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SMERNICA
k aplikácii zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.
________________________________________________________________
1. Dňa 1. januára 2011 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
V zmysle uvedeného zákona sa za povinnú osobu považujú :
- Obec Smižany, Nám. M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany, IČO: 00691721
Táto je povinná zverejňovať zmluvy, objednávky tovarov a služieb, faktúry za tovary
a služby na internetovej stránke povinnej osoby.
2. Webové sídlo je zriadené v inštitúciách :
- Obec Smižany
Z uvedeného vyplýva, že obec Smižany bude povinne zverejňovať zmluvy, objednávky
tovaru a služieb a faktúry za tovary a služby na svojom webovom sídle www.smizany.sk.
3. Štruktúra webovej odrážky na webovom sídle bude nasledovná. Webová odrážka na
sprístupnenie zmlúv do 31.12.2010 bude zavesená na hlavnej lište webovej stránky pod
kapitolou „SAMOSPRÁVA“, kliknutím na ktorú s objaví odrážka „ Sprístupnenie
informácií “ s možnosťou voľby dokumentov: - zmluvy
- dodávateľské faktúry
- odberateľské faktúry
4. Webová odrážka na sprístupnenie zmlúv, faktúr a objednávok od 1.1.2011 je pod hlavnou
lištou v tvare „ e-Gov Zmluvy“
Kliknutím na túto odrážku sa zobrazí „ Verejný register odberateľských vzťahov „
s možnosťou vyhľadávania dokumentov: - zmluvy
- objednávky
- faktúry
5. Povinné zverejňovanie zmlúv

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba a ktorá
obsahuje informáciu o predmete zmluvy, ktorý bol získaný z verejných prostriedkov, alebo sa
týka použitia verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom
vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe
zákona alebo sa týka nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
Jedná sa v podstate o všetky zmluvy uzatvorené s obcou Smižany a organizáciami v jej
zriaďovateľskej pôsobnosti.
Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia.
Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto
zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje.
Povinne zverejnenou zmluvou nie je:
- služobná zmluva
- pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
- zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania
- odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov
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- zmluva uzatváraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva
- zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva
väzba alebo trest odňatia slobody
- zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej
republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí
Za zverejňovanie zmlúv sú zodpovední vecne príslušní zamestnanci.
Vecne príslušný zamestnanec je zamestnanec oddelenia, ktorý je zodpovedný za zverejňovanie
zmlúv, objednávok a faktúr za dané oddelenie a má prístup na internetovú stránku, na ktorej sa
zmluvy zverejňujú.
U k l a d á m vecne príslušným zamestnancom obce Smižany zverejňovať na webovej
stránke obce všetky zmluvy, doručené po 1.1.2011 do 7 kalendárnych dní od ich
uzavretia.
Do každej zmluvy je príslušne vecný správca zmluvy povinný uvádzať, že zmluva je
účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne
ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia.
Bez zverejnenia sú účinné aj ustanovenia zmluvy, ktoré obsahujú informácie
nesprístupňované podľa osobitných predpisov.
Povinne zverejňovaná zmluva nadobúda účinnosť až dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia. Zmluvné strany môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr.
Ak sa do 3 mesiacov od uzavretia zmluva nezverejnila, platí, že k jej uzavretiu nedošlo.
6. Povinné zverejňovanie objednávok tovarov a služieb

U k l a d á m vecne príslušným zamestnancom obce Smižany zverejňovať na webovej
stránke obce všetky objednávky tovarov a služieb, doručené po 1.1.2011 do
10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia.
7. Povinné zverejňovanie faktúr za tovary a služby
U k l a d á m vecne príslušným zamestnancom Obce Smižany zverejňovať na webovej
stránke obce faktúry za tovary a služby doručené po 1.1.2011 do 10 pracovných dní
odo dňa ich doručenia, najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.
8. Nezverejňovanie údajov
Každá vecne príslušná osoba je povinná zverejniť zmluvy, objednávky tovarov a služieb a
faktúry tak, že zodpovedá za súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a zodpovedá, že
nebudú sprístupnené ustanovenia zmluvy obsahujúce informácie, ktoré sa podľa tohto zákona
nesprístupňujú.
Obec Smižany na webovej stránke bude zverejňovať všetky údaje súvisiace s predmetnými
materiálmi, okrem rodného čísla, čísla občianskeho preukazu, čísla cestovného pasu alebo
iného dokladu preukazujúceho totožnosť. V prípade fyzickej osoby – podnikateľa sa
nezverejňuje ani adresa.
Za dodržanie uvedenej podmienky je zodpovedný príslušný vecne zodpovedný zamestnanec,
ktorý zmluvy, objednávky alebo faktúry zverejňuje.
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9. Správca webovej stránky je povinný vystaviť každému príslušnému vecne zodpovednému
správcovi potvrdenie o dátume zverejnenia zmluvy, objednávky a faktúry na webovej stránke
obce Smižany.

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011

Spracoval: Ing. Miroslav Malina

Ing. Michal Kotrady v. r.
starosta obce
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