
 
 
 
 
 
 

I  N  F  O  R  M  Á  C  I  A  

PRE Ú!ASTNÍKOV KONFERENCIE ZISS LU!ENEC 24.-25. MARCA 2011 

O PROJEKTE EGOV-ZMLUVY A AKTIVITÁCH ÚNIE MIEST SLOVENSKA  

V OBLASTI PODPORY EFEKTÍVNEHO ZVEREJ"OVANIA POD#A ZÁKONA 546/2010 

OBCAMI A MESTAMI AKO POVINN$MI SUBJEKTAMI 

 

 

 
Jednou z hlavn%ch programov%ch priorít Únie miest Slovenska je efektívnos&, transparentnos& 
a ú'as& ob'anov pri v%kone verejnej správy na úrovni miestnej samosprávy. 

Tento cie! sa premietol do mnoh"ch individuálnych i spolo#n"ch iniciatív ná$ho zdru%enia 
v predchádzajúcom období. Ako príklady mo%no uvies& iniciatívy miest Martin, 'a!a, Tur#ianske 
Teplice, Svät" Jur, #i mestskej #asti Bratislava Staré Mesto. Mô%eme tie% pripomenú& na$u 
spoluprácu s tretím sektorom, odbornou sférou i (al$ími partnermi. Napríklad v rámci sú&a%e 
Zlat%Erb.sk, ktorú pripravujeme v spolupráci s OZ eSlovensko, ZISS a ITAPA, mo%no uvies& 
$peciálne kategórie „Najlep(ia elektronická slu)ba samospráv“, „Najlep(ia bezbariérová stránka 
samospráv“, #i kategória „Vyhotovenia platformy pre elektronickú komunikáciu verejnosti so 
samosprávami“, so zámerom prostredníctvom elektronick"ch slu%ieb prispieva& k otvorenosti 
samosprávy vo#i verejnosti. Rovnako mo%no pripomenú& mnohé legislatívne iniciatívy #i Etické 
kódexy územnej samosprávy na úrovni ná$ho zdru%enia #i jednotliv"ch miest.  

U% po#as prípravy zákona '. 546 / 2010 Z. z. o povinnom zverej)ovaní zmlúv, objednávok a faktúr 
sa uskuto#nil odborn" seminár so zameraním na praktické v"sledky aplikácie pripravovan"ch 
opatrení v rámci dvoch pilotn"ch projektov mesta Svät" Jur a mestskej #asti Bratislava Staré Mesto. 

Závery a odporú'ania seminára sa premietli do v%zvy k vláde, národnej rade, riadiacim 
orgánom OPIS i k územn%m samosprávam k spolo'nému postupu v rámci tvorby legislatívneho 
rámca a predpokladov pre ú#innú elektronizáciu územn"ch samospráv, ale aj elektronického prístupu 
ob#anov k verejn"m slu%bám s cie!om ú#inne prispieva& otvorenosti samosprávy i celej verejnej 
správy vo#i verejnosti. Zv"raznené bolo i striktné dodr%iavanie platn"ch $tandardov v oblasti 
informatizácie verejnej správy, prepojite!nosti s existujúcimi i pripravovan"mi lokálnymi, ale najmä 
centrálnymi registrami a systémami a dôsledné re$pektovanie ochrany %ivota, zdravia a osobn"ch 
údajov fyzick"ch osôb a legislatívnych noriem zaru#ujúcich ochranu údajov zmluvn"ch partnerov. 

Koncom roka 2010 sa ocitli mestá a obce na Slovensku v situácii, ke* im (tát na jednej strane 
ulo)il povinnosti t%kajúce sa zverej+ovania zmlúv, objednávok a faktúr, nevytvoril v(ak 
potrebné predpoklady a podmienky pre ú'innú implementáciu zákona v praxi, najmä nedal 
obciam a mestám vhodn% nástroj na plnenie tejto zákonnej povinnosti, ktor% by ich finan'ne 
neza&a)il.  
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Bolo napr. mo)né vytvori& vhodnú aplikáciu na Ústrednom portáli verejnej správy, prípadne jej 
vyu%ívanie premietnu& od zákona. Naopak, zákon prikazoval obciam a mestám (a navy$e v$etk"m 
nimi zriaden"m organizáciám) zverej)ova& na vlastnom webovom sídle, teda de facto nútil takmer 
3.000 územn"ch samospráv a (al$ie tisíce organizácií k tomu, aby svoje webové sídlo roz$írili 
o netriviálnu internetovú aplikáciu v hodnote najmenej nieko!ko sto EUR, realistickej$ie v$ak 
podstatne viac.  

