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K aplikácii novely 
 č. 546/2010 Z.z.   

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD., LL.M. 

odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva 

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky  
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TRANSPARENTNOSŤ  

zákon č. 
40/1964 Zb. 
Občiansky 
zákonník 

Obchodný 
zákonník 
(zákon č. 
513/1991 
Zb.)  

zákon č. 
211/2000 Z. 
z. o 
slobodnom 
prístupe k 
informáciám 
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   § 47a Účinnosť povinne zverejňovaných 
zmlúv 

(1) Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie 
zmluvy, zmluva je účinná dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník 
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od 1.1.2011 web stránka obce Dubová 
dočasne nefunkčná 
  

http://www.dubova.sk/ 
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   § 47a Výnimka z účinnosti povinne 
zverejňovaných zmlúv 

Zmluva uzavretá na účely odstránenia 
následkov mimoriadnej udalosti 
bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, 
majetok alebo životné prostredie, je účinná 
bez zverejnenia.  

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník 
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    imperatívne normy (§ 853 ods. 3 ) 

  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 
o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky    

zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník 
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  webovým sídlom ucelený súbor webových 
stránok v správe jednej povinnej osoby, 
pričom webové sídlo má pridelenú 
najmenej jednu doménu; webové sídlo je 
prezentačným komponentom a 
technologickým rozhraním informačného 
systému verejnej správy,  

Webové sídlo zákon č. 275/2006 Z.z.   
o informačných systémoch verejnej správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov  
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  § 5a ods. 8 

     Povinná osoba alebo účastník zmluvy, 
podávajúci návrh na zverejnenie podľa 
odseku 6, sú povinní zabezpečiť súlad 
zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a 
nesprístupnenie ustanovení zmluvy 
obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa 
tohto zákona nesprístupňuje.  

Podpisy  
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„§ 9 infozákona  
  Povinná osoba sprístupní na účely 

informovania verejnosti osobné údaje (v 
rozsahu) fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané 
v informačnom systéme za podmienok 
ustanovených osobitným zákonom9) o 
fyzickej osobe, ktorá je verejným 
funkcionárom, predstaveným v štátnej 
službe, vedúcim zamestnancom 
vykonávajúcim práce vo verejnom záujme,  
vedúcim zamestnancom zamestnávateľa, 
ktorým je orgán verejnej moci, 
nadriadeným v služobnom pomere 
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     a) titul,  
b) meno,  
c) priezvisko,  
d) funkcia a deň ustanovenia alebo 
vymenovania do funkcie,  
e) pracovné zaradenie a deň začiatku 
výkonu pracovnej činnosti,  
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej 
činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu 
alebo činnosť vykonáva 

=) anonymizovať treba vždy!  
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Rodné číslo  

Dátum narodenia  

Číslo občianskeho preukazu, cestovného 
dokladu alebo iného dokladu 
preukazujúceho totožnosť osoby 

Podpisy fyzických osôb, ktoré nekonajú 
v mene orgánu verejnej moci 
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  Obec je 100 % spoločníkom spoločnosti X 
s.r.o. Musí spoločnosť zverejňovať zmluvy,   
objednávky, faktúry podľa zákona?  

Zmluvy, faktúry a objednávky právnických osôb 
založených obcou  
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  Fakt: obecná s.ro.čka je povinnou osobou 

     =) personálny znak povinne zverejňovanej 
zmluvy splnený  

Zmluvy, faktúry a objednávky právnických osôb 
založených obcou  
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  Splnenie vecného znaku? 
  Nakladá obecná spol. s r.o. s verejnými 

prostriedkami alebo s majetkom obce?   

Zmluvy, faktúry a objednávky právnických osôb 
založených obcou  
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  nález Ústavného súdu SR sp. zn. I. 
ÚS 236/06 zo 6. júna 2007  

Zmluvy, faktúry a objednávky právnických osôb 
založených obcou  



16 

  § 5b Zverejňovanie objednávok a faktúr  

zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám 


