
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 
Oddelenie investícií a verejného obstarávania 

 

Č.z. DEN 10323/36200/2020/MG 

 

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  

A Z VYHODNOTENIA PONÚK  

 

 

uchádzačov, ktorí predložili ponuky v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotnou podľa 

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

znení (ďalej len „Zákon“) „Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby“ (ďalej 

len „ZSH“) vyhlásenej verejným obstarávateľom Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 

91 Bratislava ako verejným obstarávateľom (ďalej len „Verejný obstarávateľ“), výzvou na predkladanie 

cenových ponúk zo dňa 21.10.2020 (“Výzva”) odoslanou dňa 22.10.2020 a zverejnenou dňa 22.10.2020 

na https://zverejnovanie.banm.sk/. 

 

Verejný obstarávateľ v súlade s Výzvou zostavenie poradia uchádzačov podľa návrhu na plnenie kritérií 

(najnižšia cena) a na základe takto zostaveného poradia hodnotila splnenie podmienok účasti 

a požiadaviek na predmet zákazky u uchádzača, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí.  

 

Hodnotenie ponúk prebehlo dňa 29.10.2020.  

 

I. Zoznam uchádzačov, ktorí v lehote na predkladanie ponúk (29.10.2020 o 10:00) predložili 

ponuky  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zostavenie poradia uchádzačov podľa návrhu na plnenie kritéria  

Verejný obstarávateľ na úvod v súlade s Výzvou zostavil poradie uchádzačov na základe návrhu 

na plnenie kritéria:  

Por. č Obchodné meno a sídlo uchádzača 

 

Dátum, čas doručenia ponuky 

1 ELET, s.r.o. 

Gorazdova 24 

811 04 Bratislava 

IČO: 31394981 

28.10.2020 o 12:34 zabezpečená 

heslom 

 

2 Mediatex s.r.o. 

Bojnická 18 

Bratislava 831 04 

IČO: 35 763 418 

28.10.2020 o 17:19 zabezpečená 

heslom 

 

3 Mobiletech,s.r.o. 

Trnavská cesta 106 

821 01, Bratislava 

IČO:  36 666 203 

29.10.2020 o 9:31 bez hesla 

Poradové 

číslo 

Obchodné meno a sídlo uchádzača Návrh na plnenie 

(Odmena z tržieb za poskytnuté  

služby vyjadrená v ( % )/ mesačne) 

1 ELET, s.r.o. 19,80 % 



Verejný obstarávateľ konštatuje, že na základe určeného kritéria na vyhodnotenie ponúk sa ako 

prvý v poradí umiestnil ELET,s.r.o. a vyhodnotí v súlade s Výzvou splnenie formálnych 

požiadaviek na ponuku, podmienky účasti a splnenie požiadaviek na predmet zákazky.  

  

III. Hodnotenie splnenia náležitostí ponúk a splnenia podmienok Výzvy 

Verejný obstarávateľ konštatuje, že uchádzač, ktorý sa umiestnil ako prvý v poradí - ELET, s.r.o.  

nepredložil v súlade s bodom 7 Výzvy všetky požadované dokumenty. Uchádzač doložil: 

1. čestné prehlásenie o akceptácii podmienok Výzvy a schopnosti dodať požadovaný predmet 

zákazky; 

2. Identifikáciu uchádzača; 

3. Neúplny návrh zmluvy; 

4. cenovú tabuľku. 

Všetky doklady sú podpísané Ing. Rudolfom Bistom, konateľom spoločnosti.  

Uchádzač teda nedoložil oprávnenie podnikať v predmete zákazky. Verejný obstarávateľ však 

vykonal preverenie oprávnenia spoločnosti ELET, s.r.o. podnikať v premete zákazky 

a konštatoval, že uchádzač je oprávnený podnikať o .i. v nasledovných oblastiach:  

- poradenstvo v oblasti elektronického spracovania textu a obrazu 

- sprostredkovateľská činnosť 

- poradenská a konzultačná činnosť v oblasti spracovania a vyhľadávania vedeckých informácií 

- zhotovovanie www stránok a ich následná aktualizácia 

- registrácia internetových domén, ich správa a prevádzkovanie 

- grafické práce na počítači 

- poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom; 

