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Vláda zopakuje konkurz na šéfa ÚVO
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE l Vypočúvanie kandidátov pred verejnosťou sa konalo prvý raz, pýtali sa ministri i tretí sektor a podnikatelia.

Kandidáti na predsedu ÚVO Juraj Méry, Zita Táborská a Peter Kubovič. Ani jeden nezískal dostatok hlasov.
Martin Sliz
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Bratislava – Vláda si výber šéfa
Úradu pre verejné obstarávanie
zopakuje. Ani jeden z kandidátov
nezískal potrebnú nadpolovičnú
väčšinu hlasov ministrov. Nová
voľba bude do konca leta.

Méry priznal kontakt
s politikmi
Najväčšiu diskusiu vyvolala kandidatúra Juraja Méryho. Kým pred
dvoma dňami pre HN tvrdil, že
nie je v kontakte s politikmi, včera svoje slová zmenil. Priznal, že
pred niekoľkými dňami sa stre-

tol s podpredsedom parlamentu
Bélom Bugárom a ministerkou
spravodlivosti za Most-Híd Luciou Žitňanskou. „Pred niekoľkými dňami ma oslovil a požiadal
o stretnutie za účelom prediskutovania odbornej stránky môjho
materiálu, takže sme sa stretli,“
povedal Méry. Po otázke HN, či
sa stretol aj s ďalšími politikmi
Mosta, povedal, že prítomná bola
aj Žitňanská.
Podľa Mosta-Híd reagovali na záujem novinárov a spájanie Méryho so stranou. „Cieľom
stretnutia, ktoré inicioval predseda, bolo objasnenie v médiách
uverejnených informácií,“ povedala hovorkyňa strany Klára Deb-
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nár. V utorok na verejnej diskusii
s kandidátmi, ktorú organizovala
iniciatíva Za vládu zákona, však
Méry pre HN tvrdil čosi iné. „Ja
pracujem momentálne na ministerstve dopravy pod Árpádom Érsekom, s ním som v profesionálnom kontakte. So žiadnym iným
politikom v kontakte nie som,“
hovoril Méry. Jeho protikandidáti potvrdili, že oslovení neboli.

Osloviť mali všetkých
Stretnutie kandidátov s politikmi
mimo verejného vypočutia nemusí byť okamžite považované za
zlú vec. Myslí si riaditeľka Aliancie Fair-play Zuzana Wienk. Aj takéto stretávanie by však malo mať

15
-tisíc eur je dnes limit na obstarávanie bez verejnej súťaže.
isté zásady. „Ak sa majú politici
rozhodnúť kvalifikovane, potom
musia porovnávať. Ak túto príležitosť dajú len jednému kandidátovi, hrozí to zdaním nejakého
špecifického alebo nadštandardného prístupu,“ hovorí s tým, že
takýto prístup si zaslúžia všetci.
Méry napriek kontaktu odmieta,
že by na neho mali politici vplyv.

Kandiduje, lebo nebol spokojný
s rozhodovaním úradu a verí, že
to dokáže zmeniť. Jeho kandidatúra však vzbudzovala rozpaky už
počas utorkovej verejnej diskusie.
Na záver padla otázka, či Méry neprehodnotí svoju kandidatúru do
úradu, čo odmietol.

Fica zaujímalo zvýšenie
limitu
Trojica kandidátov včera predstúpila pred vládu. Na verejnom
vypočúvaní sa mohli pýtať aj zástupcovia mimovládneho sektora
či podnikateľov.
Premiéra Roberta Fica zaujímal
najmä pohľad na zákazky nízkej hodnoty. Súčasný limit je na

úrovni 15-tisíc eur. Do tejto hodnoty nemusia obstarávatelia robiť
klasické verejné obstarávanie. Fica zaujímali možnosti zvýšenia
limitu. Hranicu však nekonkretizoval. Proti takejto myšlienke sa
radikálne nepostavil žiadny z kandidátov.
Verejné vypočutie kandidátov
na predsedu úradu sa uskutočnilo prvý raz. Plánované bolo aj počas vlády Ivety Radičovej. Proces
po predčasných voľbách dotiahla
až druhá Ficova vláda, ktorá od verejného vypočutia napokon upustila. Výberom kandidáta vládou by
sa hľadanie nového predsedu ÚVO
neskončilo. Definitívne rozhodne
parlament.
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Sobotka verí, že Babiš ho už nezaťaží