Okrem neú#elne vynalo%en"ch finan#nách prostriedkov na opakovan" v"voj rovnakej resp. podobnej 
funk#nosti ka%dou samosprávou to smerovalo k „babylonskej ve%i“ pre ob#anov, kedy by sa na 
stránkach rôznych samospráv a organizácii stretli s úplne odli$n"mi aplikáciami a nástrojmi na 
prístup k zverejnen"m informáciám a ich anal"ze (napr. vyh!adávaniu, triedeniu, sledovaniu 
logick"ch náv)zností medzi zmluvou a jej dodatkami, k zmluve vystaven"mi faktúrami a podobne).  

V tejto situácii v záujme racionálnej reakcie na vzniknutú paradoxnú situáciu Únia miest Slovenska 
v spolupráci s OZ eSlovenskom a nov"m partnerom ARS NOVA s.r.o. iniciovala projekt Verejného 
registra odberate-sk%ch vz&ahov eGov-Zmluvy (http://zmluvy.eGov.sk), ktor" sme ponúkli 
obciam a mestám Slovenska.  

Poplatok za pou%ívanie je minimálny, prakticky symbolick", aj v porovnaní s in"mi podobn"mi 
projektmi komer#n"ch firiem. Navy$e pre #lenov ÚMS, ale aj pre v$etky mestá a obce je ponúkaná 
z!ava 20%, t.j. poplatok pre malé obce do 1.000 obyvate!ov je len 3,33 EUR za mesiac + DPH.  

Do projektu sa u% zapojilo vy$e 100 samospráv a nimi zriaden"ch organizácii, vrátane $kôl. V$etky 
tieto subjekty profitujú z kvalitnej aplikácie, ktorá je neustále aktualizovaná a roz$irovaná, aby 
maximálne zodpovedala ich po%iadavkám, ako aj aktuálnemu stavu legislatívy. Únia miest Slovenska 
v spolupráci s OZ eSlovensko, ZISS a prevádzkovate!om portálu eGov-Zmluvy zorganizovala d)a 
8. marca 2011 v Devíne seminár „Zverej+ovanie zmlúv, objednávok a faktúr pod-a zákona 
'. 546/2010 Z.z. v podmienkach miest a obcí“, ktorého sa zú#astnilo takmer 200 registrovan"ch 
ú#astníkov z celého Slovenska, ministerka spravodlivosti pani Lucia .it+anská, primátor hl.m. 
SR Bratislavy Milan Ftá'nik, odborníci z Ministerstva spravodlivosti SR a (al$ích dotknut"ch 
ústredn"ch orgánov, ktorí ú#astníkom kompetentne zodpovedali otázky, vrátane dotazov a 
problémov zaslan"ch vopred.  

Na záver seminára ú#astníci potvrdili spolo#né závery predstavite!ov a odborníkov Ministerstva 
spravodlivosti SR, zástupcov Únie miest Slovenska, Zdru%enia miest Slovenska a Ministerstva vnútra 
z rokovania k Nariadeniu vlády, ktor"m sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a slu%ieb a faktúr 
za tovary a slu%by v zmysle znenia zákona 546/2010 Z.z. – o potrebe novelizova& uveden% zákon.  
Zhodli sa na akútnej potrebe novely, ktorá by cielenej$ie a efektívnej$ie umo%nila nap*)a& samotn" 
ú#el zákona. V(etci prítomní potvrdili spolo'nú vô-u podie-a& sa na príprave novely. 
Predkladatelia zákona budú spolu s organizátormi seminára na(alej aktívne komunikova& s mestami 
a obcami a spolo#ne sa budú aktívne podie!a& na tvorbe novely a (al$ích právnych noriem tak, aby 
boli v maximálnej miere zoh!adnené aj ich skúsenosti s doteraj$ou implementáciou zákona v praxi. 

