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Následná ex-post kontrola
1.

Následná ex-post kontrola sa vykonáva pri všetkých VO, v rámci ktorých bola riadne
ukončená druhá ex-ante kontrola. Prijímateľ predkladá na RO podpísanú zmluvu
s úspešným uchádzačom a to najneskôr do 10 pracovných dní po zverejnení zmluvy s
úspešným uchádzačom v zmysle § 5a zákona o slobode informácií, resp. do 10 dní od
zaslania oznámenia o výsledku VO do vestníka ÚVO podľa toho, ktorý z týchto úkonov
je neskorší .

2.

Pre potreby finančnej kontroly VO prijímateľ predkladá na RO originál zmluvy s
úspešným uchádzačom, resp. jej úradne overenú kópiu (akceptuje sa aj kópia
zmluvy overená štatutárnym zástupcom prijímateľa). Túto zmluvu predkladá
prijímateľ vrátane všetkých jej príloh. RO je oprávnený v rámci podmienok zmluvy
o NFP, resp. záväzných dokumentov, na ktoré zmluva o NFP odkazuje, určiť
prijímateľovi výnimku z predkladania týchto príloh, t.j. identifikovať typ príloh (napr.
rozsiahla technická dokumentácia), ktoré prijímateľ nemusí na RO predložiť.

3.

Lehota na výkon následnej ex-post kontroly je 7 pracovných dní. Ak RO zašle
prijímateľovi žiadosť o vysvetlenie alebo doplnenie dokumentácie, určí v tejto žiadosti
lehotu minimálne 5 pracovných dní a maximálne 10 pracovných dní na zaslanie tohto
vysvetlenia alebo doplnenia zo strany prijímateľa. Dňom odoslania žiadosti prestáva
plynúť lehota na výkon kontroly. Dňom nasledujúcim po dni doručenia vysvetlenia alebo
doplnenia dokumentácie na RO začína plynúť nová lehota na výkon finančnej kontroly
VO. Doplnením dokumentácie nemôže dôjsť k zmene pôvodne predložených dokladov,
resp. údajov v nich uvedených. Pokiaľ takúto situáciu RO identifikuje, je oprávnený
postupovať postupom podľa kapitoly 3.3.7.4.3.

4.

Predmetom tejto kontroly je najmä:
a) kontrola súladu podpísanej zmluvy s úspešným uchádzačom s jej návrhom
kontrolovaným v rámci druhej ex-ante kontroly,
b) kontrola oprávnenosti osôb podpísať predmetnú zmluvu,
c) kontrola zapracovania prípadných návrhov na úpravu formulovaných RO vo fáze
druhej ex-ante kontroly,
d) kontrola zverejnenia tejto zmluvy v zmysle zákona o slobode informácií,
e) kontrola oznámenia o výsledku VO do vestníka ÚVO,
f)

kontrola nových skutočností, ktoré neboli v čase výkonu druhej ex-ante kontroly
známe, alebo z iných dôvodov neboli jej predmetom,

5.

Ak RO pri kontrole nezistí nedostatky, záverom kontroly je pripustenie výdavkov
súvisiacich
s VO do financovania. Toto pripustenie výdavkov do
financovania predstavuje jeden
z predpokladov ovplyvňujúcich
posudzovanie oprávnenosti výdavkov predložených ďalej prijímateľom v rámci ŽoP.

6.

Pokiaľ kontrola identifikuje nedostatky, ktoré je možné odstrániť (napr. nezverejnenie
zmluvy, nezverejnenie časti zmluvy alebo prílohy k zmluve, nezaslanie oznámenia
o výsledku a pod.), vyzve RO prijímateľa po zaslaní návrhu správy z kontroly na ich
odstránenie. Pokiaľ je možné tieto nedostatky odstrániť len úpravou zmluvy s úspešným
uchádzačom (formou dodatku), vyzve prijímateľa na vypracovanie a predloženie návrhu

Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce
Interreg V-A 2014-2020
takéhoto dodatku na kontrolu RO. Návrh RO na vypracovanie dodatku nemôže byť
v rozpore s obmedzeniami ustanovenými v § 18 ZVO, ktorý upravuje zmenu zmluvy,
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Je na konkrétnom posúdení RO, či následnú
ex-post kontrolu ukončí až po schválení platného a účinného dodatku alebo aj pred týmto
úkonom. Ak pri kontrole RO zistí porušenie princípov a postupov VO, resp. porušenie
pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ, pričom rozsah a závažnosť týchto zistení má
taký charakter, že mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, v tomto prípade RO:
a) v záveroch kontroly nepripustí výdavky súvisiace s VO do financovania v plnom
rozsahu, alebo
b) postupuje podľa metodického pokynu1, ktorý upravuje postup pri určení finančných
opráv za VO.
Nepripustenie do financovania znamená, že všetky výdavky vychádzajúce z realizácie
výsledku daného VO budú zo strany RO v prípade, že budú zahrnuté v ŽoP, označené
ako neoprávnené. Rozhodnutie RO, či bude postupovať podľa ods. 7 písm. a) alebo ods.
7 písm. b) závisí od skutočnosti, či je RO v závislosti od rozsahu, závažnosti a momentu
zistenia nedostatkov oprávnený aplikovať ex-ante finančnú opravu.
7.

Pokiaľ nastala niektorá zo skutočností, ktorá neumožňuje RO určiť ex-ante finančnú
opravu (napr. prijímateľ podpísal zmluvu s úspešným uchádzačom bez riadneho
ukončenia druhej ex-ante kontroly), RO v záveroch kontroly nepripustí výdavky
súvisiace s VO do financovania v plnom rozsahu, bez ohľadu na ustanovenie predošlého
odseku.

Zoznam dokumentácie z verejného obstarávania zasielanej na finančnú kontrolu na
RO/NO

Nadlimitné zákazky bez EKS
Správa o zákazke podľa § 24 ZVO ods. 2 a 3,
Zmluva/rámcová dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom
a prijímateľom, vrátane všetkých príloh (najmä uvedenia podrobnej
špecifikácie predmetu zmluvy),
Informácie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk a doklady preukazujúce
jej doručenie uchádzačom (ak relevantné),
Doklad preukazujúci zverejnenie informácie o uzavretí zmluvy
zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania vedeného ÚVO ako aj
v Úradnom vestníku EÚ.
Doklady preukazujúce splnenie predkontraktačných povinností (ak relevantné)
Ostatná súvisiaca dokumentácia s verejným obstarávaním.
Nadlimitné zákazky s využitím EKS
Správa o zákazke podľa § 24 ZVO ods. 2 a 3,
Zmluva uzavretá medzi úspešným uchádzačom a prijímateľom,
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania,
Potvrdenie o zverejnení zmluvy,
1

MP CKO č. 5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a
postupov verejného obstarávania
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-

Doklady preukazujúce splnenie predkontraktačných povinností (ak relevantné)
Ostatná súvisiaca dokumentácia s verejným obstarávaním.

Podlimitné zákazky bez EKS
Správa o zákazke podľa § 24 ZVO ods. 2 a 3
Zmluva dohoda uzavretá medzi úspešným uchádzačom a prijímateľom,
vrátane všetkých príloh (najmä uvedenia podrobnej špecifikácie
predmetu zmluvy),
Informácie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk a doklady preukazujúce
jej doručenie uchádzačom (ak relevantné),
Doklady preukazujúce splnenie predkontraktačných povinností (ak relevantné)
Zaslanie oznámenia o výsledku na UVO
Zverejnenie zmluvy
Ostatná súvisiaca dokumentácia s verejným obstarávaním ako napr. link na
profil VO

