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1.  Ciele, východiská a dôvody vytvorenia databázy PPP projektov  
 
Dostupnosť informácií o projektoch verejno-súkromného partnerstva (ďalej len „PPP projekty“) podmieňuje 
schopnosť jednotlivých subjektov plniť ich povinnosti vo vzťahu k týmto projektom. Na základe toho pristúpilo 
Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) k iniciatíve vytvoriť databázu PPP projektov (ďalej len „databáza“), 
v ktorej budú zhromaždené informácie o PPP projektoch v rozsahu, formáte a štruktúre zodpovedajúcej potrebám 
všetkých kľúčových subjektov. Pri tvorbe databázy boli zohľadnené potreby a požiadavky viacerých kľúčových 
budúcich užívateľov databázy. 

PPP projekty patria k oblastiam záujmu verejného a súkromného sektora. Záujem o túto oblasť vychádza aj z 
potreby získať bližšie informácie o konkrétnych PPP projektoch. Osobitne u subjektov verejnej správy je potreba 
informácií o PPP projektoch determinovaná potrebou naplniť povinnosti uložené všeobecné záväznými právnymi 
predpismi alebo inými záväznými dokumentmi. Ide najmä o povinnosti upravené: 

1. uznesením vlády SR č. 786/2007 k návrhu implementácie schémy technickej pomoci pre verejno-
súkromné partnerstvá (PPP), ktorým vláda SR uložila ministrom a predsedom ostatných ústredných 
orgánov štátnej správy SR povinnosť predkladať na rokovanie vlády pred začatím verejného 
obstarávania návrh projektu verejno-súkromného partnerstva so zohľadnením výsledkov štúdie 
realizovateľnosti, so stanoviskom MF SR k tomuto projektu, ak v projekte súkromný partner zabezpečuje 
zhotovenie a prevádzku diela a ako protihodnotu poskytuje služby spojené s týmto dielom za platby od 
jeho používateľov alebo od verejného partnera, pričom zmluva sa uzatvára najmenej na 3 roky, a 
v ktorom súkromný partner nesie niektoré ekonomické riziká spojené s jej realizáciou, ktoré obvykle 
nesie verejný obstarávateľ, ak celkové investičné náklady projektu verejno-súkromného partnerstva 
prevyšujú sumu 3.319.392 EUR. 

2. v § 19 ods. 15 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy“), podľa ktorého musí subjekt verejnej správy s výnimkou subjektu verejnej správy, 
ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia, 
ktorá plánuje uzatvoriť koncesnú zmluvu na stavebné práce s hodnotou plnenia za stavebné práce 
prevyšujúcou sumu 3.319.392 EUR, získať stanovisko MF SR k návrhu tejto zmluvy z hľadiska 
dôsledkov jej realizácie na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku 
úniu. Z uvedeného ustanovenia vyplýva úloha MF SR spracovať stanovisko k uvedenému návrhu 
koncesnej zmluvy na stavebné práce. 

3. v § 17a zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy správy“), podľa ktorého musí obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené 
právnické osoby oznámiť MF SR začatie zadávania koncesie na stavebné práce a predložiť MF SR 
návrh koncesnej zmluvy na stavebné práce pred jej uzavretím, ak jej hodnota plnenia za stavebné práce 
prevyšuje sumy uvedené v tomto ustanovení. MF SR posúdi návrh koncesnej zmluvy na stavebné práce 
a vydá k nemu stanovisko z hľadiska dôsledkov realizácie tejto zmluvy na vykazovanie dlhu verejnej 
správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu v lehote najneskôr 60 dní; v odôvodnených 
prípadoch možno túto lehotu predĺžiť o 30 dní. Rovnaké postupy sa vzťahujú aj na návrh dodatku 
k zmluve. Z uvedeného ustanovenia vyplýva úloha MF SR spracovať stanovisko k uvedenému návrhu 
zmluvy na koncesiu na stavebné práce. 

4. Organizačným poriadkom Ministerstva financií Slovenskej republiky upraveným Interným riadiacim 
aktom MF SR č. 7/2008, z ktorého samostatnému oddeleniu partnerských projektov sekcie štátneho 
výkazníctva MF SR vyplýva povinnosť viesť databázu projektov PPP realizovaných subjektmi verejnej 
správy. 

5. Rozhodnutím Eurostatu o schodku a dlhu – Úprava verejno–súkromných partnerstiev, z 11. februára 
2004 a nadväzne vydanou Príručkou vládneho deficitu a dlhu, časť VI.5 verejno-súkromné partnerstvá, 
zo septembra 2010, podľa ktorých sekcia štátneho výkazníctva MF SR v spolupráci so Štatistickým 
úradom SR vydáva stanoviská k návrhom zmlúv PPP projektov z hľadiska ich vplyvu na vykazovanie 
dlhu verejnej správy v jednotnej metodike ESA 95 platnej pre Európsku úniu a zabezpečuje správne 
zaznamenanie ich vplyvu na schodok a dlh verejnej správy v súlade s touto metodikou. 
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Ciele vytvorenia databázy vychádzajú zo základnej požiadavky, aby poskytovala jej budúcim užívateľom 
informácie o pripravovaných, realizovaných ako aj ukončených PPP projektoch. Cieľom vytvorenia databázy 
je najmä: 

a) získavať, aktualizovať a rozširovať / sprístupňovať informácie o PPP projektoch a usporiadať tieto 
informácie do prehľadnej a zrozumiteľnej podoby za účelom vytvorenia informačnej databanky, 

b) zabezpečiť sústredenie informácií o PPP projektoch na jednom centralizovanom mieste, 

c) získavať také informácie o PPP projektoch, ktoré napĺňajú potreby subjektov, ktorým sú tieto informácie 
primárne určené,  

d) umožniť zdieľanie informácií, poznatkov, know–how, skúsenosti z pripravovaných / realizovaných PPP 
projektov, 

e) umožniť vzájomné porovnanie PPP projektov, 

f) umožniť užívateľom databázy sledovať PPP projekt v jeho rôznych štádiách prípravy a realizácie, 

g) výrazne zlepšiť dostupnosť informácií o PPP projektoch a rozšíriť okruh subjektov, ktorým sú tieto 
informácie dostupné.  

Ambíciou vytvorenia databázy nie je získavať všetky informácie o PPP projektoch, ale len tie informácie, ktoré 
budú potrebné pre jej užívateľov. 

V záujme komplexného zohľadnenia očakávaných potrieb a požiadaviek všetkých budúcich užívateľov na 
databázu boli použité tiež poznatky a skúsenosti najlepšej medzinárodnej praxe a individuálne konzultácie 
s partnerskými organizáciami v krajinách, ktoré už majú vytvorené alebo plánujú vytvoriť databázu PPP projektov. 

  



 4 

 

2. Medzinárodné skúsenosti s tvorbou a implementáciou databázy PPP projektov 
 
Všeobecné zhrnutie 

Informácie o PPP projektoch sa sledujú v databázach takmer v každej krajine, v ktorej sa pripravujú, resp. 
realizujú PPP projekty. Skúsenosti jednotlivých krajín s tvorbou a vedením databáz PPP projektov sú rôzne. 
Napriek mnohým rozdielom však možno všeobecne zhrnúť tieto skúsenosti nasledovne: 

a) informácie o PPP projektoch sa sledujú podrobne a komplexne najmä v krajinách s dlhodobou 
skúsenosťou v oblasti PPP, resp. s veľkým počtom realizovaných PPP projektov, 

b) v krajinách s veľkým počtom realizovaných PPP projektov existuje viacero databáz PPP projektov, 

c) administrátorom databázy je väčšinou subjekt ústrednej štátnej správy alebo ním zriadené štátne 
rozpočtové a príspevkové organizácie a akciové spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, 

d) najčastejším dôvodom pre vytvorenie databázy bola snaha poskytnúť podrobnejšie informácie 
o pripravovaných a realizovaných PPP projektoch jej budúcim užívateľom, resp. zabezpečenie 
transparentného zverejňovania informácií o PPP projektoch, 

e) informácie o PPP projektoch sa v databázach PPP projektov začínajú sledovať najneskôr v okamihu 
začatia (teda vyhlásenia) verejného obstarávania súkromného partnera,  

f) evidované informácie o PPP projektoch v databázach PPP projektov sa do okamihu vyhlásenia 
verejného obstarávania projektu nezverejňujú, 

g) databázy PPP projektov majú najčastejšie formát webovej aplikácie,  

h) všetky databázy PPP projektov sú zverejnené na internete, 

i) možnosť vyhľadávania a filtrovania údajov o PPP projektoch poskytujú databázy PPP projektov 
obsahujúce veľký počet PPP projektov, resp. široký rozsah údajov o týchto projektoch, 

j) údaje o PPP projektoch sa získavajú predovšetkým na základe dotazníkového zisťovania, resp. 
vlastným vyhľadávaním údajov vo verejne prístupných zdrojoch, 

k) v krajinách, v ktorých databázy PPP projektov obsahujú len obmedzený obsah informácií o PPP 
projektoch, sú podrobné informácie často dostupné na samostatných webových stránkach konkrétneho 
PPP projektu, ktorú obvykle vedie zadávateľ PPP projektu. 

Z hľadiska komplexnosti, resp. podrobnosti sledovaných informácií v databázach PPP projektov existujú 
významné rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Taktiež neexistuje jednotný formát pre vedenie databázy PPP 
projektov, resp. pre jej zverejnenie na internete. Tieto rozdiely sú dané zrelosťou a veľkosťou PPP trhu v danej 
krajine, ako aj individuálnymi požiadavkami, ktoré má databáza PPP projektov naplniť.  

Tabuľka č. 1:  Porovnanie prístupov vybraných krajín k tvorbe databázy PPP projektov 

Krajina Administrátor 
Miera 

podrobnosti  
Zrelosť 

PPP trhu 
Počet PPP 
projektov 

Formát  
databázy 

PPP 
projektov 

Nemecko ÖPP Deutschland AG  Veľká Veľká 185 
webová 
aplikácia 

Veľká Británia 

Ministerstvo Financií (HM 
Treasury)  

Veľká  Veľká  782 MS Excel 

Partnership UK  Veľká  Veľká  920 
webová 
aplikácia 
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Krajina Administrátor 
Miera 

podrobnosti  
Zrelosť 

PPP trhu 
Počet PPP 
projektov 

Formát  
databázy 

PPP 
projektov 

Austrália - štát 
Viktória 

Ministerstvo financií - 
Partnership Victoria  

Stredná Veľká  21 
webová 
aplikácia 

India Ministerstvo financií  Veľká  Veľká  490 
webová 
aplikácia 

Francúzsko 
Ministerstvo financií - 

MAPPP 
Stredná Veľká  363 PDF  

Kanada 
Canadian Council for 

PPPs 
Veľká Veľká  142 

webová 
aplikácia 

Kanada -provincia 
Britská Kolumbia 

Partnerships British 
Columbia  

Stredná Veľká  24 
webová 
aplikácia 

Írsko Ministerstvo financií  Stredná Veľká  66 MS Excel 

Belgicko (Flámsko) 
Kenniscentrum Publiek-
Private Samenwerking  

Malá Stredná 40 
 webová 
aplikácia 

Južná Afrika  Ministerstvo financií  Malá Veľká 84 PDF  

Zdroj: Podklady a informácie od jednotlivých správcov databáz  
 
Nasledujúca analýza medzinárodných skúseností s tvorbou a implementáciou databázy PPP projektov sa 
zameriava na krajiny, ktoré sledujú podrobnejšie informácie o PPP projektoch. Z uvedeného dôvodu nie sú 
predmetom analýzy databázy PPP projektov vedené vo Flámsku a Južnej Afrike, ktoré sledujú informácie o PPP 
projektoch len rámcovo. 

 
Nemecko 

V Nemecku vedie databázy PPP projektov viacero subjektov. Najkomplexnejšou databázou zastrešujúcou takmer 
všetky nemecké PPP projekty je „PPP – Projektdatenbank“, ktorú pre Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby 
a rozvoja miest vedie spoločnosť ÖPP Deutschland AG (Partnerschaften Deutschland) 1. Iné databázy PPP 
projektov sa sústreďujú len na obmedzený okruh projektov stanovený podľa vecnej, resp. regionálnej príslušnosti 
subjektu, ktorý databázu spravuje. Svoju databázu PPP projektov má napríklad Združenie stavebných podnikov, 
ktoré v nej sústreďuje výlučne údaje o PPP projektoch v oblasti pozemných stavieb2. Taktiež niektoré spolkové 
krajiny vedú svoje vlastné databázy PPP projektov zamerané na sledovanie PPP projektov realizovaných len na 
území danej spolkovej krajiny 3.  