Na druhej strane, ako ukázala anal%za Transparency International Slovensko, prezentovaná v tla#i 
a tie% na seminári v Devíne, e$te stále je ve!mi vysok" po#et miest a obcí, ktoré si túto zákonnú 
povinnos& neplnia vôbec (nezverej)ujú) alebo ju plnia nedostato#ne #i nevhodne (zverej)ujú 
dokumenty v ne$tandardn"ch formátoch, bez mo%nosti vyh!adávania, triedenia a pod.).  

Mnohé povinné subjekty zverej)ujú prosté PDF dokumenty v jednoduch"ch zoznamoch, prípadne v 
tabu!kách s najzákladnej$ími údajmi (prostredníctvom redak#ného systému alebo priamo v HTML, 
bez podpory databázy a aplikácie), #o #asom bude vies& k zahlteniu systému a dodato#nej potrebe 
h!adania vhodnej databázovej aplikácie. Tak"to spôsob transparentnosti stojí da)ov"ch poplatníkov 
nemalé prostriedky s takmer nulov"m efektom. 

Pova%ujeme tie% za $kodu, %e mnoho miest nepochopilo úmysel, ú#el a v"hody spolo#ného projektu, 
ktor" Únia miest Slovenska iniciovala a pristúpili k v"voju vlastnej aplikácie.  
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Tento postup mo%no naoko $etrí finan#né prostiedky, preto%e aplikáciu vyvinú a udr%iavajú vlastní 
pracovníci úradu (informatici), v kone#nom dôsledku je to v$ak podstatne drah$ie ne% zdie!anie 
spolo#nej aplikácie a jej koordinované vylep$ovanie na základe po%iadaviek v$etk"ch pou%ívate!ov 
(na strane úradov, organizácií aj ob#anov) a v meniacich sa legislatívnych podmienkach.  

Únia miest Slovenska má svojho zástupcu – odborníka aj v Komisii pre (tandardizáciu pre 
informa'né systémy verejnej správy pri Ministerstve financii SR, ktorá sa na poslednom 
zasadnutí 14. marca 2011 zaoberala o.i. aj $tandardizáciou údajov pre ú#ely zverej)ovania zmlúv, 
objednávok a faktúr pod!a zákona 546/2010 Z.z.  

Chceme vyu)i& túto príle)itos& k tomu, aby sme Vás, vá)ení ú'astníci 13. konferencie ZISS, 
aspo+ stru'ne informovali o najnov(ej funk'nosti portálu eGov-Zmluvy. Medzi posledné 
aktualizácie patrí mo%nos& vzdialeného zverej)ovania priamo z agendov"ch systémov IIS samospráv 
(ú#tovníctva a pod.) pomocou WebServices. Portál obsahuje funk#né a overené web servisy, ktor"ch 
volanie sta#í zaimplementova& do príslu$ného agendového informa#ného systému. Takto je napr. 
faktúra zverejnená automaticky bezprostredne po jej zaevidovaní v ú#tovníctve. T"mto spôsobom u% 
zverej)ujú napr. Bratislava-Staré Mesto alebo Svät" Jur. +al$ou funk#nos&ou je generovanie 
potvrdení o zverejnení zmluvy pod!a § 5a ods. 7 zákona #. 211/2000 Z. z., ktoré sta#í na úrade 
vytla#i& a potvrdi&. V najbli%$ích d)och bude sprístupnená funk#nos& hromadného uploadu údajov vo 
formáte CSV, ktoré sú generované vä#$inou ú#tovn"ch systémov, za ú#elom importu faktúr, 
objednávok a partnerov. 

Na záver Vás chceme upozorni& na poslednú mo%nos& vyu%i& z-avu pre 'lenov Únie miest 
Slovenska a v(etky miestne samosprávy, ktorá platí pri registrácii do konca marca 2011. Av$ak 
aj po tomto termíne bude vyu%ívanie Verejného portálu odberate!sk"ch vz&ahov ur#ite efektívnej$ie 
ne% v"voj a údr%ba vlastnej aplikácie. 

Te$íme sa na (al$iu spoluprácu. 

   

v Bratislave, 24.3.2011 

 

        

 

    Marián Minarovi! 
generálny sekretár ÚMS 