 

a súčasne, že uchádzač predložil čestné prehlásenie, na základe ktorého deklaruje, že je schopný 

plniť predmet zákazky v rozsahu stanovenom verejným obstarávateľom. Podľa www stránky 

uchádzača, tento poskytuje službu platby prostredníctvom SMS, konkrétne je prevádzkovateľom 

služby platieb prostredníctvom SMS (napr. PlatbaMobilom.sk). Verejný obstarávateľ ďalej 

konštatuje, že uchádzač nedoložil zmluvu o poskytnutí služieb vrátame príloh. Uchádzač síce 

doložil podpísaný návrh zmluvy bez príloh, avšak ním predložený scan nezodpovedá v plnom 

rozsahu zmluve, ktorá tvorila prílohu Výzvy, ale predložený scan každej cca 3 až 4 strany, čo 

Verejný obstarávateľ vyhodnotil, ako chybu pri scanovaní. Uchádzač však doručil úplny  

 

 

 

Gorazdova 24 

811 04 Bratislava 

IČO: 31394981 

2 - 3 Mobiletech,s.r.o. 

Trnavská cesta 106 

821 01, Bratislava 

IČO:  36 666 203 

20 %  

 Mediatex s.r.o. 

Bojnická 18 

Bratislava 831 04 

IČO: 35 763 418 

20 %  



návrh zmluvy a ponuky aj do podateľne Verejného obstarávateľa, a preto nebude žiadať 

o vysvetlenie ponuky. 

 

IV. Verejný obstarávateľ komplexne posudzoval výskyt možného konfliktu záujmov a dospel 

k záveru, že neidentifikoval v postupe verejného obstarávateľa výskyt konfliktu záujmov, 

či už na strane verejného obstarávateľa alebo na strane uchádzačov. 

  

V. Záver 

 

Verejný obstarávateľ konštatuje, že ponuka predložená úspešným uchádzačom splnila všetky 

formálne a obsahové požiadavky Verejného obstarávateľa stanovené vo Výzve na predloženie 

ponuky.   
 

 

 

  

 

 

 

_____________________ 

JUDr. Marek Griga, v. r. 

osoba poverená riadením postupu verejného obstarávania 

 

 

_____________________ 

Ing. Zita Marušáková, v. r. 

Žiadateľ o zabezpečenie verejného obstarávania 

 

 

______________________ 

Ing. Stanislav Winkler, v. r. 

osoba zodpovedná za vecné posúdenie ponuky 

 

 

 

V Bratislave, dňa 29.10.2020 

 

 

 

Schválil: 

 

Mgr. Rudolf Kusý, v. r. 

starosta 

 

JUDr. Ing. Ľubomír Baník, v. r. 

prednosta miestneho úradu 

 

Ing. Dáša Effenbergerová, v. r. 

vedúca oddelenia 



Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov  

 

Názov:     Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  

Sídlo:     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

Štatutárny orgán/štatutár:   Mgr. Rudolf Kusý, starosta 

IČO:  00 603 317 

DIČ:  2020887385  

Názov súťaže:  Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby 

 

 

 Ja, dolupodpísaný JUDr. Marek Griga, ako: 

- zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa 

podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť 

výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii* 

 

(*nehodiace sa škrtnúť) 

 

vyhlasujem, že poznám: 

 

 článok 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej Únie 

(nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012), v ktorom sa uvádza:  

„1. Účastníci finančných operácií a iné osoby zapojené do plnenia rozpočtu a hospodárenia s rozpočtovými 

prostriedkami vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly nepodniknú žiadne kroky, ktoré môžu 

priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie.  

Ak takéto riziko existuje, dotknutá osoba sa zdrží takéhoto konania a postúpi záležitosť povoľujúcemu 

úradníkovi vymenovanému delegovaním, ktorý písomne potvrdí, či došlo ku konfliktu záujmov. Dotknutá 

osoba informuje tiež svojho priameho nadriadeného. Ak sa zistí, že došlo ku konfliktu záujmov, príslušná 

osoba prestane vykonávať všetky činnosti v príslušnej záležitosti. Povoľujúci úradník vymenovaný 

delegovaním osobne prijme všetky ďalšie potrebné kroky.  

2. Na účely odseku 1 nastáva konflikt záujmov vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií 

účastníka finančnej operácie alebo inej osoby uvedených v odseku 1 z rodinných1 alebo citových dôvodov, 

z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu2 alebo akéhokoľvek iného záujmu 

spoločného s príjemcom3.“ 

 § 23 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom 

znení, v ktorom sa uvádza:  

“Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo 

priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný 

osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným 

obstarávaním. 

Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu                                       

k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, 

účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.“  

 

Týmto vyhlasujem, že podľa mojich vedomostí nemám žiadny konflikt záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré by 

mohli predložiť ponuku v rámci tohto verejného obstarávania, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny 

dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia. Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasujem, že 

                                                 
1druhý stupeň príbuzenského vzťahu, manželstvo (§ 117 Občianskeho zákonníka: „Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje 

podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného 
predka.“ (napr. otec a syn sú príbuzní v priamom rade v 1.stupni, starý otec a vnuk v priamom rade v 2.stupni). 
2 zmluvný vzťah alebo platené alebo bezplatné poradenské služby uplatniteľné v súčasnosti 
3 vrátane dobrovoľnej práce, členstva v rade alebo v riadiacej rade. 



neexistujú žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé, súčasné, alebo ktoré by mohli nastať v dohľadnej 

budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť z pohľadu akejkoľvek strany.  

Potvrdzujem, že ak zistím, že takýto konflikt záujmu existuje alebo ak existuje čo i riziko jeho vzniku, okamžite 

to oznámim verejnému obstarávateľovi a bezodkladne sa prestanem vykonávať činnosti, ktoré majú vplyv na 

prípravu verejného obstarávania.  

Rovnako potvrdzujem, že zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne 

dôverné informácie, ktoré mi boli / budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté 

nezneužijem na žiadne nežiaduce účely.  

Súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo 

vypracovanými počas prípravy verejného obstarávania nakladať zodpovedne a dôverne, a že tieto budú použité 

výhradne na účely zabezpečenia riadnej prípravy verejného obstarávania. Rovnako súhlasím, že nebudem 

uchovávať kópie žiadnych písomných informácií, ktoré mi budú poskytnuté.  

 

Miesto a dátum:    V Bratislave dňa, dňa 29.10.2020 

Meno, priezvisko a funkcia: JUDr. Marek Griga, v. r. 

Podpis:      

 

 

.................................................................     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov  

 

Názov:     Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  

Sídlo:     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

Štatutárny orgán/štatutár:   Mgr. Rudolf Kusý, starosta 

IČO:  00 603 317 

DIČ:  2020887385  

Názov súťaže:  Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby 

 

 

 

 Ja, dolupodpísaná Ing. Zita Marušáková, ako: 

- zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa 

podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť 

výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii* 

 

(*nehodiace sa škrtnúť) 

 

vyhlasujem, že poznám: 

 

 článok 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej Únie 

(nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012), v ktorom sa uvádza:  

„1. Účastníci finančných operácií a iné osoby zapojené do plnenia rozpočtu a hospodárenia s rozpočtovými 

prostriedkami vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly nepodniknú žiadne kroky, ktoré môžu 

priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie.  

Ak takéto riziko existuje, dotknutá osoba sa zdrží takéhoto konania a postúpi záležitosť povoľujúcemu 

úradníkovi vymenovanému delegovaním, ktorý písomne potvrdí, či došlo ku konfliktu záujmov. Dotknutá 

osoba informuje tiež svojho priameho nadriadeného. Ak sa zistí, že došlo ku konfliktu záujmov, príslušná 

osoba prestane vykonávať všetky činnosti v príslušnej záležitosti. Povoľujúci úradník vymenovaný 

delegovaním osobne prijme všetky ďalšie potrebné kroky.  

2. Na účely odseku 1 nastáva konflikt záujmov vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií 

účastníka finančnej operácie alebo inej osoby uvedených v odseku 1 z rodinných4 alebo citových dôvodov, 

z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu5 alebo akéhokoľvek iného záujmu 

spoločného s príjemcom6.“ 

 § 23 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom 

znení, v ktorom sa uvádza:  

“Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo 

priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný 

osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným 

obstarávaním. 

Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu                                       

k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, 

účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.“  

 

Týmto vyhlasujem, že podľa mojich vedomostí nemám žiadny konflikt záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré by 

mohli predložiť ponuku v rámci tohto verejného obstarávania, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny 

dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia. Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasujem, že 

                                                 
4druhý stupeň príbuzenského vzťahu, manželstvo (§ 117 Občianskeho zákonníka: „Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje 

podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného 
predka.“ (napr. otec a syn sú príbuzní v priamom rade v 1.stupni, starý otec a vnuk v priamom rade v 2.stupni). 
5 zmluvný vzťah alebo platené alebo bezplatné poradenské služby uplatniteľné v súčasnosti 
6 vrátane dobrovoľnej práce, členstva v rade alebo v riadiacej rade. 



neexistujú žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé, súčasné, alebo ktoré by mohli nastať v dohľadnej 

budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť z pohľadu akejkoľvek strany.  

Potvrdzujem, že ak zistím, že takýto konflikt záujmu existuje alebo ak existuje čo i riziko jeho vzniku, okamžite 

to oznámim verejnému obstarávateľovi a bezodkladne sa prestanem vykonávať činnosti, ktoré majú vplyv na 

prípravu verejného obstarávania.  

Rovnako potvrdzujem, že zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne 

dôverné informácie, ktoré mi boli / budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté 

nezneužijem na žiadne nežiaduce účely.  

Súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo 

vypracovanými počas prípravy verejného obstarávania nakladať zodpovedne a dôverne, a že tieto budú použité 

výhradne na účely zabezpečenia riadnej prípravy verejného obstarávania. Rovnako súhlasím, že nebudem 

uchovávať kópie žiadnych písomných informácií, ktoré mi budú poskytnuté.  

 

Miesto a dátum:    V Bratislave dňa, dňa 29.10.2020 

Meno, priezvisko a funkcia: Ing. Zita Marušáková, v. r. 

Podpis:      

 

 

.................................................................     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov  

 

Názov:     Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  

Sídlo:     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

Štatutárny orgán/štatutár:   Mgr. Rudolf Kusý, starosta 

IČO:  00 603 317 

DIČ:  2020887385  

Názov súťaže:  Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby 

 

 

 

 Ja, dolupodpísaná Ing. Dáša Effenbergerová, ako: 

- zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa 

podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť 

výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii* 

 

(*nehodiace sa škrtnúť) 

 

vyhlasujem, že poznám: 

 

 článok 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej Únie 

(nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012), v ktorom sa uvádza:  

„1. Účastníci finančných operácií a iné osoby zapojené do plnenia rozpočtu a hospodárenia s rozpočtovými 

prostriedkami vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly nepodniknú žiadne kroky, ktoré môžu 

priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie.  

Ak takéto riziko existuje, dotknutá osoba sa zdrží takéhoto konania a postúpi záležitosť povoľujúcemu 

úradníkovi vymenovanému delegovaním, ktorý písomne potvrdí, či došlo ku konfliktu záujmov. Dotknutá 

osoba informuje tiež svojho priameho nadriadeného. Ak sa zistí, že došlo ku konfliktu záujmov, príslušná 

osoba prestane vykonávať všetky činnosti v príslušnej záležitosti. Povoľujúci úradník vymenovaný 

delegovaním osobne prijme všetky ďalšie potrebné kroky.  

2. Na účely odseku 1 nastáva konflikt záujmov vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií 

účastníka finančnej operácie alebo inej osoby uvedených v odseku 1 z rodinných7 alebo citových dôvodov, 

z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu8 alebo akéhokoľvek iného záujmu 

spoločného s príjemcom9.“ 

 § 23 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom 

znení, v ktorom sa uvádza:  

“Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo 

priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný 

osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným 

obstarávaním. 

Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu                                       

k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, 

účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.“  

 

Týmto vyhlasujem, že podľa mojich vedomostí nemám žiadny konflikt záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré by 

mohli predložiť ponuku v rámci tohto verejného obstarávania, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny 

dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia. Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasujem, že 

                                                 
7druhý stupeň príbuzenského vzťahu, manželstvo (§ 117 Občianskeho zákonníka: „Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje 

podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného 
predka.“ (napr. otec a syn sú príbuzní v priamom rade v 1.stupni, starý otec a vnuk v priamom rade v 2.stupni). 
8 zmluvný vzťah alebo platené alebo bezplatné poradenské služby uplatniteľné v súčasnosti 
9 vrátane dobrovoľnej práce, členstva v rade alebo v riadiacej rade. 



neexistujú žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé, súčasné, alebo ktoré by mohli nastať v dohľadnej 

budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť z pohľadu akejkoľvek strany.  

