako „Zmluvná strana"). 

Preambula 

1. Podľa ust. § 177 ods. 2 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") ako aj podľa ust. § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Správny poriadok") 
v spojení s ust. § 185 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní predseda Úradu pri 
preskúmavaní právoplatného rozhodnutia Úradu podľa ust. § 177 ods.· 1 Zákona 
o verejnom obstarávaní a pri rozhodovaní o rozklade proti rozhodnutiu Úradu vydanému 
v prvom stupni rozhoduje na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie (ďalej len 
,,Komisia"). 

2. V súlade so Štatútom osobitnej komisie Úradu účinným od 06.05.2022 (ďalej len „Štatút") 
Komisia je stálym odborným poradným orgánom predsedu Úradu zriadená za účelom 
prerokovania podkladov pre rozhodnutie v konaniach predsedu Úradu podľa Štatútu a je 



tvorená odborníkmi právnej teórie a praxe, prípadne inými odborníkmi z oblastí patriacich 
do pôsobnosti Úradu, pričom členovi Komisie, ktorý nie je zamestnancom Úradu patrí za 
prácu v Komisii odmena. 

3. Úrad má záujem, aby Člen komisie, prostredníctvom svojho odborníka JUDr. Miroslava 
Cáka, vykonával činnosť člena Komisie v súlade so Štatútom a Člen komisie má záujem 
prostredníctvom svojho odborníka JUDr. Miroslava Cáka, vykonávať činnosť člena 
Komisie v súlade so Štatútom. Zmluvné strany preto uzatvárajú túto Zmluvu, ktorou 
upravujú podmienky za ktorých bude Člen komisie, prostredníctvom tohto svojho 
odborníka, vykonávať činnosť v Komisii. 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

1. Člen komisie sa touto Zmluvou zaväzuje, prostredníctvom svojho odborníka 
JUDr. Miroslava Cáka (ďalej aj ako „Odborník"), vykonávať v Komisii činnosť 
odborného posudzovania a prerokovávania podkladov pre rozhodnutie v konaniach 
predsedu Úradu bližšie špecifikovaných v bodoch 2 a 3 tohto článku Zmluvy a za týmto 
účelom najmä študovať podklady pre rokovanie Komisie, odborne ich posudzovať a po 
odbornom posúdení sa k nim odborne vyjadrovať, pripravovať podklady a stanoviská pre 
rozhodnutie predsedu Úradu v konaniach špecifikovaných v bodoch 2 a 3 tohto článku 
Zmluvy a predkladať ich kancelárii predsedu Úradu tak, aby mohli byť včas predložené 
predsedovi Úradu, a tiež zúčastňovať sa, prostredníctvom Odborníka, na rokovaniach 
členov Komisie, ktoré sa uskutočnia v sídle Úradu alebo online formou stretnutia použitím 
elektronických komunikačných prostriedkov. 

2. Člen komisie bude, prostredníctvom Odborníka, odborne posudzovať a prerokovávať 
podklady v nasledovných konaniach predsedu Úradu: 

- rozklady účastníkov správneho konania proti prvostupňovým rozhodnutiam Úradu, 
pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak, 

- rozklady účastníkov konania o priestupku proti prvostupňovým rozhodnutiam 
Úradu, 

- rozklady účastníkov konania vo veciach vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, 

- rozklady proti rozhodnutiam Úradu, ktorými sa rozhodlo o obnove konania, 
- rozklady proti rozhodnutiam Úradu, ktorými sa po obnove konania znovu rozhodlo 

vo veci, 
- podnety na preskúmanie právoplatného prvostupňového rozhodnutia, 
- protesty prokurátora podané proti právoplatným rozhodnutiam Úradu, ak Úrad 

protestu prokurátora v plnom rozsahu nevyhovie alebo mu vyhovie iba sčasti, 
- protesty prokurátora podané proti právoplatným rozhodnutiam predsedu Úradu, 
- rozklady proti rozhodnutiam Úradu o proteste prokurátora, 
- podnety na preskúmanie právoplatného rozhodnutia Úradu podľa § 177 zákona 

o verejnom obstarávaní, 
- právoplatné rozhodnutia Úradu, a to v konaniach podľa § 187h ods. 20 zákona 

o verejnom obstarávaní, ak súd zrušil rozhodnutie rady vydané v konaní 
o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania a vrátil vec na ďalšie konanie, 
ak rada z dôvodov podľa § 187i ods. 25 zákona o verejnom obstarávaní zanikla, 

- podnety na preskúmanie právoplatného prvostupňového rozhodnutia Úradu 
o certifikácii podľa § 151 zákona o verejnom obstarávaní. 
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3. Člen komisie môže, prostredníctvom Odborníka, odborne posudzovať podnety a opatrenia 
proti nečinnosti jednotlivých organizačných útvarov Úradu v správnom konaní. 

