
                                                 
                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                        

                                                                             

 

 

PRIAME VYZVANIE  

Kód 16I01-12-P01 

 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

Vykonávateľ Plánu obnovy a odolnosti 

  

Vyzýva   
  

podľa § 12 a 13 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy 

a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  
 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

  
  

na uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za 
účelom realizácie Investície č. 1:  Nástroje a kapacity na boj proti 

korupcii a praniu špinavých peňazí, 
časť: Zriadenie informačného systému Centrálny register účtov 

 
  
  
  

 

schválil:   

Roman Mikulec, minister vnútra Slovenskej republiky  

  

dátum:  16.03.2023 



2  

  

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE VYKONÁVATEĽA: 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   

Pribinova 2 

820 02  Bratislava 

ako Vykonávateľ  pre Komponent 16 – Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana 

obyvateľstva, Investícia 1: Nástroje a kapacity na boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, Plán obnovy 

a odolnosti Slovenskej republiky,  určený v uznesení vlády č. 221/2021 z 28. apríla 2021. 

 

2. SPOSOB KOMUNIKÁCIE S VYKONÁVATEĽOM: 

Za Vykonávateľa komunikáciu za účelom uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na 

podporu obnovy a odolnosti uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

znení neskorších predpisov a podľa  § 14 zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme na podporu obnovy a 

odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 

zabezpečuje:  

 

Centrum projektového riadenia  

Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   

Pribinova 2 

812 72   Bratislava  

e-mail: patrik.svistun@minv.sk 

telefón: +421 2 509 45 054 

 

Vykonávateľ Investície 1 priamym vyzvaním  vyzýva budúceho prijímateľa (Ministerstvo financií Slovenskej 

republiky)  určeného podľa § 12, písm. 1a) na uzavretie zmluvy podľa § 14, ktorá tvorí prílohu priameho 

vyzvania. Ako lehotu na uzatvorenie zmluvy určuje vykonávateľ v dĺžke do 10 dní od doručenia priameho 

vyzvania budúcemu prijímateľovi písomne alebo osobne v pracovných dňoch v úradných hodinách v čase 

od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do 15.00 hod. do podateľne Ministerstva vnútra SR, ktorá sa nachádza na 

adrese:  

  

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   

Pribinova 2 

812 72  Bratislava  

 

3. DÁTUM PRIAMEHO VYZVANIA  

 

16.03.2023 (dátum zaslania priameho vyzvania prijímateľovi) 

 

4. INDIKATÍVNA VÝŠKA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV NA VYZVANIE  

Pomoc je poskytovaná ako nenávratný finančný príspevok. 

Výška financovania z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky je stanovená 

nasledovne:  

  

Celkový schválený rozpočet na realizáciu investície:        3 993 597,24 € 

mailto:patrik.svistun@minv.sk
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Rozpočet na výdavky bez DPH:         3 327 997,70 € 

Rozpočet na DPH v prípade, kde bude DPH oprávnená:          665 599,54 € 

 

5. INÉ FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI  

Prijímateľ doručí podpísanú zmluvu o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

v 4 vyhotoveniach aj s príslušnými  prílohami.  

 

Vyzvanie je doručené podľa § 12 ods. (1) písmeno a) a §13 ods. (1) zákona č. 368/2021 Z. z. o mechanizme 

na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov priamo určenému prijímateľovi 

Ministerstvu financií Slovenskej republiky na adresu: 

 

Ministerstvo financií Slovenskej republiky  

Štefanovičova 5 

817 82 Bratislava  

 

6. PODMIENKY POSKYTNUTIA PROSTRIEDKOV MECHANIZMU / ÚČEL POUŽITIA    

PROSTRIEDKOV MECHANIZMU 

6.1. Podmienky oprávnenosti žiadateľa a poskytnutia prostriedkov mechanizmu 

  

P. č. Podmienka 
PPM  

Popis podmienky  

1 Oprávnenosť 
priamo 
určeného 
prijímateľa 

Predložiť podpísanú zmluvu je oprávnené iba Ministerstvo financií Slovenskej 
republiky ako priamo určený prijímateľ individuálne určený v Pláne obnovy 
a odolnosti Slovenskej republiky, Komponent  16, Investícia 1 v súlade s §12 ods. 
1 písm. c) a § 13 ods.1 zákona o mechanizme. 

Forma preukázania: predloženie podpísanej zmluvy s identifikáciou prijímateľa 

Spôsob overenia: prostredníctvom údajov v predloženej zmluve 

2 Podmienka 
poskytnutia 
prostriedkov 
mechanizmu 
v zmysle § 13 
ods. 4 zákona 
o mechanizme 

Podmienka, že prostriedky mechanizmu vykonávateľ nemôže poskytnúť osobe, 
ktorá bola právoplatne odsúdená za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin 
podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia 
nenáležitej výhody.  

Prostriedky mechanizmu nemožno poskytnúť ani právnickej osobe, ktorej 
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo iná osoba konajúca v jej mene 
boli právoplatne odsúdení za trestný čin subvenčného podvodu, trestný čin 
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, trestný čin machinácií pri 
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin 
podplácania, trestný čin nepriamej korupcie alebo trestný čin prijatia a poskytnutia 
nenáležitej výhody. 
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P. č. Podmienka 
PPM  

Popis podmienky  

Forma preukázania: Žiadateľ, prijímateľ, ich štatutárny orgán alebo iné osoby 
konajúce v ich mene predložia vykonávateľovi výpis z registra trestov.  

Spôsob overenia: Vykonávateľ overí splnenie danej podmienky kontrolou výpisu 
z registra trestov.  