Potvrdzujem, že ak zistím, že takýto konflikt záujmu existuje alebo ak existuje čo i riziko jeho vzniku, okamžite 

to oznámim verejnému obstarávateľovi a bezodkladne sa prestanem vykonávať činnosti, ktoré majú vplyv na 

prípravu verejného obstarávania.  

Rovnako potvrdzujem, že zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne 

dôverné informácie, ktoré mi boli / budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté 

nezneužijem na žiadne nežiaduce účely.  

Súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo 

vypracovanými počas prípravy verejného obstarávania nakladať zodpovedne a dôverne, a že tieto budú použité 

výhradne na účely zabezpečenia riadnej prípravy verejného obstarávania. Rovnako súhlasím, že nebudem 

uchovávať kópie žiadnych písomných informácií, ktoré mi budú poskytnuté.  

 

Miesto a dátum:    V Bratislave dňa, dňa 29.10.2020 

Meno, priezvisko a funkcia: Ing. Dáša Effenbergerová, v. r. 

Podpis:      

 

 

.................................................................     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov  

 

Názov:     Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  

Sídlo:     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

Štatutárny orgán/štatutár:   Mgr. Rudolf Kusý, starosta 

IČO:  00 603 317 

DIČ:  2020887385  

Názov súťaže:  Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby 

 

 

 

 Ja, dolupodpísaná Ing. Zita Marušáková, ako: 

- zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa 

podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť 

výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii* 

 

(*nehodiace sa škrtnúť) 

 

vyhlasujem, že poznám: 

 

 článok 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej Únie 

(nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012), v ktorom sa uvádza:  

„1. Účastníci finančných operácií a iné osoby zapojené do plnenia rozpočtu a hospodárenia s rozpočtovými 

prostriedkami vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly nepodniknú žiadne kroky, ktoré môžu 

priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie.  

Ak takéto riziko existuje, dotknutá osoba sa zdrží takéhoto konania a postúpi záležitosť povoľujúcemu 

úradníkovi vymenovanému delegovaním, ktorý písomne potvrdí, či došlo ku konfliktu záujmov. Dotknutá 

osoba informuje tiež svojho priameho nadriadeného. Ak sa zistí, že došlo ku konfliktu záujmov, príslušná 

osoba prestane vykonávať všetky činnosti v príslušnej záležitosti. Povoľujúci úradník vymenovaný 

delegovaním osobne prijme všetky ďalšie potrebné kroky.  

2. Na účely odseku 1 nastáva konflikt záujmov vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií 

účastníka finančnej operácie alebo inej osoby uvedených v odseku 1 z rodinných10 alebo citových dôvodov, 

z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu11 alebo akéhokoľvek iného záujmu 

spoločného s príjemcom12.“ 

 § 23 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom 

znení, v ktorom sa uvádza:  

“Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo 

priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný 

osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným 

obstarávaním. 

Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu                                       

k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, 

účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.“  

 

Týmto vyhlasujem, že podľa mojich vedomostí nemám žiadny konflikt záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré by 

mohli predložiť ponuku v rámci tohto verejného obstarávania, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny 

dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia. Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasujem, že 

                                                 
10druhý stupeň príbuzenského vzťahu, manželstvo (§ 117 Občianskeho zákonníka: „Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje 

podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného 
predka.“ (napr. otec a syn sú príbuzní v priamom rade v 1.stupni, starý otec a vnuk v priamom rade v 2.stupni). 
11 zmluvný vzťah alebo platené alebo bezplatné poradenské služby uplatniteľné v súčasnosti 
12 vrátane dobrovoľnej práce, členstva v rade alebo v riadiacej rade. 



neexistujú žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé, súčasné, alebo ktoré by mohli nastať v dohľadnej 

budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť z pohľadu akejkoľvek strany.  

Potvrdzujem, že ak zistím, že takýto konflikt záujmu existuje alebo ak existuje čo i riziko jeho vzniku, okamžite 

to oznámim verejnému obstarávateľovi a bezodkladne sa prestanem vykonávať činnosti, ktoré majú vplyv na 

prípravu verejného obstarávania.  

Rovnako potvrdzujem, že zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne 

dôverné informácie, ktoré mi boli / budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté 

nezneužijem na žiadne nežiaduce účely.  

Súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo 

vypracovanými počas prípravy verejného obstarávania nakladať zodpovedne a dôverne, a že tieto budú použité 

výhradne na účely zabezpečenia riadnej prípravy verejného obstarávania. Rovnako súhlasím, že nebudem 

uchovávať kópie žiadnych písomných informácií, ktoré mi budú poskytnuté.  

 

Miesto a dátum:    V Bratislave dňa, dňa 29.10.2020 

Meno, priezvisko a funkcia: Ing. Zita Marušáková, v. r. 

Podpis:      

 

 

.................................................................     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov  

 

Názov:     Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  

Sídlo:     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

Štatutárny orgán/štatutár:   Mgr. Rudolf Kusý, starosta 

IČO:  00 603 317 

DIČ:  2020887385  

Názov súťaže:  Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby 

 

 

 

 Ja, dolupodpísaný Ing. Stanislav Winkler, ako: 

- zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa 

podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť 

výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii* 

 

(*nehodiace sa škrtnúť) 

 

vyhlasujem, že poznám: 

 

 článok 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej Únie 

(nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012), v ktorom sa uvádza:  

„1. Účastníci finančných operácií a iné osoby zapojené do plnenia rozpočtu a hospodárenia s rozpočtovými 

prostriedkami vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly nepodniknú žiadne kroky, ktoré môžu 

priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie.  

Ak takéto riziko existuje, dotknutá osoba sa zdrží takéhoto konania a postúpi záležitosť povoľujúcemu 

úradníkovi vymenovanému delegovaním, ktorý písomne potvrdí, či došlo ku konfliktu záujmov. Dotknutá 

osoba informuje tiež svojho priameho nadriadeného. Ak sa zistí, že došlo ku konfliktu záujmov, príslušná 

osoba prestane vykonávať všetky činnosti v príslušnej záležitosti. Povoľujúci úradník vymenovaný 

delegovaním osobne prijme všetky ďalšie potrebné kroky.  

2. Na účely odseku 1 nastáva konflikt záujmov vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií 

účastníka finančnej operácie alebo inej osoby uvedených v odseku 1 z rodinných13 alebo citových dôvodov, 

z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu14 alebo akéhokoľvek iného záujmu 

spoločného s príjemcom15.“ 

 § 23 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom 

znení, v ktorom sa uvádza:  

“Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo 

priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný 

osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným 

obstarávaním. 

Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu                                       

k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, 

účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.“  

 

Týmto vyhlasujem, že podľa mojich vedomostí nemám žiadny konflikt záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré by 

mohli predložiť ponuku v rámci tohto verejného obstarávania, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny 

dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia. Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasujem, že 

                                                 
13druhý stupeň príbuzenského vzťahu, manželstvo (§ 117 Občianskeho zákonníka: „Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje 

podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného 
predka.“ (napr. otec a syn sú príbuzní v priamom rade v 1.stupni, starý otec a vnuk v priamom rade v 2.stupni). 
14 zmluvný vzťah alebo platené alebo bezplatné poradenské služby uplatniteľné v súčasnosti 
15 vrátane dobrovoľnej práce, členstva v rade alebo v riadiacej rade. 



neexistujú žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé, súčasné, alebo ktoré by mohli nastať v dohľadnej 

budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť z pohľadu akejkoľvek strany.  

Potvrdzujem, že ak zistím, že takýto konflikt záujmu existuje alebo ak existuje čo i riziko jeho vzniku, okamžite 

to oznámim verejnému obstarávateľovi a bezodkladne sa prestanem vykonávať činnosti, ktoré majú vplyv na 

prípravu verejného obstarávania.  

Rovnako potvrdzujem, že zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne 

dôverné informácie, ktoré mi boli / budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté 

nezneužijem na žiadne nežiaduce účely.  

Súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo 

vypracovanými počas prípravy verejného obstarávania nakladať zodpovedne a dôverne, a že tieto budú použité 

výhradne na účely zabezpečenia riadnej prípravy verejného obstarávania. Rovnako súhlasím, že nebudem 

uchovávať kópie žiadnych písomných informácií, ktoré mi budú poskytnuté.  

 

Miesto a dátum:    V Bratislave dňa, dňa 29.10.2020 

Meno, priezvisko a funkcia: Ing. Stanislav Winkler, v. r. 