Článok II. 
Odmena 

1. Úrad sa zaväzuje uhrádzať Členovi komisie za činnosť člena Komisie vykonanú podľa 
tejto Zmluvy hodinovú odmenu vo výške 16,60 EUR bez DPH, a to za každú aj začatú 
hodinu počas ktorej Člen komisie, prostredníctvom Odborníka, vykonával činnosť podľa 
tejto Zmluvy. Odmena bude uhradená vždy na základe faktúry vystavenej Členom komisie 
najneskôr do 1 O dňa od uplynutia príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom Člen 
komisie, prostredníctvom Odborníka, vykonal činnosti podľa tejto Zmluvy, súhrnne na 
sumu zodpovedajúcu všetkým hodinám tejto činnosti vykonanej v danom kalendárnom 
mesiaci. 

2. Lehota splatnosti každej faktúry vystavenej Členom komisie podľa tejto Zmluvy je 14 dní 
od dňa doručenia faktúry. 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení a v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom 
znení. Za správne vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu Člen komisie. V 
prípade ak faktúra nebude obsahovať ustanovené náležitosti, alebo v nej nebudú uvedené 
správne údaje Úrad ju vráti Členovi komisie v lehote jej splatnosti s odôvodnením, že vo 
faktúre sú chýbajúce náležitosti alebo nesprávne údaje. V takom prípade Úrad nie je 
povinný faktúru uhradiť v určenej lehote splatnosti, Člen komisie je povinný faktúrn 
opraviť alebo doplniť a nová lehota splatnosti začne plynúť až dňom doručenia opravenej 
alebo doplnenej faktúry Členom komisie. 

4. Odmena za použitie diela podľa článku III bodu 8 tejto Zmluvy je zahrnutá v odmene podľa 
tejto Zmluvy. 

Článokill. 
Ďalšie práva a povinnosti Zmluvných strán 

1. Člen komisie bude činnosť podľa tejto Zmluvy vykonávať v súlade s Ústavou Slovenskej 
republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, najmä Správnym 
poriadkom, Zákonom o verejnom obstarávaní, ďalšími všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, Zásadami vlády Slovenskej republiky na zriaďovanie a činnosť osobitných 
komisií, schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1211/2002 zo dňa 6. 11. 
2002, Štatútom a Rokovacím poriadkom osobitnej komisie Úradu zo dňa 6. 5. 2022 
( ďalej len „Rokovací poriadok") a ďalšími vnútornými predpismi Úradu, s ktorými bude 
Člen komisie oboznámený na účely vykonávania činnosti podľa tejto Zmluvy. 

2. Členstvo v komisii je nezastupiteľné a je viazané na osobu Odborníka. Člen Komisie sa 
preto zaväzuje zabezpečiť aby Odborník vykonával činnosť člena Komisie osobne, riadne 
a svedomite v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a podľa 
pokynov kancelárie predsedu Úradu. Člen komisie sa zaväzuje zabezpečiť, aby Odborník 
dodržiaval povinnosti stanovené touto Zmluvou Členovi komisie, najmä povinnosti podľa 
bodov 1, 4 a 5 tohto článku Zmluvy. 

3. Úrad bude pre účely komunikácie a zasielania podkladov Odborníkovi komunikovať 
s Odborníkom na ním určenej emailovej adrese  alebo telefonicky na 
č. . 

4. Člen komisie je povinný bezodkladne oznámiť tajomníkovi Komisie skutočnosti 
nasvedčujúcej vylúčenie Odborníka z prejednávania veci ak so zreteľom na pomer 
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Odborníka k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti 
o jeho nepredpojatosti, alebo ak sa Odborník v tej istej veci zúčastnil na konaní ako 
zamestnanec správneho orgánu iného stupňa. Člen komisie je povinný informovať Úrad 
o všetkých prekážkach, ktoré bránia jemu, alebo Odborníkovi vo výkone činnosti podľa 
tejto Zmluvy, o ich dôvodoch a predpokladanej dobe trvania, a to bezodkladne potom, ako 
tieto prekážky nastali. 

5. Člen komisie je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel 
v súvislosti s rokovaním Komisie s členstvom v Komisii. Túto povinnosť má aj po 
skončení členstva a činnosti v Komisii, a to po dobu 1 O rokov od ukončenia tejto Zmluvy. 

6. Člen Komisie je oprávnený poskytovať svoje služby aj iným osobám za predpokladu, že 
tým neohrozí záujmy Úradu. 

7. Člen Komisie prehlasuje, že má splnené všetky povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o registti partnerov verejného 
sektora"). 