PPP Projektdatenbank bola vytvorená s cieľom poskytovať informácie o obstarávaných a realizovaných PPP 
projektoch a vývoji trhu PPP potenciálnym zadávateľom PPP projektov ako aj širokej verejnosti. Databáza má 
umožniť transfer získaného know-how zo sledovaných projektov a zároveň zabezpečiť transparentné 
zverejňovanie informácií. Informácie o PPP projektoch sú rozdelené do 3 hlavných kategórií, ktorými sú 
základné údaje o projekte, údaje týkajúce sa uzavretej zmluvy a kontaktné údaje zadávateľa a koncesionára. 

                                                 
1 
 Akciová spoločnosť v spoločnom vlastníctve subjektov súkromného a verejného sektora zameriavajúca sa na poradenstvo v oblasti PPP 

2  Zverejnená na webovej stránke: http://www.ppp-plattform.de/index.php?page=17 

3  Napríklad databáza spolkovej krajiny Severné Porýnie – Vestfaltsko na webovej stránke http://www.ppp.nrw.de/pilotprojekte/index.php 

http://www.ppp-plattform.de/index.php?page=17
http://www.ppp.nrw.de/pilotprojekte/index.php
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ÖPP Deutschland AG získava informácie o PPP projektoch na základe dotazníkových prieskumov zasielaných 
zadávateľom PPP projektov, resp. z informácií získaných pri poskytovaní poradenstva zadávateľom. Projekty sa 
v databáze začínajú sledovať od okamihu začiatku prípravy projektu, zverejňované sú však až po vyhlásení 
verejného obstarávania projektu. Informácie o projektoch sú podrobné, pričom rozsah zaznamenaných informácií 
sa odvíja od dosiahnutého štádia prípravy alebo realizácie PPP projektu. Všetky údaje v databáze sú 
zverejňované s podmienkou, že databáza PPP projektov nesmie obsahovať žiadne informácie, ktoré by mohli 
narušiť hospodársku súťaž (informácie, ktoré by mohli poskytnúť nenáležité výhody konkurentom subjektu, 
o ktorom sa zverejňujú informácie v databáze PPP projektov). Databáza PPP projektov obsahuje len kontaktné 
údaje poradcov v členení na právnych, finančných a technických poradcov zadávateľa. Databáza PPP projektov 
má formát webovej aplikácie a umožňuje jej užívateľom vyhľadávať a filtrovať vybrané informácie o PPP 
projektoch podľa troch základných a deviatich rozšírených kritérií. K 31. júlu 2010 obsahovala databáza PPP 
projektov údaje o 185 PPP projektoch. 

 
Veľká Británia 

Veľká Británia má dve veľké databázy PPP projektov. Prvú z nich spravuje oddelenie pre PPP politiku 
Ministerstva financií (HM Treasury) a druhú spoločnosť Partnership UK 4. Pokiaľ ministerstvo financií sleduje 
v databáze PPP projektov výlučne PPP projekty spĺňajúce definíciu tzv. integrovaných partnerstiev 5 , 
Partnership UK sleduje aj inštitucionálne PPP projekty6 verejného a súkromného sektora. Obe inštitúcie majú 
svojho vlastného administrátora databázy PPP projektov, ktorým je konkrétna fyzická osoba.  

Hlavným cieľom databázy PPP projektov vedenej Ministerstvom financií je sledovanie procesu prípravy a 
realizácie PPP projektov, ako aj aktuálnych podmienok realizovateľnosti a financovateľnosti PPP projektov, 
zabezpečenie transparentného zverejňovania informácií a získavanie podkladových informácií o PPP projektoch 
pre štátne výkazníctvo. Informácie v databáze PPP projektov sú rozdelené do piatich základných kategórií, 
ktorými sa rozumejú kľúčové termíny7, investičná hodnota, jednotkové platby8, zmluvné podmienky a údaje o 
veriteľoch a vlastníkoch súkromného partnera. V rámci týchto kategórií sú v databáze zaznamenané pomerne 
podrobné informácie o konkrétnych PPP projektoch. Pri projektoch, ktoré sú ešte len v štádiu prípravy, resp. 
verejného obstarávania súkromného partnera (menší rozsah) sa sledujú iné informácie ako pri projektoch, ktoré 
už dosiahli finančné uzatvorenie (širší rozsah). Ministerstvo financií získava informácie o PPP projektoch na 
základe dotazníkového zisťovania informácií od rezortných ministerstiev, v ktorých pôsobnosti je PPP projekt. 
Informácie sa v databáze začínajú sledovať od začiatku prípravy projektu, zverejňovať sa však začnú až 
v okamihu vyhlásenia verejného obstarávania súkromného partnera. Databáza obsahuje aj informácie, ktoré sa 
nezverejňujú. Týmito informáciami sú najmä komerčne citlivé informácie, informácie určené výlučne verejnému 
sektoru týkajúce sa benchmarkingu PPP projektov, údaje o osobe, ktorá zadala údaj do databázy, dátum 
schválenia štúdie realizovateľnosti, bližšie informácie o uchádzačoch, komerčné podmienky PPP zmluvy (ako sú 
napr. použitá diskontná sadzba, prechod zamestnancov, príjmy od tretích strán), informácie o angažovanosti 
Partnership UK v danom PPP projekte, kontaktné údaje zadávateľa, podmienky financovania a refinancovania 
projektu, podmienky poistenia a podrobné detailné informácie, ktoré sú vlastníctvom projektu. Uvedené údaje 
nie sú zverejňované najmä z dôvodu ich komerčnej dôvernosti alebo z dôvodu ich neaktuálnosti (nakoľko neboli 
dlho aktualizované). 
 

                                                 
4  Podobne ako ÖPP Deutschland AG Obchodná spoločnosť v spoločnom vlastníctve súkromného a verejného sektora zaoberajúca sa 

poradenstvom v oblasti PPP 
5
 Integrovaným PPP projektom sa rozumie vo Veľkej Británii tzv. Private Finance Initiative, t.j. taká forma verejno-súkromného partnerstva, 

v rámci ktorej subjekt verejného sektora uzatvára dlhodobú zmluvu na zabezpečenie verejných služieb s cieľom využiť manažérske 
zručnosti súkromného sektora, ktoré sú stimulované tým, že súkromný sektor preberá na seba niektoré riziká. Subjekt súkromného 
sektora preberá zodpovednosť za poskytovanie verejných služieb vrátane údržby, rozvoja a výstavby potrebnej infraštruktúry.  

6 Inštitucionálnym PPP projektom sa rozumie vo Veľkej Británii napr. spolupráca verejného a súkromného sektora, cieľom ktorej je 

komerčné využitie majetku verejného sektora v novozaloženom spoločnom podniku alebo v existujúcom podniku vlastnenom subjektom 
verejného sektora, ktorého spoluvlastníkom sa môže stať súkromný subjekt.  

7  Dátumy najvýznamnejších míľnikov prípravy a realizácie PPP projektu. 
8
  Platby hradené verejným partnerom za služby poskytované súkromným partnerom, ktorých výška sa odvíja od kvality poskytnutého 

plnenia . 
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Údaje o poradcoch zadávateľa sa v databáze PPP projektov nesledujú. Databáza PPP projektov má formát 
tabuľky MS Excel a nemá žiadne preddefinované kritéria vyhľadávania informácií. Informácie v databáze PPP 
projektov sú aktualizované každých 6 mesiacov. Zverejňovaná časť databázy PPP projektov obsahuje 667 
finančne uzatvorených projektov a 115 projektov v štádiu verejného obstarávania. 

Databáza PPP projektov vedená Partnership UK si kladie za cieľ najmä poskytovať podrobné a ľahko dostupné 
informácie o PPP projektoch odbornej aj širokej verejnosti. Podrobné informácie o PPP projektoch sú zoradené 
do štyroch hlavných kategórií, ktorými sú základné údaje o projekte, zmluvné podmienky, údaje o zadávateľovi 
a súkromnom partnerovi a údaje o financovaní projektu. Informácie do databázy získava Partnership UK od 
britského ministerstva financií a iných ústredných orgánov štátnej správy ako aj združení pôsobiacich v oblasti 
PPP ako sú Local Partnerships (predtým 4ps)9 a PPP Forum10. Informácie o PPP projektoch sa začínajú sledovať 
od okamihu vyhlásenia verejného obstarávania projektu. Databáza PPP projektov neobsahuje žiadne 
informácie, ktoré sa nezverejňujú. Pri poradcoch zadávateľa sa sledujú v databáze len ich obchodné mená. 
Databáza PPP projektov umožňuje vyhľadávať a triediť údaje podľa troch základných a 20 rozšírených kritérií, 
vrátane možnosti fulltextového vyhľadávania konkrétneho PPP projektu. Databáza PPP projektov má formát 
webovej aplikácie, obsahuje 920 projektov a zahŕňa aj inštitucionálne partnerstvá vo forme spoločného podniku. 
Na konci roku 2010 prevzalo britské ministerstvo financií do svoje kompetenčnej pôsobnosti databázu PPP 
projektov vedenú Partnership UK a v roku 2011 ju plánuje zlúčiť so svojou vlastnou databázou PPP projektov. 
V tejto súvislosti dôjde s veľkou pravdepodobnosťou k prehodnoteniu údajov, ktoré sa budú v databáze sledovať. 

 
India 

India má spomedzi všetkých analyzovaných krajín databázu PPP projektov s najpodrobnejšou mierou 
sledovaných a zverejňovaných informácií o PPP projektoch. Administrátorom databázy PPP projektov je 
Ministerstvo financií, ktoré ju vytvorilo najmä na účely sledovania informácií o PPP projektoch na jednom 
centralizovanom mieste. Sledované informácie sú rozdelené do piatich hlavných kategórií (základné informácie, 
proces verejného obstarávania, prínosy a výdavky projektu, právne mechanizmy, finančné informácie). Každá 
z týchto kategórií obsahuje veľmi podrobné informácie o PPP projekte, ktoré sa do databázy PPP projektov 
dopĺňajú priebežne počas prípravy a realizácie projektu. Informácie o PPP projektoch získava Ministerstvo 
financií od orgánov štátnej správy, od zadávateľov a súkromných partnerov. Všetky informácie v databáze PPP 
projektov sú zverejňované, údaje o poradcoch zadávateľa sa však nesledujú. Databáza PPP projektov 
umožňuje vyhľadávať a filtrovať informácie o PPP projektoch podľa deviatich základných kritérií a dvadsiatych 
šiestich rozšírených kritérií. Databáza má formát webovej aplikácie a obsahuje informácie o 490 projektoch. 

 
Francúzsko 

Databázu PPP projektov spravuje vo Francúzsku PPP jednotka ministerstva financií - Mission d’Appui à la 
Réalisation des Contrats de Partenariat (MAPPP). Hlavným účelom databázy je získavať údaje o PPP projektoch 
s cieľom predchádzať problémom pri budúcich projektoch a poučiť sa z nadobudnutých skúseností. Systematicky 
sa v databáze PPP projektov sledujú najmä dátumy a trvanie kľúčových míľnikov procesu prípravy 
a realizácie s tým, že rozhodujúca časť informácií o PPP projektoch je obsiahnutá v popise projektov. MAPPP 
získava informácie do databázy PPP projektov na základe vlastného vyhľadávania údajov z verejne 
dostupných zdrojov, analýz a auditov projektov. PPP projekty sa začínajú v databáze PPP projektov sledovať 
bezprostredne po prijatí rozhodnutia vypracovať štúdiu realizovateľnosti projektu. V databáze PPP 
projektov sa sledujú podrobné údaje o poradcoch zadávateľa vrátane ceny poradenstva a mena vedúceho 
poradenského tímu. Databáza PPP projektov obsahuje tiež zmluvné podmienky (vrátane údajov týkajúcich sa 
financovania, hospodárenia a majetkovej štruktúry koncesionára), informácie o ponukách všetkých uchádzačov 
na PPP projekt a bližší popis a poznatky z priebehu prípravy a realizácie PPP projektu (tieto údaje sa ale 
nezverejňujú, nakoľko sa tieto údaje považujú za dôverné, resp. sú len predbežné a predpokladá sa ich zmena). 
Aj preto možno konštatovať, že verejná časť databázy PPP projektov obsahuje veľmi obmedzené množstvo 

                                                 
9 Spoločný podnik založený Asociáciou miestnych samospráv a Partnership UK, ktorého hlavným cieľom je poskytovanie profesionálnej 

pomoci a podpory subjektom miestnej samosprávy za účelom zlepšenia ich schopností zabezpečiť a poskytovať vysoko-kvalitné 
a nákladovo efektívne verejné služby a infraštruktúru.  