Podpis:      

 

 

.................................................................     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov  

 

Názov:     Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  

Sídlo:     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

Štatutárny orgán/štatutár:   Mgr. Rudolf Kusý, starosta 

IČO:  00 603 317 

DIČ:  2020887385  

Názov súťaže:  Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby 

 

 

 

 Ja, dolupodpísaný Mgr. Rudolf Kusý, ako: 

- zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa 

podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť 

výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii* 

 

(*nehodiace sa škrtnúť) 

 

vyhlasujem, že poznám: 

 

 článok 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej Únie 

(nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012), v ktorom sa uvádza:  

„1. Účastníci finančných operácií a iné osoby zapojené do plnenia rozpočtu a hospodárenia s rozpočtovými 

prostriedkami vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly nepodniknú žiadne kroky, ktoré môžu 

priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie.  

Ak takéto riziko existuje, dotknutá osoba sa zdrží takéhoto konania a postúpi záležitosť povoľujúcemu 

úradníkovi vymenovanému delegovaním, ktorý písomne potvrdí, či došlo ku konfliktu záujmov. Dotknutá 

osoba informuje tiež svojho priameho nadriadeného. Ak sa zistí, že došlo ku konfliktu záujmov, príslušná 

osoba prestane vykonávať všetky činnosti v príslušnej záležitosti. Povoľujúci úradník vymenovaný 

delegovaním osobne prijme všetky ďalšie potrebné kroky.  

2. Na účely odseku 1 nastáva konflikt záujmov vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií 

účastníka finančnej operácie alebo inej osoby uvedených v odseku 1 z rodinných16 alebo citových dôvodov, 

z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu17 alebo akéhokoľvek iného záujmu 

spoločného s príjemcom18.“ 

 § 23 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom 

znení, v ktorom sa uvádza:  

“Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo 

priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný 

osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným 

obstarávaním. 

Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu                                       

k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, 

účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.“  

 

Týmto vyhlasujem, že podľa mojich vedomostí nemám žiadny konflikt záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré by 

mohli predložiť ponuku v rámci tohto verejného obstarávania, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny 

dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia. Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasujem, že 

                                                 
16druhý stupeň príbuzenského vzťahu, manželstvo (§ 117 Občianskeho zákonníka: „Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje 

podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného 
predka.“ (napr. otec a syn sú príbuzní v priamom rade v 1.stupni, starý otec a vnuk v priamom rade v 2.stupni). 
17 zmluvný vzťah alebo platené alebo bezplatné poradenské služby uplatniteľné v súčasnosti 
18 vrátane dobrovoľnej práce, členstva v rade alebo v riadiacej rade. 



neexistujú žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé, súčasné, alebo ktoré by mohli nastať v dohľadnej 

budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť z pohľadu akejkoľvek strany.  

Potvrdzujem, že ak zistím, že takýto konflikt záujmu existuje alebo ak existuje čo i riziko jeho vzniku, okamžite 

to oznámim verejnému obstarávateľovi a bezodkladne sa prestanem vykonávať činnosti, ktoré majú vplyv na 

prípravu verejného obstarávania.  

Rovnako potvrdzujem, že zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne 

dôverné informácie, ktoré mi boli / budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté 

nezneužijem na žiadne nežiaduce účely.  

Súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo 

vypracovanými počas prípravy verejného obstarávania nakladať zodpovedne a dôverne, a že tieto budú použité 

výhradne na účely zabezpečenia riadnej prípravy verejného obstarávania. Rovnako súhlasím, že nebudem 

uchovávať kópie žiadnych písomných informácií, ktoré mi budú poskytnuté.  

 

Miesto a dátum:    V Bratislave dňa, dňa 29.10.2020 

Meno, priezvisko a funkcia: Mgr. Rudolf Kusý, v. r. starosta mestskej časti 

Podpis:      

 

 

.................................................................     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov  

 

Názov:     Mestská časť Bratislava-Nové Mesto  

Sídlo:     Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 

Štatutárny orgán/štatutár:   Mgr. Rudolf Kusý, starosta 

IČO:  00 603 317 

DIČ:  2020887385  

Názov súťaže:  Zabezpečenie úhrady za krátkodobé parkovanie formou SMS platby 

 

 

 

 Ja, dolupodpísaný JUDr. Ing. Ľubomír Baník, ako: 

- zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- iná osoba, ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa 

podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania*, 

- osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť 

výsledok verejného obstarávania bez toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii* 

 

(*nehodiace sa škrtnúť) 

 

vyhlasujem, že poznám: 

 

 článok 57 nariadenia o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskej Únie 

(nariadenie (EÚ, Euratom) č. 966/2012), v ktorom sa uvádza:  

„1. Účastníci finančných operácií a iné osoby zapojené do plnenia rozpočtu a hospodárenia s rozpočtovými 

prostriedkami vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly nepodniknú žiadne kroky, ktoré môžu 

priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie.  