Trump sa prvý raz
zúčastní samitu NATO

Praha – Končí sa debata o konflikte záujmov, povedal premiér
Bohuslav Sobotka k zmene vo
vláde, Andreja Babiša nahradí
Ivan Pilný, ktorý má podľa Sobotku nájsť peniaze na zvyšovanie
platov, pripraviť rozpočet a zaistiť hladké čerpanie európskych
peňazí. „Výmenou ministra sa
všetka debata o konflikte záujmov uzatvára a to bude len dobre,
pretože tie škandály už nebudú
zaťažovať fungovanie vlády,“ vyhlásil šéf ČSSD Sobotka. „Hnutie
ANO sa rozhodlo neodísť z vlády,
rozhodlo sa nevypovedať koaličnú zmluvu, takže očakávam, že

bude naďalej podporovať vládne
návrhy, ktoré sme predložili do
parlamentu,“ uviedol. Odchádzajúceho ministra kriticky zhodnotili lídri opozičných strán.
„Nezmení sa vôbec nič, Andrej
Babiš ďalej bude riadiť ministerstvo financií, už nie z Letenskej
ulice, ale z Agrofertu,“ oponoval
Sobotkovi líder opozičnej TOP 09
Miroslav Kalousek. „Odchádza
minister, ktorý urobil menej ako
mohol, ktorý viac nahovoril než
urobil a ktorého politické praktiky sú nezlučiteľné s princípmi
demokracie,“ uviedol predseda
ODS Petr Fiala.
(IDNES.CZ) České ministerstvo financií povedie Ivan Pilný.
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Brusel – V Bruseli sa začína samit Severoatlantickej aliancie.
Po prvý raz sa na ňom zúčastní
aj nový americký prezident Donald Trump. Šéfka diplomacie
EÚ Federica Mogheriniová vyhlásila, že silné NATO je podľa
nej kľúčové pre bezpečnosť Európy aj Spojených štátov. Trump
sa pri svojom nástupe do funkcie
o aliancii i Európskej únii vyjadroval veľmi odmerane. Dnes ho
ešte pred večerou s ostatnými
štátnikmi krajín NATO čaká
stretnutie s predsedom Európskej

rady Donaldom Tuskom a šéfom
Komisie Jeanom-Claudom Junckerom. Mogheriniová pripomenula, že EÚ a aliancia sa dohodli
na spolupráci v 42 konkrétnych
projektoch od kybernetickej bezpečnosti a hybridných hrozieb po
spoluprácu pri námorných operáciách v Stredozemnom mori. Obe
organizácie majú väčšinu spoločných členov, no roky sa v zásade
ignorovali. Spolupracovať viac
začali až v posledných rokoch
pod vplyvom bezpečnostnej situácie v Európe.
(ČTK)
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Att investments SK, SE
AV-House s.r.o.
BeFi s. r. o.
BRISTON s.r.o.
DART racing, s. r. o.
Dušan Janʏek JAD
ECOKLIMA s.r.o.
EKONOM spoloʏnos˟ s ruʏením
obmedzeným Bardejov
ELSPOL s.r.o.
Envi-CARE GR s. r. o.
Etela Szegiová
Eugen Nagy TI - RO AUTODOPRAVA
Eva Jasa˂ová - POTRAVINY "EVA"
Eva Mahdalíková - EXCLUZIVE

EXKO s.r.o.
FINRAM, spol. s r.o.
Five Elements, s.r.o.
FloCcount, spol. s r.o.
František Masaroviʏ - MUREZ
Godarský & Janotka, s. r. o.
GV-CON s. r. o.
HALDOP, s.r.o.
HRUMIKA s.r.o.
Igor Kuchar Maliar - natieraʏ
ICH spol. s r.o.
Ing. Ivan Dudo VINTOUR
ING. MARIANNA PÚŠOVÁ, s.r.o.
Ing. Oto Máʏik EKOSING
Ing. Vladimír Raʏanský INCA
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IZOŠKOT s.r.o.
J + M - Security, s. r. o.
Jaroslav Pozor
JASTRO-SK s.r.o.
JM Expres s. r. o.
JO-MA spol.s r.o.
Jozef Pilarʏík Autoservis
K + K KON, s.r.o.
KM-stavby s.r.o.
KuBio, s.r.o.
LORIKA Slovakia s.r.o.
ʹubomír Kovaʺ
Mária Janʏíková
MARPOL EU s.r.o.
Mayerson s.r.o.

Mediaʏné centrum MMM, s.r.o.
MG Prime, s.r.o.
Michal Striʏek
MIKO CARS s.r.o.
MONET Design s. r. o.
Obʏianske združenie Detská komunita
OPTTECH s.r.o.
Pozemkové spoloʏenstvo urbárskych a
spoloʏenských lesov Andrejová
PYROS - ING, s.r.o.
RH CONSTRUCT s. r. o.
RTM zakladanie s.r.o.
S.R. – WELDINGSTEEL s.r.o.
SALIRE, s.r.o.
Sklenárstvo Mezei, s. r. o.

FINANʎNÚ STABILITU
PLATOBNÚ MORÁLKU
SOLVENTNOS˞
SPOʹAHLIVOS˞

Slovenská autobusová doprava
Poprad, akciová spoloʏnos˟
SOUL FOR SHOW, s.r.o.
Teplocentrum s.r.o.
TRV Izolácie s.r.o.
unitedcom s.r.o.
Urbárske združenie obce Jánovce,
pozemkové spoloʏenstvo
Vilgat s.r.o.
Viliam Úkrop
Wedding No.1 s. r. o.
WELDMATIC s.r.o.
ZAVEX s.r.o.
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