10 Združenie subjektov súkromného sektora pôsobiacich v oblasti PPP, ktorého hlavným cieľom je podpora a zlepšovanie prostredia pre 

realizáciu PPP projektov vo Veľkej Británii. 
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informácií. Nakoľko zverejňovaná časť databázy PPP projektov má formát PDF súboru, táto skutočnosť 
neumožňuje triedenie a filtrovanie informácií o projektoch. K 31. júlu 2010 obsahovala databáza PPP projektov 
informácie o 363 PPP projektoch. 

 
 Kanada  

Kanada patrí ku krajinám s najrozvinutejším PPP trhom na svete, no napriek tomu dlho nemala na národnej 
úrovni komplexnú databázu PPP projektov. Databáza PPP projektov bola vytvorená až v júli 2010 a vedie ju 
Canadian Council for Public-Private Partnerships (asociácia subjektov verejného a súkromného sektora). Cieľom 
databázy PPP projektov je poskytnúť podrobný prehľad o pripravovaných, realizovaných, ale tiež zrušených 
PPP projektoch. Informácie sú v databáze PPP projektov rozdelené do troch hlavných skupín – celkový prehľad 
projektu, kľúčové dátumy a informácie o procese verejného obstarávania. V rámci týchto skupín sa v databáze 
PPP projektov podrobne sleduje 33 rôznych kategórií informácií. Pri informáciách o dátumoch dosiahnutia 
kľúčových míľnikov projektu sa uvádza ako plánovaný a tak aj skutočný dátum dosiahnutia konkrétneho míľniku. 
Ešte podrobnejšie informácie o PPP projektoch možno nájsť na webových stránkach projektov, na ktoré sa 
databáza PPP projektov odkazuje. Canadian Council for Public-Private Partnerships získava informácie o PPP 
projektoch na základe vlastného zisťovania. Informácie o PPP projektoch sa začínajú sledovať od okamihu 
rozhodnutia o vyhlásení verejného obstarávania PPP projektu. Všetky informácie zhromaždené v databáze PPP 
projektov sú zverejnené. Údaje o poradcoch zadávateľa sa v databáze PPP projektov nesledujú. Databáza PPP 
projektov má formát webovej aplikácie, ktorá umožňuje vyhľadávanie PPP projektov podľa piatich rôznych kritérií.  

Svoju databázu PPP projektov vedie v Kanade tiež Partnerships British Columbia (obchodná spoločnosť v 100 % 
vlastníctve provincie Britská Kolumbia), ktorá sa však zameriava výlučne na PPP projekty v jurisdikcii 
provincie Britská Kolumbia. Hlavným dôvodom vytvorenia databázy PPP projektov bolo poskytnúť prehľadné 
informácie o PPP projektoch v provincii Britská Kolumbia. Databáza PPP projektov rozlišuje tri skupiny 
sledovaných PPP projektov – projekty v príprave / vo fáze verejného obstarávania, projekty vo fáze výstavby 
infraštruktúry a projekty v prevádzke / ukončené projekty. Podobne ako národná databáza PPP projektov aj 
databáza PPP projektov Britskej Kolumbie pracuje s odkazmi na webové stránky poskytujúce bližšie informácie 
o PPP projektoch - na internetovú stránku projektu, správy o hodnote za peniaze a priebehu PPP projektu. 
Informácie o PPP projektoch získava Partnerships British Columbia na základe vlastného zisťovania a začína ich 
sledovať v okamihu prijatia rozhodnutia o vyhlásení verejného obstarávania projektu. Informácie o poradcoch 
zadávateľa sa v databáze nesledujú. Britská Kolumbia kladie vysoký dôraz na transparentnosť a aj preto sú 
všetky informácie v databáze PPP projektov verejne prístupné. Databáza PPP projektov má formát webovej 
aplikácie, ktorá však neumožňuje triediť alebo vyhľadávať informácie o PPP projektoch. Databáza je však 
veľmi prehľadne graficky spracovaná a obsahuje veľmi podrobnú dokumentáciu PPP projektov. 

 
Írsko 

Databázu PPP projektov vytvorila a spravuje v Írsku PPP jednotka ministerstva financií s cieľom poskytnúť 
bližšie predstavy o pripravovaných a realizovaných projektoch. V databáze PPP projektov sa sleduje 11 rôznych 
kategórií informácií o PPP projektoch, vrátane ich stručného popisu. PPP jednotka získava informácie do 
databázy na základe dotazníkového zisťovania. Informácie o PPP projektoch sa začínajú sledovať od okamihu 
prijatia rozhodnutia o vypracovaní štúdie realizovateľnosti. Všetky informácie sledované v databáze PPP 
projektov sú zverejňované, údaje o poradcoch zadávateľa sa však nesledujú. Databáza PPP projektov má 
formát MS Excel a nemá preddefinované žiadne kritéria vyhľadávania, resp. filtrovania informácií o PPP 
projektoch. Podmienkou pre zaradenie PPP projektu do databázy je jeho investičná veľkosť, ktorá musí byť 
minimálne 20 mil. EUR. Databáza PPP projektov obsahovala k 31. júlu 2010 informácie o 66 PPP projektoch. 

 
Austrália – štát Viktória 

Najviac aktívnym v oblasti PPP je v Austrálii štát Viktória. Databázu PPP projektov vedie PPP jednotka 
ministerstva financií štátu Viktória – Partnership Victoria s cieľom poskytnúť bližšie informácie o pripravovaných 
a realizovaných PPP projektoch v tomto štáte. Sledované projekty sú rozdelené do 3 základných kategórií – 
projekty s uzavretou zmluvou so súkromným partnerom, projekty v štádiu verejného obstarávania 
a plánované projekty. Partnership Victoria sleduje v databáze 12 kategórií informácií o PPP projektoch. Tieto 
informácie sú doplnené odkazmi na internetové stránky, na ktorých sa nachádzajú zhrnutia projektov, zmluvná 
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dokumentácia a správy o projektoch. Partnership Victoria získava informácie do databázy PPP projektov na 
základe vlastného zisťovania, a to od okamihu rozhodnutia o začatí prípravy projektu. Všetky informácie 
sledované v databáze PPP projektov sú zverejňované. Údaje o poradcoch zadávateľa sa v databáze PPP 
projektov nesledujú, sú však dostupné na internetových stránkach, na ktoré databáza PPP projektov odkazuje. 
Databáza PPP projektov má formát webovej aplikácie, ale vzhľadom na menší počet evidovaných projektov, 
resp. menší rozsah sledovaných informácií neposkytuje možnosť vyhľadávania alebo filtrovania údajov. 
Databáza PPP projektov v súčasnosti obsahuje 21 projektov. 
 

Tabuľka č. 2:  Porovnanie sledovaných informácií v databázach PPP projektov vybraných krajín 
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názov projektu X X X X X X X X X 

popis projektu - - X X X X X X X 

územná pôsobnosť projektu X X X - X - X - - 

umiestnenie X X X - X - X - - 

oblasť / sektor X - X - X X X - - 

subjekt verejnej správy, v ktorého 
rezortnej pôsobnosti je projekt 

- X X - - - X - X 

kapacita / veľkosť - - - X X - X - - 

typ PPP X - X - X - X X X 

fázy zapojenia súkromného 
partnera do projektu 

X - - - - - - - - 

názov zadávateľa X X X X X X X X X 

typ / právna forma zadávateľa - - X - X - - - - 

dĺžka trvania zmluvy/projektu - X X - X X X - - 

údaje o súkromnom partnerovi X X X X X X X X X 

údaje o poradcoch zadávateľa X - X - - X - - - 

meno vedúceho poradenského 
tímu 

- - - - - X - - - 

suma výdavkov zadávateľa na 
poradenské služby 

- - - - - X - - - 
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dátum spracovania štúdie 
realizovateľnosti 

- - - - - X - - - 

zvolený postup verejného 
obstarávania 

- - - - X X - - - 

kritéria výberu úspešnej ponuky - - - - X - - - - 

počet uchádzačov - - - - X - X - - 

počet predložených ponúk - - - - X - X - - 

dátum vyhlásenia verejného 
obstarávania 

X X X - X X X X - 

posledný termín na kvalifikáciu - - - - X - X X - 

posledný termín na predloženie 
konečných ponúk 

- - - - X - X X - 

dátum uzavretia zmluvy X - - - X X X X - 

dátum finančného uzatvorenia - X X - X - X - - 

dátum začiatku výstavby - - - - X - X X X 

dátum ukončenia výstavby - - - - X - X X - 

dátum začiatku prevádzky - - X X X - X - X 

aktuálne štádium prípravy 
a realizácie 

- X - X - - X X - 

investičné výdavky alokované do 
verejnej infraštruktúry 

- - - - X - - - - 

investičné výdavky projektu X X X - X X - X X 

výška / forma poskytnutej pomoci 
verejného sektora 

- - - - X - - - - 

celkové výdavky zadávateľa na 
projekt 

X X - - X - - - - 

čistá súčasná hodnota platieb 
zadávateľa 

- - - X - - - - - 

hlavné ciele / prínosy projektu - - - X X - - - - 
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spôsob monitoringu projektu - - - - X - - - - 

použitý typ zmluvy - - - - X - - - - 

vplyv projektu na hospodársku 
súťaž 

- - - - X - - - - 

popis rozdelenia rizík - - - - X - - - - 

mechanizmy riešenia sporov - - - - X - - - - 

uskutočnené renegociácie a 
uplatnené riešenia sporov 

- - - - X - - - - 

hodnota vlastných zdrojov 
súkromného partnera 

- - - - X - - - - 

hodnota cudzích zdrojov 
súkromného partnera 

- - - - X - - - - 

pomer vlastných a cudzích zdrojov 
súkromného partnera 

- - - - X - - - - 

podiel verejných zdrojov na 
vlastných zdrojoch súkromného 
partnera 

- - - - X - - - - 

hodnota a forma pomoci z 
verejných zdrojov 

- - - - X - - - - 

hodnota za peniaze pri vyhlásení 
verejného obstarávania 

X - - - - - - - - 

hodnota za peniaze pri podpise 
zmluvy 

X - - - - - - - - 

hodnota za peniaze na začiatku 
prevádzky 

X - - - - - - - - 

hodnota za peniaze počas 
prevádzky 

X - - - - - - - - 

údaje hlavných subdodávateľov 
súkromného partnera 

X - X - - - - - - 

údaje o veriteľoch súkromného 
partnera 

X - X - - - - - - 

model platobného mechanizmu X - - - X - - - - 

vplyv na rozpočet a na dlh verejnej 
správy 

- X - - - - - - - 

údaje o vlastníkoch súkromného 
partnera 

- X X - - - - - - 
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odkazy na ďalšie informácie 
o projekte 

X - - X - - X X - 

internetová stránka projektu - - - - - - X X - 

dôležité poznatky z projektu - - - - - X - - - 

Zdroj: Podklady a informácie od jednotlivých správcov databáz  
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3. Užívatelia databázy 
 
Návrh databázy vychádza z potrieb a požiadaviek jej budúcich užívateľov. V rámci projektu tvorby databázy boli 
identifikovaní konkrétni užívatelia databázy, u ktorých sa predpokladá, že budú databázu s veľkou 
pravdepodobnosťou využívať: 

a) Sekcia štátneho výkazníctva MF SR, 

b) Sekcia rozpočtovej politiky MF SR, 

c) Inštitút finančnej politiky MF SR, 

d) Štatistický úrad SR, 

e) Asociácia PPP. 

Títo užívatelia nominovali svojich zástupcov do pracovnej skupiny zriadenej za účelom vytvorenia databázy. Na 
tvorbe databázy sa zároveň podieľalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré má ako 
jediné skúsenosti nielen s prípravou, ale aj realizáciou PPP projektov. Tieto skúsenosti boli pri tvorbe databázy 
zohľadnené.  