3 Podmienka 
poskytnutia 
prostriedkov 
mechanizmu 
v zmysle § 13 
ods. 3 zákona 
o mechanizme 

Podmienka, že prostriedky mechanizmu nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ktorý 
prijíma dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na financovanie tých 
istých výdavkov a ktorá by predstavovala dvojité financovanie.  

Forma preukázania: Prijímateľ sa čestným vyhlásením zaviaže, že na tento účel 
použitia neboli  Ministerstvu financií Slovenskej republiky poskytnuté prostriedky 
z iných zdrojov EÚ alebo iných verejných prostriedkov. Za týmto účelom predloží 
zároveň s podpísanou zmluvou čestné vyhlásenie.    

Spôsob overenia: Vykonávateľ overí splnenie podmienky prostredníctvom 
údajov a informácií uvedených v danom čestnom vyhlásení. 
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Podmienka 
udržateľnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijímateľ je povinný zabezpečiť zachovanie investície 1 Komponentu 16 
zrealizovanej v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Investícia je zachovaná pokiaľ 
dosiahnuté míľniky a ciele, naviazané na túto investíciu neboli zrušené. 
Zachovanie investície znamená, že podstata investície, jej účel a dosiahnuté 
výsledky ostávajú zachované. Zmeny v investícii, ku ktorým dôjde po tom, ako sa 
o splnení míľnika alebo cieľa podá správa EK, by nemali mať vplyv na dosiahnutý 
míľnik a cieľ investície.  

V zmysle článku 4.3 zmluvy je prijímateľ povinný zachovať investíciu počas 
obdobia 5 rokov odo dňa ukončenia realizácie aktivít projektu.  

Forma preukázania: Čestné vyhlásenie prijímateľa v ktorom sa zaväzuje, že 

zabezpečí zachovanie investície. Za týmto účelom predloží zároveň s podpísanou 

zmluvou čestné vyhlásenie.    

Spôsob overenia: 1. prostredníctvom overenia údajov v čestnom vyhlásení 2. na 

základe následnej monitorovacej správy projektu, kt. sa predkladá Vykonávateľovi 

po fyzickom a finančnom ukončení projektu, v období udržateľnosti formou 

finančnej kontroly na mieste. 

 

6.2. Účel použitia prostriedkov  

 

Investícia 1 je priamo naviazaná na Reformu 1: Zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí 

v Komponente 16. 

 Jedným z predpokladov úspešnosti tejto investície a reformy je zabezpečenie nevyhnutnej 

infraštruktúry súvisiacej s praním špinavých peňazí a bojom proti korupcii. Zamedzenie praniu 

špinavých peňazí súvisí so zriadením centralizovaného automatizovaného mechanizmu, ktorý 

umožní oprávneným orgánom verejnej moci včasnú identifikáciu majiteľov a disponentov bankových 

účtov alebo platobných účtov, vrátane bezpečnostných schránok, čo je nevyhnutným 

predpokladom zvýšenia efektivity pri predchádzaní, odhaľovaní, vyšetrovaní alebo stíhaní 

páchateľov závažných trestných činov, resp. následného zaistenia majetku a výnosov z trestnej 

činnosti. 
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 Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí bude podporený aj spustením nového Centrálneho registra 

účtov, ktorý vytvorí prístup k údajom o finančných tokoch a majetku vyšetrovaných osôb, zabezpečí  

prepojenie všetkých relevantných subjektov poskytujúcich údaje rezortov a inštitúcií, ktoré budú mať 

do registra prístup z dôvodu vyšetrovania trestných činov. Umožní efektívnu komunikáciu medzi 

políciou, súdmi a prokuratúrou, ale zároveň bude brať ohľad na súkromie a ochranu osobných údajov. 

 Jedným z cieľov Investície 1 je uvedenie do prevádzky Centrálny register účtov s funkcionalitami 

definovanými v zákone. 

 V Pláne obnovy boli úradu schválené nasledovné typy výdavkov: 

 

o  bežné výdavky (skupina výdavkov 600) 

o  kapitálové výdavky (skupina výdavkov 700) 

 

  Všetky výdavky realizované v rámci Investície 1 budú pripravované a realizované s plným 

rešpektovaním zásady „výrazne nenarušiť“ ani jeden zo šiestich environmentálnych cieľov podľa 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na 

uľahčenie udržateľných investícií.  

 

6.3. Časová oprávnenosť aktivít   

  

Oprávnené výdavky vychádzajú z komponentu 16, Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Časová 

oprávnenosť aktivít pre Investíciu 1 je určená Systémom implementácie Plánu obnovy a odolnosti 

Slovenskej republiky od 01. februára 2020. 

7. INÉ PODMIENKY POSKYTNUTIA POMOCI  

Prostriedky mechanizmu budú prijímateľovi poskytnuté na základe podmienok stanovených v zmluve, kde 

sú stanovené podmienky platieb a podmienky plnenia míľnikov a cieľov. 

8. PRÍLOHY VYZVANIA  

Návrh Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu za účelom realizácie projektu „Zriadenie 

informačného systému Centrálny register účtov“ v rámci Investície č. 1:  Nástroje a kapacity na boj proti 

korupcii a praniu špinavých peňazí, ktorej súčasťou sú:  

a. Príloha č.1: Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí prostriedkov 

mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti 

b. Príloha č.2: Opis projektu a časový harmonogram realizácie  

c. Príloha č.3: Rozpočet projektu 

d. Príloha č.4: Vzor monitorovacej správy 

e. Príloha č.5: Vzor žiadosti o platbu. 


