Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
podľa zákona č. 546/2010 Z.z. v podmienkach miest a obcí

Informatívny a pracovný odborný seminár
Bratislava – Devín, 8. marca 2011

Problémy a otázky do diskusie
Jana Vavrinkova, starosta obce Dolny Kalnik
1. Ako ma obec s 90 obyvatelmi, ubohymi prijmami a jednym starostom na tretinovy uvazok zvladat takuto
agendu?
Ing. IVETA RUŠINOVÁ, primatorka mesta Krompachy
1. Neuvažuje sa s tým, aby bolo časovo ohraničené zverejňovanie jednotlivých zmlúv, faktúr a objednávok?
2. Je nutné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry aj s podpismi?
Ján Pružina, starosta obce Lutila
1. Obec Lutila je 100 % vlastníkom obchodnej spoločnosti LITA s.r.o. Lutila. Musí naša spoločnosť
zverejňovať zmluvy, objednávky, faktúry podľa tohto zákona? Podľa môjho názoru bude týmto
znevýhodnená oproti konkurencii, nehovoriac o obchodnej politike firmy.
2. Zmluva s obcou je dohodnutá v roku 2004. V roku 2011 je k tejto zmluve prijatý dodatok bez uvedenia
nejakej sumy. Je potrebné tento dodatok zverejňovať?
Jana Paulínyová, Mgr., hovorca mesta Handlová
1. náležitosti zverejnených zmlúv (podpisy, osobné údaje
Roman Valo, Ing., Handlová informatik, admin web
1. OCR, nesúlad legislatívy (štandardy IS, povinnosť zverejňovať), možnosti výnimiek vo zverejňovaných
formátoch v oblasti faktúr a pod.
Emília Kačmárová, Mgr., právnička mesta Handlová
1. okruh subjektov povinných zverejňovať, rozsah zverejňovaných informácií u organizácii zriadených
mestom
JUDr. Silvia Benkovičová, právnik mesta Šaľa, organizačno-právny odbor
1. Obchodná spoločnosť, ktorej je mesto 100% vlastníkom je v zmysle vyššie uvedeného zákona povinnou
osobou podľa § 2 ods. 3. Do základného imania spoločnosti mesto vložilo nehnuteľný majetok ako aj
finančné vklady. Táto spoločnosť nie je napojená na rozpočet mesta, hospodári samostatne. Mesto
vlastní obchodný podiel spoločnosti.
2. Ako má spoločnosť postupovať pri zverejňovaní zmlúv v zmysle aktuálnej novely, t.j. aké zmluvy bude
potrebné povinne zverejňovať konkrétne? Čo sa v tomto prípade považuje za nakladanie s verejnými
financiami a majetkom obce?
3. Predmetná obchodná spoločnosť zároveň musí povinne zverejňovať aj faktúry a objednávky bez ohľadu
na to, či sa jedná o nakladanie s verejnými financiami, resp. majetkom obce?
4. Povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z.z. ohľadom zverejňovania je aj združenie právnických
osôb (okolitých obcí) založené podľa Občianskeho zákonníka, nadácia?
5. Akákoľvek zmluva, resp. dohoda nadobudne účinnosť až deň po jej zverejnení. Môže termín začatia
zmluvného vzťahu predchádzať dátumu nadobudnutia účinnosti zmluvy, t.j. pred jej zverejnením?
6. Môže termín skončenia zmluvného vzťahu dohodou predchádzať dátumu nadobudnutia účinnosti
dohody, t.j. pred jej zverejnením?

Mgr. Miroslava Mészárosová - právnik mesta Levice
1. V akom rozsahu sú povinné zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry obchodné spoločnosti, ktorých
jediným spoločníkom je mesto? Podľa zákona 211/2000 sú aj takéto spoločnosti povinnými osobami.
2. Je povinnosťou mesta zverejňovať aj zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby?
3. Je povinnosťou obce zverejňovať dodávateľské faktúry za nákup potravín do zariadení školského
stravovania pri materských školách, keďže tieto faktúry sú uhrádzané z prostriedkov rodičov / úhrada
stravného /. Výdavky na nákup potravín, ako aj príjmy stravného nie sú súčasťou rozpočtu mesta.
Mgr. Andrea Strmenská, Trnavský samosprávny kraj
1. Je potrebné použiť postup, ktorý je aktuálne používaný v CRZ a to zverejnenie dvoch formátov PDF
(textového a obrazového) ? Aká forma je postačujúca, aby bola naplnená podmienka zverejnenia.
2. Je nejaký stanovený alebo odporúčaný spôsob dokladovania zverejnenia zmluvy resp. iných
dokumentov? Aký doklad je potrebné zaslať napr. na kataster.
3. Je potrebné zverejňovať aj zmluvy rozpočtových, resp. príspevkových organizácií, ktorých plnenie je v
rámci ich podnikateľskej činnosti?
4. Je potrebné zverejňovať aj darovacie zmluvy, v prípade ak je povinná osoba na strane obdarovaného?
Mgr. RNDr. Ing. Radovan Mičunek, PhD., starosta obce Píla
predkladám do diskusie nasledovný problém:
Ako bude vo vyhlaske zabezpeceny problem rozdelovania faktur na viac samostatných faktur tak, aby sa
sa ucastnici vyhli ich zverejneniu.
návrh riesenia:
Stanovit limit na sumar faktur za urcite obdobie, pricom po jeho prekroceni vznikne povinnost zverejnit
spatne vsetky faktury za dane obdobie, aj v pripade ze jednotlive faktury nedosahovali vysku 1000€
Ing. Ladislav Haluška, urad Presovskeho samospravneho kraja
1. Ktoré zverejnenie je rozhodujúce pre začiatok účinnosti zmluvy v prípade, ak povinnosť zverejňovať
vznikne viacerým účastníkom zmluvného vzťahu ?
2. Ak je už zmluva zverejnená jedným z povinných účastníkov môže byť postačujúci pre splnenie
povinnosti zverejňovať druhým účastníkom zmluvného vzťahu len odkazový link na prvotné
zverejnenie?
3. Aká je celková doba trvania povinnosť mať zverejnený dokument ? ( t.j. ako dlho musí byť dokument
zverejnený na webovom sídle povinnej osoby ? )
4. Majú povinnosť zverejňovať zmluvy aj tie fyzické osoby, ktoré nakladajú s finančnými prostriedkami
Európskej únie , ak nie sú priamo uvedené medzi povinnými osobami ( § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám ) ? ( napr. samosprávny kraj poskytne finančné prostriedky obci ,
obec na základe zmluvy fyzickej osobe a fyzická osoba uzavrie zmluvný vzťah s inou nepovinnou
osobou na dodávku prác ? )
5. Ak nemá povinná osoba webové sídlo, nemusí objednávky a faktúry zverejňovať ?
Ing. Iveta Némethová, prednostka, MsÚ Kolárovo,
1. Faktúry musia byť zverejňované v textovej podobe a musia obsahovať aj razítko a podpis?