Pri tvorbe databázy boli zadefinované nasledovné požiadavky a potreby konkrétnych užívateľov na databázu: 

a) Samostatné oddelenie partnerských projektov MF SR (sekcia štátneho výkazníctva) - jeho úlohou je 
vytvorenie metodického a regulačného prostredia a vytvorenie komunikačného a znalostného centra pre 
PPP. K naplneniu tohto cieľa môže prispieť aj vytvorenie databázy. Kompetencia viesť databázu bola 
presunutá z odboru rozpočtovej regulácie sekcie rozpočtovej politiky na samostatné oddelenie 
partnerských projektov na základe zmeny Organizačného priadku Ministerstva financií Slovenskej 
republiky. 

b) Odbor legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu MF SR (sekcia štátneho výkazníctva) - vyžaduje, 
aby databáza obsahovala informácie umožňujúce posúdenie vplyvu PPP projektu na rozpočet a na dlh 
verejnej správy už vo fáze výstavby / zhotovenia infraštruktúry a vo fáze jej prevádzky. Informácie 
uvedené v databáze musia preto popisovať spôsob a mieru prenosu rizík PPP projektu na súkromného 
partnera. 

c) Sekcia rozpočtovej politiky MF SR - vyžaduje, aby databáza poskytovala také informácie, ktoré sú 
dôležité a slúžia pre potreby zostavovania, realizácie a hodnotenia rozpočtu verejnej správy. 

d) Inštitút finančnej politiky MF SR (IFP) - vyžaduje, aby databáza obsahovala informácie potrebné pre 
makroekonomické prognózy a daňové prognózy. Zároveň sú predmetom záujmu IFP aj kľúčové 
informácie požadované inými sekciami (napr. rámcové informácie o PPP projekte, vplyv PPP projektu na 
rozpočet a dlh verejnej správy) potrebné pre fiškálne analýzy a formulovanie odporúčaní pre fiškálnu 
politiku. Požiadavky IFP vychádzajú z Organizačného poriadku Ministerstva financií Slovenskej 
republiky, z ktorého IFP vyplýva povinnosť vypracovávať makroekonomické analýzy a daňové prognózy, 
fiškálne analýzy a formulácie odporúčaní v oblasti fiškálnej politiky. 

e) Štatistický úrad SR - na databázu má identické požiadavky ako odbor legislatívy a súhrnného 
výkazníctva štátu MF SR MF SR; za žiaduce považuje, aby databáza obsahovala elektronické verzie 
zmluvnej dokumentácie, ktorú medzi sebou uzavreli súkromný a verejný partner.  

f) Asociácia PPP - vyžaduje, aby databáza poskytovala zrozumiteľné a dostatočné informácie o PPP 
projekte, ktoré umožnia širokej aj odbornej verejnosti zistiť kľúčové charakteristiky PPP projektu. Týmito 
charakteristikami sa rozumejú najmä stručné zhrnutie projektu, dôvody využitia PPP, ciele projektu a 
jeho výsledky, identifikácia verejného a súkromného partnera v projekte, forma PPP, investičná hodnota 
PPP projektu, stav prípravy a realizácie PPP projektu, informácie o spôsobe zabezpečenia zdrojov 
financovania, sektor realizácie, informácie o rozdelení rizík, platobnom mechanizme, PPP zmluve, 
o priebehu a výsledkoch implementácie projektu a poučenia pre podobné PPP projekty. 
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Databáza je určená aj širokej skupine budúcich užívateľov, ktorou sa rozumejú predovšetkým:  

a) Zadávatelia PPP projektov - táto skupina užívateľov potrebuje čo najpodrobnejšie informácie 
o podobných projektoch pripravovaných alebo realizovaných inými zadávateľmi. Informácie o iných PPP 
projektoch umožňujú prenos skúseností a poznatkov k zadávateľom nových PPP projektov. 

b) Investori - subjekty, ktoré za účelom financovania PPP projektu poskytujú kapitál tvoriaci tzv. vlastné 
zdroje súkromného partnera. Táto skupina užívateľov potrebuje najmä informácie týkajúce sa prípravy, 
zmluvného rámca a finančných údajov o PPP projektoch. 

c) Veritelia - subjekty, ktoré na účely financovania PPP projektu poskytujú kapitál tvoriaci tzv. cudzie 
zdroje súkromného partnera. Táto skupina užívateľov podobne ako investori potrebuje najmä informácie 
týkajúce sa zmluvného rámca a finančných údajov PPP projektov. 

d) Podnikateľská sféra - subjekty, ktoré majú záujem podieľať sa na výstavbe / rekonštrukcii infraštruktúry 
alebo prevádzke PPP projektu. Táto skupina potrebuje najmä údaje o PPP projekte pred vyhlásením 
verejného obstarávania PPP projektu. 

e) Užívatelia verejnej služby – subjekty, ktorým sú určené výstupy a služby poskytované PPP projektom. 
Táto skupina sa zaujíma o rámcové informácie popisujúce najdôležitejšie atribúty PPP projektu. 

f) Médiá – subjekty, ktoré získavajú informácie o PPP projekte na účely ich ďalšieho šírenia k verejnosti. 
Táto skupina potrebuje rámcové informácie popisujúce najdôležitejšie atribúty PPP projektu. 

g) Ústredné orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy - subjekty definované v zákone o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy. Táto skupina užívateľov potrebuje najmä údaje týkajúce sa 
nákladov a prínosov PPP projektu, aby vedela tieto údaje zohľadniť pri strategických plánoch verejnej 
správy, makroekonomických prognózach a plánovaní rozpočtu verejnej správy. 

h) Odborná verejnosť – subjekty s hlbšími poznatkami o problematike verejno-súkromných partnerstiev 
(PPP). Táto skupina užívateľov sa zaujíma o konkrétne informácie o PPP projekte. 

i) Medzinárodné inštitúcie – organizácie s medzinárodnou pôsobnosťou založené na účely 
inštitucionalizácie medzinárodných vzťahov (napr. inštitúcie Európskej únie, Svetová banka, Organizácia 
pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj). Táto skupina užívateľov sa zaujíma o niektoré špecifické 
informácie týkajúce sa PPP projektu. 

j) Široká verejnosť – subjekty, ktorých sa môže, ale nemusí PPP projekt dotýkať, ale napriek tomu majú 
záujem získavať bližšie informácie. Táto skupina sa zaujíma o rámcové informácie popisujúce 
najdôležitejšie atribúty PPP projektu. 
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4. Základná charakteristika PPP projektov sledovaných v databáze 
 
Osobitnú pozornosť pri tvorbe databázy je treba venovať jasnej definícii PPP projektov, ktoré sa budú v databáze 
sledovať tak, aby nedochádzalo k nesprávnej interpretácii, či je konkrétny projekt PPP projektom, resp. či sa má 
v databáze sledovať alebo nie. PPP projekty, ktoré sa budú sledovať v databáze musia spĺňať nasledovné 
charakteristiky: 

1. Ide o projekty, ktoré sú podľa § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
koncesiou na stavebné práce alebo koncesiou na služby, pričom platí, že: 

a) Koncesia na stavebné práce je zákazka rovnakého typu ako zákazka na uskutočnenie stavebných 
prác s tým rozdielom, že protiplnením za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť je buď len právo 
na využívanie stavby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej 
zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah práva na využívanie stavby, ktorého 
súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nej, ako aj výšku a podmienky prípadného peňažného 
plnenia. 

b) Koncesia na služby je zákazka rovnakého typu ako zákazka na poskytnutie služby s tým 
rozdielom, že protiplnením za služby, ktoré sa majú poskytnúť je buď len právo využívať 
poskytované služby na dohodnutý čas alebo toto právo spojené s peňažným plnením. V koncesnej 
zmluve verejný obstarávateľ a koncesionár dohodnú rozsah využívania poskytovaných služieb, 
ktorého súčasťou môže byť aj poberanie úžitkov z nich, ako aj výšku a podmienky prípadného 
peňažného plnenia. 

V databáze sa budú sledovať aj projekty, ktoré ich zadávatelia neoznačili koncesiami na stavebné práce 
alebo koncesiami na služby, ale ktoré spĺňajú definíciu resp. majú všetky charakteristiky koncesií na 
stavebné práce resp. koncesie na služby.11  

2. Zadávateľom PPP projektu je podľa Kódexu riadenia prípravy a realizácie PPP projektu subjekt 
verejného sektora, ktorý zabezpečuje alebo zodpovedá za verejnú službu alebo výstavbu verejnej 
infraštruktúry, napr. ministerstvo, ostatný ústredný orgán štátnej správy, im podriadené organizácie12, 
samosprávny kraj, mesto, obec, nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, verejnoprávne 
inštitúcie a pod. Zadávateľom PPP projektu môže byť aj subjekt, ktorý nie je zaradený v sektore verejnej 
správy, ale zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných záväzných dokumentov mu vyplýva 
povinnosť zabezpečovať verejnú službu alebo výstavbu verejnej infraštruktúry (napr. Národná diaľničná 
spoločnosť, a.s.). Zadávateľ PPP projektu je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ alebo osoba podľa 
§ 7 zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Projekty, v ktorých súkromný partner nesie alebo má niesť niektoré ekonomické riziká spojené 
s projektom, ktoré obvykle nesie verejný obstarávateľ, ako sú najmä, ale nie výlučne: 

a) Riziko výstavby, ktoré vzniká pri výstavbe infraštruktúry, spočívajúce najmä v oneskorenom 
dodaní stavby, nerešpektovaní definovaných parametrov infraštruktúry, vzniku dodatočných 
nákladov, technických nedostatkoch a negatívnych dopadov na okolie a 

b) Riziko dostupnosti spočívajúce v tom, že dohodnuté výstupy (vrátane poskytovaných služieb) 
nebudú dodané v množstve alebo kvalite, ktorá bola dohodnutá medzi zmluvnými partnermi alebo 

c) Riziko dopytu je riziko, že infraštruktúra alebo služba nebudú využívané v predpokladanej miere. 

4. Ide o projekty, v ktorých súkromný partner zabezpečuje prevádzku a / alebo výstavbu / rekonštrukciu 
infraštruktúry a za ním poskytované plnenia / služby dostáva platby od konečných užívateľov alebo 
platby od verejného partnera, resp. kombináciu týchto platieb. 

5. Ide o projekty založené na dlhodobom zmluvnom vzťahu medzi súkromným a verejným partnerom, t.j. 
trvajúce 5 a viac rokov. 

                                                 
11  Takéto projekty sa začnú v databáze sledovať od momentu kedy sa MF SR dozvie o skutočnosti, že ide o projekty, ktoré spĺňajú definíciu resp. majú 

všetky charakteristiky koncesií na stavebné práce resp. koncesie na služby 
12  Štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie, dcérske účtovné jednotky, 
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6. Ide o projekty, ktoré sú pripravovanými alebo realizovanými alebo ukončenými PPP projektmi. 
 
Pripravovanými PPP projektmi sa rozumejú pre účely tohto dokumentu PPP projekty, ktoré dosiahli 
fázu schválenia návrhu PPP projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti príslušným 
orgánom. Ak návrh PPP projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti nebol vypracovaný, 
pripravovaným PPP projektom sa rozumie PPP projekt, u ktorého začal zadávateľ verejné obstarávanie 
súkromného partnera. 

Realizovanými PPP projektmi sa rozumejú pre účely tohto dokumentu PPP projekty, u ktorých bola 
začatá výstavba / rekonštrukcia infraštruktúry. Ak predmetom PPP projektu nie je výstavba / 
rekonštrukcia infraštruktúry, potom sa realizovaným PPP projektom rozumie PPP projekt, v ktorom bola 
začatá prevádzka / poskytovanie služieb. 

Ukončenými PPP projektmi sa rozumejú PPP projekty, ktoré boli alebo riadne ukončené uplynutím 
zmluvnej (koncesnej) lehoty, predčasne ukončené pred uplynutím zmluvnej (koncesnej) lehoty alebo 
zrušené pred uzavretím zmluvy so súkromným partnerom.   