Ak takéto riziko existuje, dotknutá osoba sa zdrží takéhoto konania a postúpi záležitosť povoľujúcemu 

úradníkovi vymenovanému delegovaním, ktorý písomne potvrdí, či došlo ku konfliktu záujmov. Dotknutá 

osoba informuje tiež svojho priameho nadriadeného. Ak sa zistí, že došlo ku konfliktu záujmov, príslušná 

osoba prestane vykonávať všetky činnosti v príslušnej záležitosti. Povoľujúci úradník vymenovaný 

delegovaním osobne prijme všetky ďalšie potrebné kroky.  

2. Na účely odseku 1 nastáva konflikt záujmov vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií 

účastníka finančnej operácie alebo inej osoby uvedených v odseku 1 z rodinných19 alebo citových dôvodov, 

z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu20 alebo akéhokoľvek iného záujmu 

spoločného s príjemcom21.“ 

 § 23 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom 

znení, v ktorom sa uvádza:  

“Konflikt záujmov zahŕňa najmä situáciu, ak zainteresovaná osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo 

priebeh verejného obstarávania, má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo iný 

osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jej nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným 

obstarávaním. 

Zainteresovaná osoba oznámi verejnému obstarávateľovi akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu                                       

k hospodárskemu subjektu, ktorý sa zúčastňuje prípravných trhových konzultácií, záujemcovi, uchádzačovi, 

účastníkovi alebo dodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o konflikte záujmov dozvie.“  

 

Týmto vyhlasujem, že podľa mojich vedomostí nemám žiadny konflikt záujmov, pokiaľ ide o subjekty, ktoré by 

mohli predložiť ponuku v rámci tohto verejného obstarávania, či už ako jednotlivci alebo členovia skupiny 

dodávateľov, alebo ako navrhovaní subdodávatelia. Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasujem, že 

                                                 
19druhý stupeň príbuzenského vzťahu, manželstvo (§ 117 Občianskeho zákonníka: „Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje 

podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného 
predka.“ (napr. otec a syn sú príbuzní v priamom rade v 1.stupni, starý otec a vnuk v priamom rade v 2.stupni). 
20 zmluvný vzťah alebo platené alebo bezplatné poradenské služby uplatniteľné v súčasnosti 
21 vrátane dobrovoľnej práce, členstva v rade alebo v riadiacej rade. 



neexistujú žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé, súčasné, alebo ktoré by mohli nastať v dohľadnej 

budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť z pohľadu akejkoľvek strany.  

Potvrdzujem, že ak zistím, že takýto konflikt záujmu existuje alebo ak existuje čo i riziko jeho vzniku, okamžite 

to oznámim verejnému obstarávateľovi a bezodkladne sa prestanem vykonávať činnosti, ktoré majú vplyv na 

prípravu verejného obstarávania.  

Rovnako potvrdzujem, že zachovám dôvernosť všetkých mne zverených záležitostí. Nebudem poskytovať žiadne 

dôverné informácie, ktoré mi boli / budú sprístupnené alebo ktoré odhalím. Informácie mne poskytnuté 

nezneužijem na žiadne nežiaduce účely.  

Súhlasím, že budem so všetkými informáciami alebo dokumentmi mne zverenými alebo mnou odhalenými alebo 

vypracovanými počas prípravy verejného obstarávania nakladať zodpovedne a dôverne, a že tieto budú použité 

výhradne na účely zabezpečenia riadnej prípravy verejného obstarávania. Rovnako súhlasím, že nebudem 

uchovávať kópie žiadnych písomných informácií, ktoré mi budú poskytnuté.  

 

Miesto a dátum:    V Bratislave dňa, dňa 29.10.2020 

Meno, priezvisko a funkcia: JUDr. Ing. Ľubomír Baník, v. r. 

Podpis:      

 

 

.................................................................     
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