Iniciatíva za právny štát vyzýva
Národnú radu SR, aby voľbu
predsedu Úradu pre verejné
obstarávanie neodkladala
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Dňa 28. septembra vláda SR po niekoľkomesačnom
výberovom procese navrhla Národnej rade
SR kandidáta na predsedu Úradu pre
verejné obstarávanie (ďalej aj ako „úrad“).
Zamestnávateľské združenia, obchodné a
priemyselné komory a podnikateľské asociácie
hlásiace sa k Iniciatíve za právny štát (Rule of Law
Initiative, pravnystat.sk) vyzývajú Národnú radu
SR, aby voľbu predsedu úradu neodkladala. Nový
predseda úradu sa musí čo najskôr ujať pozície
a riešiť akútne výzvy, ktorým bude ako najvyššia
autorita pri kontrole zákaziek financovaných z
národných či európskych zdrojov čeliť.
Úrad pre verejné obstarávanie je nezávislý ústredný
orgán štátnej správy, na čele ktorého je predseda. V
oblasti verejného obstarávania zastupuje SR navonok,
pracuje v odborných pracovných komisiách EÚ a
aktívne spolupracuje so zahraničnými partnerskými
inštitúciami. Aj preto je nesmierne dôležité, kto bude
predsedom tejto významnej inštitúcie. Ide totiž o
jedného z najsilnejších kontrolórov v štáte, ktorý
zabezpečuje dohľad pri nákupoch za štátne prostriedky
ako aj verejné zdroje Európskej únie.
Súčasný predseda úradu Miroslav Hlivák, ktorý vo svojej
funkcii odviedol veľmi dobrú prácu, bol vymenovaný
14. septembra 2017 na päťročné obdobie. V zmysle
§ 141 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
končí jeho funkčné obdobie až vymenovaním nového
predsedu úradu. Keďže nového predsedu čaká
náročné obdobie vyplývajúce z exkluzívnej funkcie
dohľadu nad zákazkami hradenými zo zdrojov EÚ
(Európske štrukturálne fondy, Plán obnovy), je
nevyhnutné zabezpečiť rýchly a plynulý prechod
kompetencií a pokračovanie v prebiehajúcich
procesoch. Je preto žiaduce, aby Národná rada SR

zaradila voľbu predsedu tejto kľúčovej inštitúcie do
svojho programu čo najskôr.
Poslancom Národnej rady SR dávame do pozornosti,
že pred oficiálnym vypočutím jednotlivých kandidátov
odbornou komisiou na Úrade vlády SR sa dňa 19.
septembra 2022 uskutočnila aj moderovaná diskusia
s odbornou verejnosťou, médiami a všetkými
prihlásenými kandidátmi, ktorú zorganizovala
Americká obchodná komora v SR v rámci Iniciatívy
za právny štát, spolu s Nadáciou Zastavme korupciu
a združením Slovensko.Digital. Kandidáti boli
konfrontovaní praktickými otázkami z oblasti verejného
obstarávania, fungovania úradu, či svojich prípadných
konfliktov záujmov. Všetci kandidáti ukázali, že majú
nadštandardné odborné kompetencie a skúsenosti v
oblasti verejného obstarávania a sú pripravení na túto
funkciu.
Ako iniciatíva máme za to, že je pre celú spoločnosť
dôležité, aby boli miesta vrcholných predstaviteľov
kľúčových inštitúcií, ktoré zabezpečujú efektívnosť
využitia verejných zdrojov a dohľad nad férovou
hospodárskou súťažou, obsadené transparentne,
odborne a včasne. Veríme, že aj diskusia organizovaná
odbornými združeniami prispela k tomu, že Národná
rada SR nebude mať pochybnosti o tom, že všetci
kandidáti boli odborne veľmi zdatní, preto nového
predsedu zvolí čo najskôr. Je nevyhnutné, aby aj
odborníci kandidujúci do významných verejných
funkcií mali istotu, že náročný proces výberu ich
nominácie nebol zbytočný.
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