Údaje o PPP projektoch budú zaznamenávané do databázy od okamihu, v ktorom príslušný orgán zadávateľa 
schváli návrh projektu so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti (ak nie je príslušný orgán, od okamihu 
schválenia štúdie realizovateľnosti zadávateľom). V PPP projektoch, u ktorých nebude štúdia realizovateľnosti 
vypracovaná, alebo sa nebude vyžadovať jej schválenie príslušným orgánom alebo o ktorých MF SR nebude 
informované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov (najmä subjekty územnej samosprávy), sa budú 
pripravované PPP projekty do databázy zaznamenávať od okamihu, v ktorom sa MF SR o takomto projekte 
dozvie. 
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5. Základná štruktúra a údaje sledované v databáze 

Navrhovaná štruktúra a sledované údaje v databáze vychádzajú: 

a) z požiadaviek a potrieb budúcich užívateľov, ktorých zástupcovia sa podieľali na projekte tvorby 
databázy,  

b) z medzinárodných skúseností krajín, v ktorých boli databázy PPP projektov úspešne implementované 
a ktoré majú zároveň s PPP projektmi dlhoročné skúsenosti (najmä poznatky z Veľkej Británie a Indie), 

c) z individuálnych konzultácií s partnerskými organizáciami v krajinách, ktoré už majú vytvorenú alebo 
plánujú vytvoriť databázu PPP projektov. 

Jednotlivé údaje v databáze budú zoskupené v šiesttich kategóriách, a to nasledovne: 

a) všeobecné informácie o PPP projekte, 

b) informácie týkajúce sa prípravy a realizácie PPP projektu, 

c) prínosy PPP projektu a náklady na PPP projekt, 

d) právny rámec PPP projektu, 

e) informácie o súkromnom partnerovi, poradcoch verejného partnera a o financovaní PPP projektu, 

f) ďalšie informácie o PPP projekte. 

Tieto združené skupiny údajov budú pozostávať z nasledovných údajov a informácií: 

Tabuľka č. 3:  Údaje, ktoré budú sledované v databáze PPP projektov na Slovensku  

Kategória údajov Údaj Popis 

Všeobecné 
informácie o PPP 

projekte 

Názov projektu Uvedie sa celý názov projektu 

Územná pôsobnosť projektu 
Uvedie sa jedna z možností: Medzinárodná, 
celoštátna, krajská, miestna 

Umiestnenie  

Uvedie sa geografické umiestnenie 
infraštruktúry (názov kraja, názov obce / názov 
obcí na hraničných bodoch / úsekoch 
realizácie projektu)   

Oblasť / sektor realizácie PPP projektu 

Uvedú sa oblasti / sektory realizácie PPP 
projektu z nasledovného zoznamu: 

 Doprava  

 Spravodlivosť  

 Kultúra / šport 

 Zdravotníctvo  

 Sociálna starostlivosť  

 Školstvo  

 Vodné a odpadové hospodárstvo 

 Miestny a regionálny rozvoj  

 Obrana  

 Brownfield development  

 Priemysel  

 Infraštruktúra pre zabezpečenie 
elektronických služieb verejnej správy 

 Iný sektor, pričom sa uvedie aký 
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Kategória údajov Údaj Popis 

Kapacita / veľkosť 
Uvedie sa veľkosť v m.j. (km, m2, m3, počet 
miest, výkon a pod.) 

 Typ PPP 
Uvedie sa skratka typu PPP (BLOT13, BOOT14, 
BBO15, BOO16, BOT17, DBFOT18, O&M19, Iný typ) 

 Typ zadávateľa 

Uvedie sa jeden z nasledovných typov 
zadávateľa: 

a) Ministerstvo, 

b) Ostatný ústredný orgán štátnej správy20,  

c) Štátna rozpočtová organizácia  

d) Štátna príspevková organizácia, 

e) Štátny účelový fond,  

f) Fond národného majetku SR,  

g) Slovenský pozemkový fond,  

h) Verejná vysoká škola 

i) Obec,  

j) Vyšší územný celok,  

k) Rozpočtová organizácia zriadená obcou 
alebo vyšším územným celkom,  

l) Príspevková organizácia zriadená obcou 
alebo vyšším územným celkom, 

                                                 
13  BLOT („Build-Lease-Operate-Transfer): Výstavba-Lízing-Prevádzka-Prevod - súkromný sektor financuje a buduje 

infraštruktúru na pozemku verejného sektora. Po ukončení výstavby je infraštruktúra prevádzkovaná súkromným 
sektorom, ktorý po dobu prevádzkovania infraštruktúry dostáva od verejného sektora lízingové splátky. Na konci 
lízingového obdobia prevedie súkromný sektor infraštruktúru na verejný sektor. 

14  BOOT („Build-Own-Operate-Transfer): Výstavba-Vlastníctvo-Prevádzka-Prevod - súkromnému sektoru je udelené právo 
na financovanie, naprojektovanie, výstavbu a prevádzkovanie (prípadne na vyberanie užívateľských poplatkov) 
infraštruktúry na určitý vopred zmluvne dohodnutý čas. Vlastníkom infraštruktúry je po dobu trvania projektu súkromný 
sektor. Po ukončení projektu je vlastníctvo aktíva prevedené na verejný sektor. 

15  BBO („Buy-Build-Operate): Kúpa-Výstavba-Prevádzka - model, pri ktorom dôjde k postúpeniu, prevodu (predaju) verejnej 
infraštruktúry súkromnému sektoru za zmluvnej podmienky, že súkromný sektor vykoná zlepšenia potrebné na takú 
prevádzku infraštruktúry, ktorá bude prinášať zisk. Verejný sektor uplatňuje svoju kontrolnú právomoc zakotvením 
zmluvnej podmienky pri prevode verejného infraštruktúry. 

16  BOO („Build-Own-Operate): Výstavba-Vlastníctvo-Prevádzka - verejný sektor poverí súkromného partnera na 
vykonávanie istej služby väčšinou natrvalo. Súkromný sektor zabezpečí financovanie, výstavbu, správu i údržbu aktíva a 
získava príjmy z jej prevádzky. Súkromný sektor vlastní infraštruktúru a verejný sektor počas trvania ako aj po skončení 
koncesnej zmluvy. 

17  BOT („Build-Operate-Transfer): Výstavba-Prevádzka-Prevod - súkromný sektor zabezpečí výstavbu infraštruktúry podľa 
inštrukcií verejného sektora a prevádzkuje infraštruktúru na vopred dohodnutý čas. Po uplynutí tohto času prevedie 
infraštruktúru vrátene jej prevádzky na verejný sektor. Vo väčšine prípadov zabezpečuje súkromný sektor sčasti alebo 
úplne aj financovanie projektu/infraštruktúry.  

18  DBFO („Design-Build-Finance-Operate, tzn. Projekt-Výstavba-Financovanie-Prevádzka“) - súkromný sektor vypracuje 
projekt a postaví určené infraštruktúru, zafinancuje jej výstavbu, následne ju prevádzkuje a poskytuje s ňou súvisiace služby.  

19  O&M („Operation & Maintenance Contract, tzn. Prevádzka a Údržba“) - súkromný sektor, na základe dohody, 
prevádzkuje verejné aktíva na vopred dohodnutý čas. Tieto zostávajú vo vlastníctve verejného sektora, ktorý zodpovedá 
za výstavbu, stav aj obnovu aktív. Riziká poskytovania služby sa rozdeľujú medzi verejný a súkromný sektor. 

20  Subjekty uvedené v § 21 zákona č. 575/2001 Z. z o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 
v znení neskorších predpisov. 



 19 

Kategória údajov Údaj Popis 

m) Sociálna poisťovňa  

n) Zdravotná poisťovňa 

o) Iný (uvedie sa konkrétne) 

Názov a sídlo zadávateľa Uvedie sa presný názov a sídlo zadávateľa 

Kontaktné údaje zadávateľa Uvedie sa telefónne číslo, email, webové sídlo 

 Obdobie trvania projektu 

Uvedie sa plánované obdobie trvania v rokoch 
v členení na obdobie výstavby / rekonštrukcie 
a prevádzky 

 Fáza projektu 

Uvedie sa súčasná fáza prípravy 
alebo realizácie projektu (uvedie sa jedna 
z nasledujúcich fáz): schválený návrh projektu 
so zohľadnením výsledkov štúdie 
realizovateľnosti, vyhlásené verejné 
obstarávanie, uzavretie zmluvy, finančné 
uzatvorenie, výstavba, prevádzka, riadne 
ukončenie, predčasné ukončenie, projekt 
zrušený) 

Obchodné meno / názov a sídlo / 
miesto podnikania súkromného 
partnera  

Uvedie sa presné obchodné meno / názov 
a sídlo / miesto podnikania súkromného 
partnera 

Kontaktné údaje súkromného partnera Uvedie sa telefónne číslo, email, webové sídlo 

Dátum schválenia návrhu projektu so 
zohľadnením výsledkov štúdie 
realizovateľnosti príslušným orgánom 

Uvedie sa dátum vo formáte dd.mm.rrrr (iba, 
ak bola vypracovaná štúdia realizovateľnosti, 
resp. ak bol projekt so zohľadnením jej 
výsledkov schválený príslušným orgánom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie týkajúce 
sa prípravy 

a realizácie PPP 
projektu 

 

 

Rozhodnutie o súhlase s vyhlásením 
verejného obstarávania PPP projektu 

Uvedie sa označenie rozhodnutia (napr. č. 
uznesenia vlády SR a pod.) a príslušný orgán, 
ktorý vydal súhlas so začatím verejného 
obstarávania PPP projektu (ak takýto existuje, 
napr. vláda, zastupiteľstvo obce a pod.) 

Zvolený postup verejného 
obstarávania PPP projektu 

Uvedie sa jeden z možných zákonných 
postupov: 

a) verejná súťaž,  

b) užšia súťaž,  

c) rokovacie konanie so zverejnením,  

d) rokovacie konanie bez zverejnenia, 

e) súťažný dialóg 

Dátum zverejnenia oznámenia 
o vyhlásení verejného obstarávania, 
oznámenia o koncesii alebo 
oznámenia použitého ako výzva na 
súťaž vo Vestníku verejného 
obstarávania alebo v Úradnom 
vestníku EÚ 

Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 
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Kategória údajov Údaj Popis 

 

 

 

 

 

Kritériá,podkritériá na vyhodnotenie 
ponúk a pravidlá ich uplatnenia  

Uvedú sa všetky kritéria vrátane ich váh pre 
výber najlepšej ponuky 

Počet predložených žiadostí o účasť Uvedie sa počet 

Identifikačné údaje záujemcov o PPP 
projekt 

Uvedie sa presné obchodné meno / názov, 
sídlo / miesto podnikania každého záujemcu 
o PPP projekt 

Počet predložených riešení  Uvedie sa počet 

Počet predložených ponúk Uvedie sa počet 

Identifikačné údaje uchádzačov o PPP 
projekt, ktorí predložili ponuku 

Uvedie sa presné obchodné meno / názov, 
sídlo / miesto podnikania každého uchádzača 
o PPP projekt, ktorí predložil ponuku 

Dátum ukončenia PPP projektu 
v etape prípravy  

Dátum vo formáte dd.mm.rrrr (vypĺňa sa iba 
v prípade, že bol projekt ukončený pred 
uzatvorením zmluvy so súkromným partnerom) 

Zdôvodnenie ukončenia PPP projektu 
v etape prípravy  

Uvedú sa dôvody ukončenia  

Plánovaný dátum uzavretia zmluvy Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 

Dátum uzavretia zmluvy Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 

Dôvody rozdielu medzi plánovaným 
dátumom uzavretia zmluvy 
a skutočným dátumom 

Uvedú sa dôvody 

Plánovaný (prvý) dátum finančného 
uzatvorenia  

Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 

Dátum finančného uzavretia Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 

Dôvody rozdielu medzi plánovaným 
dátumom finančného uzavretia 
a skutočným dátumom  

Uvedú sa dôvody 

Dátum, ku ktorému boli vydané všetky 
územné rozhodnutia na výstavbu 
infraštruktúry 

Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 

Dátum, ku ktorému boli vydané všetky 
stavebné povolenia na výstavbu 
infraštruktúry  

Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 

Dátum, ku ktorému nadobudli 
právoplatnosť všetkyúzemné 
rozhodnutí na výstavbu infraštruktúry 

Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 

Dátum, ku ktorému nadobudli 
právoplatnosť všetky stavebného 
povolenia na výstavbu infraštruktúry 

Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 
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Kategória údajov Údaj Popis 

 Dátum začiatku výstavby21 Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 

Zmluvne dohodnutý dátum ukončenia 
výstavby  

Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 

Skutočný dátum ukončenia výstavby Dátum vo formáte dd.mm.rrrr  

Dátum začiatku prevádzky Dátum vo formáte dd.mm.rrrr  

Dátum riadneho ukončenia PPP 
projektu v etape realizácie 

Dátum vo formáte dd.mm.rrrr  

(pri neukončených PPP projektoch sa uvedie 
plánovaný dátum ich ukončenia) 

Dátum predčasného ukončenia PPP 
projektu 

Dátum vo formáte dd.mm.rrrr 

Zdôvodnenie ukončenia PPP projektu 
v etape realizácie 

Uvedie sa dôvod ukončenia projektu: 

1. Riadne ukončenie 

2. Predčasné ukončenie z dôvodu: 

a) Zlyhania na strane súkromného 
partnera 

b) Zlyhania na strane verejného partnera 

c) Udalosti vyššej moci 

d) Z rozhodnutia verejného partnera 

e) Inej udalosti (uvedie sa akej) 

3. Iný dôvod (uvedie sa bližšie zdôvodnenie) 

Prínosy PPP 
projektu a náklady 

na PPP projekt 

Predpokladaná hodnota koncesie pri 
vyhlásení verejného obstarávania 

Uvedie sa predpokladaná hodnota príjmov 
súkromného partnera od verejného partnera 
a konečných užívateľov v EUR celkovo ako aj 
za každý rok samostatne v nominálnom 
vyjadrení a vo vyjadrení čistej súčasnej 
hodnoty vrátane použitej diskontnej sadzby 

Skutočná hodnota koncesie po 
uzatvorení zmluvy  

Uvedie sa skutočná hodnota príjmov 
súkromného partnera od verejného partnera 
a konečných užívateľovv EUR celkovo ako aj 
za každý rok samostatne v nominálnom 
vyjadrení a vo vyjadrení čistej súčasnej 
hodnoty vrátane použitej diskontnej sadzby 

Investičné výdavky súkromného 
partnera na PPP projekt22 

Celková suma v EUR v členení podľa 
jednotlivých rokov 

                                                 
21  Výstavbou sa tiež rozumie rekonštrukcia alebo zhodnotenie infraštruktúry. 

22  Investičnými výdavkami sa rozumejú výdavky súkromného partnera vynaložené na zhotovenie / rekonštrukciu / 
zhodnotenie infraštruktúry až do začiatku prevádzky všetkých častí infraštruktúry.  
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Kategória údajov Údaj Popis 

Členenie investičných výdavkov 
súkromného partnera na PPP projekt 

Za každý rok samostatne sa uvedú sumy v 
EUR pripadajúce na23: 

a) mzdové náklady 

b)  projektový manažment / administratíva 

c)  materiál 

d)  stroje a zariadenia 

e)  pozemky a stavby 

f)  Ostatné 

Výdavky súkromného partnera na 
prevádzku PPP projektu 

Celková suma v EUR v členení podľa 
jednotlivých rokov 

 Výdavky súkromného partnera na 
údržbu PPP projektu 

Celková suma v EUR v členení podľa 
jednotlivých rokov 

Odhad priemerného počtu vytvorených 
pracovných miest v jednotlivých rokoch 

Uvedie sa počet v členení podľa jednotlivých 
rokov 

Odhad priemerného počtu 
novovytvorených pracovných miest 
v jednotlivých rokoch 

Uvedie sa počet v členení podľa jednotlivých 
rokov 

Výdavky subjektov verejnej správy 
spojené s prípravou PPP projektu 
(napr. výkup pozemkov, projektová 
dokumentácia) 

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR, ktorú vynaložia subjekty verejnej 
správy na prípravu PPP projektu 

Odhadované platby dane z príjmu 
platené súkromným partnerom 

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR 

Mechanizmus úhrady a vrátenia 
nadmerných odpočtov DPH 

Stručne sa popíše mechanizmus úhrady 
a vrátenia nadmerných odpočtov DPH, ak je 
uvedený v zmluve so súkromným partnerom 

Odhad zdaniteľného základu DPH 
súkromného partnera 

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR 

Plánované výdavky verejného sektora 
na PPP projekt vo fáze jeho prípravy 

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR v členení podľa podľa subjektov 
verejného sektora, kapitol štátneho rozpočtu, 
programov, ekonomickej kategórie a zdrojov 

Rozpočtované výdavky verejného 
sektora na PPP projekt vo fáze jeho 
prípravy 

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR v členení podľa podľa subjektov 
verejného sektora, kapitol štátneho rozpočtu, 
programov, ekonomickej kategórie a zdrojov 

Skutočné výdavky verejného sektora 
na PPP projekt vo fáze jeho prípravy 

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR v členení podľa podľa subjektov 
verejného sektora, kapitol štátneho rozpočtu, 
programov, ekonomickej kategórie a zdrojov 

                                                 
23  Pre každú položku (okrem pozemkov a stavieb, keďže tu sa predpokladá nulový podiel importu) je potrebné uviesť aj 

odhad podielu výdavkov na zahraničných subdodávateľov na celkových výdavkov (podiel importu). 
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Kategória údajov Údaj Popis 

Plánované výdavky verejného sektora 
na PPP projekt vo fáze jeho výstavby  

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR v členení podľa subjektov verejného 
sektora, kapitol štátneho rozpočtu, programov, 
ekonomickej kategórie a zdrojov.  

Rozpočtované výdavky verejného 
sektora na PPP projekt vo fáze jeho 
výstavby.  

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR v členení podľa podľa subjektov 
verejného sektora, kapitol štátneho rozpočtu, 
programov, ekonomickej kategórie a zdrojov. 

Skutočné výdavky verejného sektora 
na PPP projekt vo fáze jeho výstavby  

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR v členení podľa podľa subjektov 
verejného sektora, kapitol štátneho rozpočtu, 
programov, ekonomickej kategórie a zdrojov. 

Plánované výdavky verejného sektora 
na PPP projekt vo fáze jeho prevádzky 

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR v členení podľa podľa subjektov 
verejného sektora, kapitol štátneho rozpočtu, 
programov, ekonomickej kategórie a zdrojov. 

Rozpočtované výdavky verejného 
sektora na PPP projekt vo fáze jeho 
prevádzky 

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR v členení podľa podľa subjektov 
verejného sektora, kapitol štátneho rozpočtu, 
programov, ekonomickej kategórie a zdrojov. 

Skutočné výdavky verejného sektora 
na PPP projekt vo fáze jeho prevádzky 

Za každý rok samostatne sa uvedie suma 
v EUR v členení podľa podľa subjektov 
verejného sektora, kapitol štátneho rozpočtu, 
programov, ekonomickej kategórie a zdrojov. 

Hodnota skutočne uplatnených zrážok 
a sankcií voči súkromnému partnerovi 

Za každý rok samostatne sa uvedie sa suma 
zrážok a sankcií voči súkromnému partnerovi 
uplatnených verejným partnerom v EUR  

Hodnota mimoriadnych platieb 
uhradených súkromnému partnerovi 

Za každý rok samostatne sa uvedie sa suma 
mimoriadnych platieb uhradených 
súkromnému partnerovi verejným partnerom 
v EUR (kompenzácie, pokuty a penále a pod.) 

Hlavné ciele / prínosy projektu  
Popíšu sa najvýznamnejšie ciele a prínosy 
projektu 

Spôsob monitoringu kvality plnenia 
poskytovaných služieb súkromným 
partnerom 

Popíše sa spôsob akým bude v projekte 
zabezpečený monitoring kvality plnenia 
poskytovaných služieb súkromným partnerom 

Právny rámec PPP 
projektu 

Popis činností zverených súkromnému 
partnerovi 

Uvedú sa činnosti, ktoré boli súkromnému 
partnerovi zverené k výkonu za verejného 
partnera / verejný sektor 

Právne vlastníctvo infraštruktúry  

Uvedú sa informácie o tom, či je infraštruktúra 
v právnom vlastníctve súkromného alebo 
verejného partnera alebo v kombinovanom 
právnom vlastníctve. 
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Kategória údajov Údaj Popis 

Popis rizík projektu a ich alokácia 
medzi súkromného a verejného 
partnera 

Uvedú sa a popíšu sa najvýznamnejšie riziká 
projektu a mechanizmus ich zdieľania24. 

Pri každom z nasledovných rizík sa uvedie, či 
riziko v rozhodujúcej alebo plnej miere nesie 
súkromný partner alebo verejný partner resp. 
či je zdieľané alebo či je dané riziko 
irelevantné. Napríklad: 

1. Riziko projektovej dokumentácie 

2. Riziko konštrukcie/stavby 

3. Riziko prekročenia stavebných nákladov 

4. Riziko znečistenia lokality / okolia počas 
realizácie projektu 

5. Riziko existujúceho objektu 

6. Riziko dostupnosti lokality  

7. Riziko vlastníctva lokality 

8. Riziko stavu lokality 

9. Riziko sietí nachádzajúcich sa v lokalite  

10. Riziko územného plánu  

11. Riziko stavebného povolenia 

12. Riziko kultúrneho / archeologického 
dedičstva  

13. Riziko chránenej krajinnej oblasti  

14. Riziká chybných technológií, sietí a 
súvisiacich služieb  

15. Riziko vady v priebehu realizácie projektu  

16. Riziko vady v priebehu životnosti projektu  

17. Riziko chybnej technológie  

18. Riziko technologickej nedostatočnosti  

19. Riziko neočakávaného prerušenia 
dodávky energie, výpadku inžinierskych 
sietí a podporných systémov 

20. Riziko vplyvu projektu na životné 
prostredie počas životnosti projektu  

21. Riziko likvidity  

22. Riziko dostupnosti (nedodržania záväzkov 
súkromným sektorom) 

23. Riziko nedodržania záväzkov verejným 
sektorom 

24. Riziko zlyhania protistrany 

25. Riziko koncentrácie 

26. Riziko zamietnutia partnerstva  

27. Riziko dopytu  

28. Riziko zvýhodnenia konkurencie 

                                                 
24 Zoznam rizík vychádza z metodického dokumentu MF SR „Prístup k riadeniu rizík v PPP projektoch“ 
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Kategória údajov Údaj Popis 

29. Menové riziko  

30. Inflačné riziko  

31. Úrokové riziko 

32. Riziko defaultu (zlyhania) vlády 

33. Nadnárodné politické riziko 

34. Riziko prírodnej katastrofy 

35. Riziko terorizmu  

36. Riziko vojnového konfliktu 

37. Legislatívne riziko/daňové riziko 
všeobecného charakteru  

38. Legislatívne riziko / daňové riziko 
špecifického charakteru  

39. Riziko dodatočných povolení  

40. Riziko situácie v odvetví/štrajku  

41. Riziko vstupov (materiálu  

42. Riziko údržby, opráv, modifikácie a 
adaptácie  

43. Riziko nízkej zostatkovej hodnoty  

44. Riziko nezodpovedajúcich pracovných 
síl/riziko nezastupiteľnosti  

45. Riziko nedostatku ľudských zdrojov  

46. Riziko pracovno-právnych sporov  

47. Riziko zlyhania ľudského faktora  

48. Riziko podvodu, nelegálneho konania  

49. Riziko bezpečnosti technologických 
systémov  

50. Riziko poškodenia, krádeže  

51. Riziko zodpovednosti voči tretím stranám  

52. Riziko zmeny zmluvy  

53. Riziko porušenia všeobecne záväzných 
právnych predpisov  

54. Riziko strategického rozhodnutia 

55. Reputačné riziko 

Dopad PPP projektu na rozpočet a dlh 
verejnej správy vo fáze výstavby a vo 
fáze prevádzky  

Uvedie sa, či PPP projekt má predpoklady mať 
(vo fáze prípravy PPP projektu), resp. má 
alebo nemá dopad na rozpočet a dlh verejnej 
správy vo fáze výstavby, ako aj dopad na 
rozpočet a dlh verejnej správy vo fáze 
prevádzky podľa metodiky ESA 95 

Popis mechanizmu stanovenia 
poplatku za poskytovanie verejných 
služieb 

Popíše sa platobný mechanizmus 
odmeňovania súkromného partnera za 
poskytované služby t.j. ako a na základe čoho 
sú stanovené platby hradené súkromnému 
partnerovi verejným partnerom alebo 
konečnými užívateľmi 
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Kategória údajov Údaj Popis 