8. V prípade aj vykonávaním činnosti Člena komisie podľa tejto Zmluvy vznikne dielo, ktoré 
je predmetom ochrany podľa zákona č. 185/2015. Z. z. Autorského zákona v znení 
neskorších predpisov ( ďalej len „Autorský zákon"), potom sa Zmluvné strany dohodli, že 
také dielo je dielom vytvoreným pre Úrad na objednávku a Úrad je oprávnený použiť toto 
dielo všetkými spôsobmi použitia diela podľa ust. § 19 ods. 4 Autorského zákona na účel 
vyplývajúci z tejto Zmluvy, ktorým je činnosť Komisie, ako stáleho odborného poradného 
orgánu predsedu Úradu zriadeného za účelom prerokovania podkladov pre rozhodnutie 
v konaniach predsedu Úradu uvedených v článku I bodoch 2 a 3 tejto Zmluvy a vydanie 
rozhodnutia v týchto konaniach predsedom Úradu. Člen komisie sa pre účely tohto bodu 
Zmluvy zaväzuje vysporiadať majetkové práva s Odborníkom, ako autorom diela 
a zabezpečiť, použitie diela Úradom v súlade s týmto bodom tohto článku Zmluvy. 

Článok IV 
Protikorupčná doložka 

1. Pri plnení tejto Zmluvy sa Člen komisie zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné 
a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane 
korupcie. 

2. Člen komisie vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v jeho mene pri poskytovaní plnenia predmetu 
zmluvy neponúka, ani nebude priamo alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani 
prijímať finančné prosttiedky alebo akékoľvek oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať 
akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia zamestnancovi Úradu, za účelom ovplyvňovať 
konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania 
k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom 
získania alebo udržania výhody pri podnikateľskej činnosti. 

3. Člen komisie sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi Úradu 
akékoľvek podozrenie na porušenie akéhokoľvek ustanovenia tohto článku Zmluvy a byť 
plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 

4. V prípade porušenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených ustanovení tohto článku Zmluvy 
Členom komisie je Úrad oprávnený, aj bez predchádzajúceho upozornenia, odstúpiť od 
Zmluvy, a to s okamžitou platnosťou bez toho, aby Členovi komisie vznikol akýkoľvek 
nárok zo zodpovednosti za odstúpenie Úradu od Zmluvy. 

5. Člen komisie sa zaväzuje, že ak bude preukázané protispoločenské konanie a/alebo 
porušenie protikorupčného správania na strane Člena komisie, odškodní Úrad v maximálne 
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možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, 
poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v priamej príčinnej súvislosti s porušením 
tohto článku Zmluvy. 

Článok V. 
Trvanie a ukončenie Zmluvy 

1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu odo dňa nadobudnutia jej účinnosti 
do dňa zániku členstva Odborníka v Komisii podľa článku 2 bodu 5 Štatútu. 

2. Pred uplynutím doby trvania Zmluvy podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy táto Zmluva 
zaniká: 

a) zánikom ktorejkoľvek zo Zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
b) písomnou dohodou o ukončení Zmluvy uzatvorenou Zmluvnými stranami, 
c) odstúpením od Zmluvy, 
d) výpoveďou Zmluvnej strany z dôvodov uvedených v bodoch 4 a 5 tohto článku 

Zmluvy. 
3. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy pre porušenie povinnosti druhej 

Zmluvnej strany podľa tejto Zmluvy. Na odstúpenie od Zmluvy sa použijú ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. 

2. Túto Zmluvu je možné meniť alebo dopiňať len na základe vzájomnej dohody Zmluvných 
strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnenia musia byť vykonané vo forme písomného 
a očíslovaného dodatku. 

3. Ak by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo neplatné, alebo by sa takým stalo neskôr, 
nie je tým dotknutá platnosť ostatných jej ustanovení. V takom prípade Zmluvné strany 
dohodnú náhradnú úpravu, ktorá najviac zodpovedá cieľu sledovanému neplatným 
ustanovením. 

4. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne 
písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. 
V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia 
sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti 
odosielateľovi s označením pošty adresát neznámy alebo adresát sa odsťahoval alebo s 
inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľ ovi. 

5. Právne vzťahy založené touto Zmluvou, ak ich zmluva výslovne neupravuje, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi 
predpismi Slovenskej Republiky. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej 
porozumeli, vôľu uzavrieť dohodu prejavili slobodne a vážne. 

7. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane 2 
rovnopisy. 
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8. Zmluvné vzťahy neupravené touto Zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky. 

1 7. AUG. · 2022 
V Bratislave .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

iroslav Hlivák, PhD., LM 
Predseda úradu 
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1 6. · AUG. 2022 

V Brne . . . . . . ....... . . . . . . ........ . 

AGM partners s.r.o. 
Mgr. Andrej Gundel 

konateľ 