Popis mechanizmu riešenia sporov 
a postupu pri porušení zmluvy 

Popíšu sa postupy, ktoré sa uplatnia pri 
porušení zmluvy medzi súkromným a verejným 
partnerom 

Názov a sídlo zmluvného partnera na 
strane verejného sektora 

Uvedie sa presný názov a sídlo zmluvného 
partnera na strane verejného sektora, ak sa 
zmluvný partner na strane verejného sektora 
odlišuje od zadávateľa 

Kontaktné údaje zmluvného partnera 
na strane verejného sektora 

Uvedie sa tel. kontakt, email, web, ak sa 
zmluvný partner na strane verejného sektora 
odlišuje od zadávateľa 

Informácie 
o súkromnom 

partnerovi, 
poradcoch 

verejného partnera a 
o financovaní PPP 

projektu 

 

 

 

 

 

 

 

Údaje o vlastných a cudzích zdrojoch 
súkromného partnera použitých na 
financovanie PPP projektu 

Uvedú sa percentuálne podiely financovania 
vlastných a cudzích zdrojov súkromného 
partnera ako aj údaje v EUR 

Údaje o forme finančnej spoluúčasti 
verejného sektora 

Uvedie sa forma spoluúčasti, ak je poskytnutá 
(dotácia, pôžička, garancia, naturálne vklady, 
fondy EÚ) ako aj jej hodnota v EUR 

Údaje o zakladateľoch / prvých 
vlastníkoch súkromného partnera 

Uvedie sa presné obchodné meno / názov, 
sídlo / miesto podnikania, výška vlastníckeho 
podielu v % 

Údaje o súčasných vlastníkoch 
súkromného partnera 

Uvedie sa presné obchodné meno / názov, 
sídlo / miesto podnikania, výška vlastníckeho 
podielu v % 

Údaje o veriteľoch súkromného 
partnera 

Uvedie sa presné obchodné meno / názov, 
sídlo / miesto podnikania, výška poskytnutých 
zdrojov v EUR 

Údaje o poradcoch súkromného 
partnera 

Uvedie sa presné obchodné meno / názov, 
sídlo / miesto podnikania, typ poradenstva 
(finančné, technické, právne) 

Údaje o poradcoch verejného partnera 
vrátane odmeny za poskytnuté 
poradenské služby 

Uvedie sa presné obchodné meno / názov, 
sídlo / miesto podnikania typ poradenstva 
(finančné, technické, právne), výška odmeny 
za poskytnuté služby v EUR 

Výdavky na dlhovú službu súkromného 
partnera 

Iba pri tzv. „bilančných PPP projektoch“ sa za 
každý rok samostatne uvedie údaj o výške 
nákladov na dlhové financovanie súkromného 
partnera v EUR (úroky a poplatky hradené 
veriteľom súkromného partnera) a výške 
splácanej istiny z dlhovej služby súkromného 
partnera v EUR 

Ďalšie informácie 
o PPP projekte 

 Webové sídlo, na ktorom je 
zverejnená zmluvná dokumentácia 
PPP projektu 

Uvedie sa presný odkaz na webové sídlo, na 
ktorom je v elektronickej forme zverejnená 
zmluvná dokumentácia PPP projektu. 

Webové sídlo PPP projektu  
Uvedie sa presný odkaz na webové sídlo PPP 
projektu (ak také existuje) 
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Kategória údajov Údaj Popis 

Webové sídlo, na ktorom sú 
zverejnené stanoviská MF SR k PPP 
projektu 

Uvedie sa presný odkaz na webové sídlo, na 
ktorom sú zverejnené v elektronickej forme 
všetky stanoviská MF SR k PPP projektu 

Webové sídla ďalších povinne 
zverejňovaných dokumentov týkajúcich 
sa PPP projektu 

Uvedie sa presný odkaz na webové sídla, na 
ktorých sú zverejnené v elektronickej forme 
všetky dokumenty PPP projektu, ktoré musia 
byť zverejnené v zmysle zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 

 

Údaje do databázy budú získavané na základe preddefinovaného elektronického formulára, pričom ako už bolo 
spomenuté, tieto vstupy bude potrebné postupne dopĺňať a aktualizovať v priebehu jednotlivých štádií prípravy 
a realizácie PPP projektu. 

Databáza bude umožňovať na základe definovaných filtrov triedenie vstupných informácií podľa potrieb jej 
užívateľov, resp. tzv. „data mining“ tých údajov, ktoré sú pre užívateľov relevantné.  

Všetky údaje uvedené v databáze budú verejne prístupné, bez akéhokoľvek obmedzenia pre vybrané skupiny 
užívateľov.  
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6. Niektoré dôležité súvislosti a postup vytvorenia databázy PPP projektov 
 
Legislatívne prostredie ako predpoklad vytvorenia databázy PPP projektov 
 
V databáze by mali byť zaznamenávané primárne informácie o PPP projektoch pripravovaných a 
realizovaných zadávateľmi, ktorým z uznesenia vlády SR a zo všeobecne záväzných právnych predpisov 
vyplýva povinnosť pred vyhlásením verejného obstarávania získať stanovisko MF SR k PPP projektu25. V tejto 
súvislosti je však nevyhnutné poznamenať, že okruh informácií, ktoré musia zadávatelia PPP projektov 
v súčasnosti poskytnúť MF SR k PPP projektu alebo ktoré je MF SR schopné získať je značne obmedzený. 
Podľa platného znenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, resp. zákona o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy, uznesení vlády SR a záväzných metodických dokumentov v oblasti PPP môže 
MF SR získať informácie o PPP projekte: 

a) ak ide o ministerstvo alebo ostatné ústredné orgány štátnej správy od zriadenia Riadiaceho výboru PPP 
projektu týmto orgánom, na ktorom sa zúčastňuje zástupca MF SR v pozícii pozorovateľa, najneskôr však od 
okamihu predloženia žiadosti tohto orgánu o stanovisko MF SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 786/2007, 
ak celkové investičné náklady PPP projektu prevyšujú sumu 3.319.392 EUR (predloženie návrhu projektu 
so zohľadnením výsledkov štúdie realizovateľnosti pred začatím verejného obstarávania 
súkromného partnera na rokovanie vlády SR) 

b) ak ide o subjekt verejnej správy okrem ministerstva, ostatných ústredných orgánov štátnej správy, obcí, 
vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových a príspevkových organizácií najskôr od okamihu 
predloženia návrhu koncesnej zmluvy podľa § 19 odsek 15 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy so žiadosťou o stanovisko MF SR k návrhu tejto zmluvy, ak celkové investičné náklady PPP projektu 
prevyšujú sumu 3.319.392 EUR (predloženie návrhu koncesnej zmluvy na rokovanie vlády SR) 

c) ak ide o subjekt verejnej správy, ktorým je obec, vyšší územný celok a nimi zriadené rozpočtové 
a príspevkové organizácie najskôr od okamihu oznámenia o začatí zadávania koncesie na stavebné práce 
podľa § 17a ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (po začatí verejného 
obstarávania súkromného partnera), ak celkové investičné náklady PPP projektu prevyšujú sumu 
3.319.392 EUR v prípade vyššieho územného celku a ním založených a zriadených právnických osôb alebo 
v prípade obcí a nimi založených a zriadených právnických osôb sumu stanovenú týmto zákonom podľa 
počtu obyvateľov obce.  

Okrem vyššie uvedeného majú subjekty uvedené v písm. b) a c) povinnosť predkladať MF SR 
v súvislosti s ich pripravovanými PPP projektmi iba údaje týkajúce sa dôsledkov realizácie koncesnej 
zmluvy na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu.  

Okrem uvedeného, subjekty verejnej správy nemajú povinnosť predkladať MF SR žiadne údaje 
o koncesiách na služby.  

Vo väzbe na pripravovanú novelizáciu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy konštatujeme, že sa pozícia MF SR pri získavaní údajov o pripravovaných 
a realizovaných PPP projektoch ani v budúcnosti nezlepší.  

V prípade subjektov verejnej správy regulovaných zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktoré 
budú realizovať koncesie na stavebné práce, bude mať MF SR naďalej informácie tak ako je tomu v súčasnosti, 
pričom regulácia MF SR sa rozšíri aj o koncesie na služby. Naďalej však MF SR má zákonné právo získavať iba 
údaje týkajúce sa dôsledkov realizácie koncesnej zmluvy na vykazovanie dlhu verejnej správy v jednotnej 
metodike platnej pre Európsku úniu.  

V prípade subjektov územnej samosprávy regulovaných zákonom o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, ktoré budú realizovať koncesie na stavebné práce alebo koncesie na služby, nebude mať MF SR 
podľa navrhovanej právnej úpravy informácie o vyhlásení verejného obstarávania tak ako je tomu v súčasnosti 
a nebude vydávať stanoviská ku koncesným zmluvám pred ich uzatvorením. Tieto informácie bude môcť MF SR 
získať výlučne z Vestníka verejného obstarávania alebo Úradného vestníka EÚ. Z uvedeného dôvodu bude po 
novelizácii zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy MF SR do databázy zaznamenávať PPP 

                                                 
25 Stanovisko MF SR získavané v zmysle § 19 odsek 15 zákona č. 523/2004 Z. z. a v zmysle § 17a zákona č. 583/2004 Z. z. o  
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projekty na úrovni územnej samosprávy od okamihu, v ktorom sa MF SR o takomto projekte dozvie a len tie 
údaje, ktoré subjekt územnej samosprávy bude ochotný MF SR poskytnúť.  

 Analýza údajov, na ktoré má MF SR nárok na základe súčasného znenia zákona o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy a zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy správy je uvedená v prílohe č. 1 tohto 
dokumentu. Z tejto analýzy okrem iného vyplýva, že najproblematickejšou oblasťou zostanú aj po schválení 
noviel uvedených zákonov informácie, ktorých zdrojom je súkromný partner. Obdobne ako všetky ostatné 
informácie by mal aj tieto poskytovať MF SR zadávateľ PPP projektu. Nárok zadávateľa na tieto informácie od 
súkromného partnera by mal byť zakotvený v podmienkach verejného obstarávania PPP projektu a v koncesnej 
zmluve. MF SR však môže podmienky verejného obstarávania ovplyvniť iba v prípade PPP projektov 
realizovaných ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré majú na základe uznesenia č. 
786/2007 povinnosť prizývať na Riadiace výbory PPP projektov zástupcu MF SR. Uvedené obmedzenie 
možnosti ovplyvňovať verejné obstarávanie koncesionára by však nemalo byť problematické vzhľadom na účely, 
na ktorý majú byť údaje od súkromného partnera získavané (ide o údaje využiteľné pri makroekonomických 
prognózach, na výsledky týchto prognóz majú zásadnejší vplyv najmä PPP projekty s vysokou investičnou 
hodnotou realizované ústrednými orgánmi štátnej správy).  

 

Personálne zabezpečenie vedenia databázy PPP projektov 
 
Databáza bude spravovaná a administrovaná samostatným oddelením partnerských projektov sekcie 
štátneho výkazníctva MF SR v súlade s Organizačným poriadkom MF SR. Údaje budú získavané 
prostredníctvom dotazníkového zisťovania, ako aj na základe vlastného vyhľadávania údajov. 

Potreba personálneho zabezpečenia sa bude odvíjať od počtu PPP projektov a rozsahu poskytnutých informácií, 
ktoré sa budú v databáze sledovať.  

V rámci úloh súvisiacich so správou a administráciou databázy PPP projektov bude musieť samostatné oddelenie 
partnerských projektov MF SR v spolupráci so zadávateľmi PPP projektov zabezpečovať pravidelnú validáciu 
údajov tak, aby informácie v databáze boli vždy aktuálne.   

 

Organizačno-technické zabezpečenie vedenia databázy PPP projektov 
 
Databáza bude mať formát webovej aplikácie a bude zverejnená na internetovej stránke MF SR v záložke 
„Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)“. Vytvorenie webovej aplikácie zabezpečí odbor informatiky vlastnými 
kapacitami, pričom sa predpokladá, že niektoré úkony pri tvorbe databázy budú zabezpečené v rámci 
predplatených služieb technickej podpory.   

V databáze budú zhromaždené výlučne údaje o PPP projektoch realizovaných verejnými obstarávateľmi 
a obstarávateľmi so sídlom v Slovenskej republike. Údaje v databáze budú zaznamenávané v slovenskom jazyku 
a tam, kde je to možné, aj anglickom jazyku. 

Všetky údaje evidované v databáze budú zverejnené prostredníctvom webovej aplikácie umiestnenej na 
internetovej stránke MF SR s výnimkou tých, ktorých zverejnenie nie je možné. Pri nezverejnených údajoch bude 
uvedený vždy zákonný dôvod, prečo nemôžu byť zverejnené.  

Databáza bude obsahovať nástroj na filtrovanie hľadaných údajov, a to na úrovni kategórií údajov a následne na 
úrovni jednotlivých položiek hľadaných resp. filtrovaných údajov.   

Navrhované vytvorenie a vedenie databázy PPP projektov nebude vytvárať dodatočné nároky na štátny rozpočet, 
ani na rozpočet MF SR okrem služieb, ktoré budú zabezpečené v rámci predplatených služieb technickej 
podpory.  
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Harmonogram krokov vytvorenia databázy PPP projektov: 

Č. Aktivita Zodpovednosť Termín 

1. 
predloženie materiálu „Databáza PPP 
projektov“ na poradu vedenia MF SR  

Samostatné oddelenie 
partnerských projektov 

marec 2011 

2. 
Odoslanie dotazníkov subjektom verejnej 
správy, ktoré pripravujú alebo realizujú PPP 
projekty (v súčasnosti iba MDVRR SR) 

Samostatné oddelenie 
partnerských projektov 

Ihneď po schválení 
materiálu poradou 

vedenia 

3. 
Vytvorenie webovej aplikácie databázy PPP 
projektov 

Odbor informatiky 
v spolupráci so samostatným 

oddelením partnerských 
projektov 

2 mesiace od 
schválenia materiálu 

poradou vedenia 

4. 
Testovanie webovej aplikácie databázy PPP 
projektov a doladenie prípadných problémov 

Odbor informatiky 
v spolupráci so samostatným 

oddelením partnerských 
projektov 

2 týždne od 
vytvorenia webovej 

aplikácie 

5. 

Zaškolenie pracovníkov samostatného 
oddelenia partnerských projektov do práce 
s webovou aplikáciou databázy PPP 
projektov  

 

Odbor informatiky  

2 týždne od 
ukončenia 

testovania webovej 
aplikácie 

6. 
Zadanie údajov z pilotných PPP projektov 
diaľnic a rýchlostných ciest  

Samostatné oddelenie 
partnerských projektov 

1 mesiac od 
zaškolenia 

pracovníkov SOPP 

7. 
Oficiálne zverejnenie databázy na 
internetovej stránke MF SR 

Samostatné oddelenie 
partnerských projektov 

bez zbytočného 
odkladu po zadaní 
údajov z pilotných 

PPP projektov 
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Príloha č. 1 

 

Tabuľka:  Analýza možností získania sledovaných údajov na základe súčasného legislatívneho stavu  

Kategória 
údajov 

Údaj 
Nárokovateľný 

údaj 
Dohľadateľný 

údaj 

Nenárokovateľný 
a nedohladateľný 

údaj 

Všeobecné 
informácie 

o PPP projekte 

Názov projektu X   

Územná pôsobnosť projektu  X  

Umiestnenie   X  

Oblasť / sektor realizácie PPP 
projektu  X  

Kapacita / veľkosť  X  

 Typ PPP  X  

 Typ zadávateľa  X  

 Názov a sídlo zadávateľa  X  

Kontaktné údaje zadávateľa  X  

 Obdobie trvania projektu X   

 Fáza projektu   X 

Obchodné meno / názov a sídlo 
/ miesto podnikania súkromného 
partnera 

X   

Kontaktné údaje súkromného 
partnera   X 

Dátum schválenia návrhu 
projektu so zohľadnením 
výsledkov štúdie 
realizovateľnosti príslušným 
orgánom 

  X 

 

Informácie 
týkajúce sa 

prípravy 
a realizácie  

PPP projektu 

Rozhodnutie o súhlase s 
vyhlásením verejného 
obstarávania PPP projektu 

  X 

Zvolený postup verejného 
obstarávania PPP projektu  X  

Dátum zverejnenia oznámenia 
o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia 

 X  
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Kategória 
údajov 

Údaj 
Nárokovateľný 

údaj 
Dohľadateľný 

údaj 

Nenárokovateľný 
a nedohladateľný 

údaj 

o koncesii alebo oznámenia 
použitého ako výzva na súťaž 
vo Vestníku verejného 
obstarávania alebo v Úradnom 
vestníku EÚ 

Kritéria, podkritériá na 
vyhodnotenie ponúk a pravidlá 
ich uplatnenia 

 X  

Počet predložených žiadostí o 
účasť  X  

Identifikačné údaje záujemcov o 
PPP projekt  

 

X 
 

Počet predložených riešení  X  

 Počet predložených ponúk  X  

Identifikačné údaje uchádzačov 
o PPP projekt, ktorí predložili 
ponuku 

 X  

Dátum ukončenia PPP projektu 
v etape prípravy X   

Zdôvodnenie ukončenia PPP 
projektu v etape prípravy   X 

Plánovaný dátum uzavretia 
zmluvy   X 

 Dátum uzavretia zmluvy   X 

Dôvody rozdielu medzi 
plánovaným dátumom uzavretia 
zmluvy a skutočným dátumom 

  X 

Plánovaný (prvý) dátum 
finančného uzavretia   X 

Dátum finančného uzavretia   X 

Dôvody rozdielu medzi 
plánovaným dátumom 
finančného uzavretia 
a skutočným dátumom 

  X 
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Kategória 
údajov 

Údaj 
Nárokovateľný 

údaj 
Dohľadateľný 

údaj 

Nenárokovateľný 
a nedohladateľný 

údaj 

Dátum, ku ktorému boli vydané 
všetky územné rozhodnutia na 
výstavbu infraštruktúry 

 X  

Dátum, ku ktorému boli vydané 
všetky stavebné pobolenia na 
výstavbu infraštruktúry 

 X  

Dátum, ku ktorému 
nadobudliprávoplatnosť 
všetkyúzemné rozhodnutí na 
výstavbu infraštruktúry 

 X  

Dátum, ku ktorému nadobudli 
právoplatnosť všetky 
stavebného povolenia na 
výstavbu infraštruktúry 

 
 

X 
 

 Dátum začiatku výstavby   X 

Zmluvne dohodnutý dátum 
ukončenia výstavby   X 

Skutočný dátum ukončenia 
výstavby 

  X 

Dátum začiatku prevádzky   X 

Dátum riadneho ukončenia PPP 
projektu v etape realizácie X  X 

Dátum predčasného ukončenia 
PPP projektu   X 

Zdôvodnenie ukončenia PPP 
projektu v etape realizácie   X 

Prínosy PPP 
projektu 

a náklady na 
PPP projekt 

Predpokladaná hodnota 
koncesie pri vyhlasovaní 
verejného obstarávania 

X   

Skutočná hodnota koncesie po 
uzatvorení zmluvy  X   

Investičné výdavky súkromného 
partnera na PPP projekt X   

Členenie investičných výdavkov 
súkromného partnera na PPP 
projekt 

  X 
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Kategória 
údajov 

Údaj 
Nárokovateľný 

údaj 
Dohľadateľný 

údaj 

Nenárokovateľný 
a nedohladateľný 

údaj 

Výdavky súkromného partnera 
na prevádzku PPP projektu   X 

Výdavky súkromného partnera 
na údržbu PPP projektu   X 

Odhad priemerného počtu 
vytvorených pracovných miest 
v jednotlivých rokoch 

  X 

Odhad priemerného počtu 
novovytvorených pracovných 
miest v jednotlivých rokoch 

  X 

Výdavky subjektov verejnej 
správy spojené s prípravou PPP 
projektu (napr. výkup pozemkov, 
projektová dokumentácia) 

 X  

Odhadované platby dane 
z príjmov platené súkromným 
partnerom 

  X 

Mechanizmus úhrady a vrátenia 
nadmerných odpočtov u DPH  X  

Odhad zdaniteľného základu 
DPH súkromného partnera   X 

Plánované výdavky verejného 
sektora na PPP projekt vo fáze 
jeho prípravy 

X   

Rozpočtované výdavky 
verejného sektora na PPP 
projekt vo fáze jeho prípravy 

X   

Skutočné výdavky verejného 
sektora na PPP projekt vo fáze 
jeho prípravy 

X   

Plánované výdavky verejného 
sektora na PPP projekt vo fáze 
jeho výstavby  

X   

Rozpočtované výdavky 
verejného sektora na PPP 
projekt vo fáze jeho výstavby  

X   
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Kategória 
údajov 

Údaj 
Nárokovateľný 

údaj 
Dohľadateľný 

údaj 

Nenárokovateľný 
a nedohladateľný 

údaj 

Skutočné výdavky verejného 
sektora na PPP projekt vo fáze 
jeho výstavby  

X   

Plánované výdavky verejného 
sektora na PPP projekt vo fáze 
jeho prevádzky  

X   

Rozpočtované výdavky 
verejného sektora na PPP 
projekt vo fáze jeho prevádzky 

X   

Skutočné výdavky verejného 
sektora na PPP projekt vo fáze 
jeho prevádzky  

X   

Hodnota skutočne uplatnených 
zrážok a sankcii voči 
súkromnému partnerovi  

 X X 

Hodnota mimoriadnych platieb 
uhradených súkromnému 
partnerovi 

 X  

Hlavné ciele / prínosy projektu    X 

Spôsob monitoringu kvality 
plnenia poskytovaných služieb 
súkromným partnerom 

 X  

Právny rámec 
PPP projektu 

Popis činností zverených 
súkromnému partnerovi  X  

Právne vlastníctvo infraštruktúry X   

Popis rizík projektu a ich 
alokácia medzi súkromného 
a verejného partnera 

 X  

Dopad PPP projektu na 
rozpočet a dlh verejnej správy 
vo fáze výstavby a vo fáze 
prevádzky  

X    

Popis mechanizmu stanovenia 
poplatku za poskytovanie 
verejných služieb 

 X  

Popis mechanizmu riešenia 
sporov a postupu pri porušení 

 X  
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Kategória 
údajov 

Údaj 
Nárokovateľný 

údaj 
Dohľadateľný 

údaj 

Nenárokovateľný 
a nedohladateľný 

údaj 

zmluvy 

Názov a sídlo zmluvného 
partnera na strane verejného 
sektora 

 X  

Kontaktné údaje zmluvného 
partnera na strane verejného 
sektora 

 X  

Informácie 
o súkromnom 

partnerovi, 
poradcoch 
verejného 
partnera a  

o financovaní 
PPP projektu 

Údaje o vlastných a cudzích 
zdrojoch súkromného partnera 
použitých na financovanie PPP 
projektu 

  X 

Údaje o forme finančnej 
spoluúčasti verejného sektora X   

Údaje o zakladateľoch / prvých 
vlastníkoch súkromného 
partnera 

  X 

Údaje o súčasných vlastníkoch 
súkromného partnera   X 

Údaje o veriteľoch súkromného 
partnera   X 

Údaje o poradcoch súkromného 
partnera  X  

Údaje o poradcoch verejného 
partnera vrátane odmeny za 
poskytnuté poradenské služby 

 X  

Výdavky na dlhovú službu 
súkromného partnera  

 

 
X 

Ďalšie 
informácie 

o PPP projekte 

Webové sídlo, na ktorom je 
zverejnená zmluvná 
dokumentácia PPP projektu 

 X  

Webové sídlo PPP projektu   X  

Webové sídlo, na ktorom sú 
zverejnené stanoviská MF SR k 
PPP projektu 

 X  

Webové sídla ďalších povinne 
zverejňovaných dokumentov 

 X  



 37 

Kategória 
údajov 

Údaj 
Nárokovateľný 

údaj 
Dohľadateľný 

údaj 

Nenárokovateľný 
a nedohladateľný 

údaj 

týkajúcich sa PPP projektu 

Poznámka: MF SR má s výnimkou údajov týkajúcich sa rozpočtu verejnej správy nárok na vyššie identifikované 
údaje len pre účely prípravy svojho stanoviska  

 

 


