
OBEC Jastrabie pri Michalovciach

SMERNICA O POVINNOM ZVEREJŇOVANÍ 
ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR

Starosta  obce  Jastrabie  pri  Michalovciach  (ďalej  len  „starosta“),  v zmysle  ustanovenia  §  5a
a nasl.  zákona  č. 211/2000 Z.  z.  o  slobodnom  prístupe  k informáciám  a o zmene  a doplnení
niektorých  zákonov  (zákon  o slobode  informácií)  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len
„zákona č. 211/2000 Z. z.), vydáva túto Smernicu o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a
faktúr (ďalej len „Smernica“):

Čl. I
Základné ustanovenia

1. Obec  Jastrabie  pri  Michalovciach (ďalej  len  „obec“) ako  súčasť  verejnej  správy
predstavuje subjekt povinný zverejňovať informácie ďalej uvedené v tejto Smernici.

2. Povinne zverejňovanou zmluvou (ďalej len „zmluva“) je okrem iného písomná zmluva,
ktorú uzatvára povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné
prostriedky,  s ktorými  hospodária  právnické  osoby  verejnej  správy,  alebo  sa  týka
používania  týchto  finančných  prostriedkov,  nakladania  s majetkom  obce,  alebo
nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

3. Povinne zverejňovanou zmluvou je  aj  zmluva uzavretá  právnickou osobou založenou
obcou:

a) v ktorej má obec výlučnú účasť alebo v ktorej má spoločne výlučnú účasť
so štátom, alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby spoločne výlučnú účasť,
a 
b) ktorá sa týka nakladania s majetkom právnickej osoby založenej obcou; to
neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu
podnikania  alebo  činnosti  zapísanej  v obchodnom  registri  alebo  v inej  úradnej
evidencii.

4. Povinne  zverejňovanou  zmluvou  nie  sú  zmluvy  vymenované  v § 5a  ods.  5  zákona
č. 211/2000 Z. z.1

5. Obec  nezverejňuje  ustanovenie  povinne  zverejňovanej  zmluvy,  ktoré  obsahuje
informáciu,  ktorá  sa  podľa  zákona  nesprístupňuje  (napríklad  §§  8  –  11  zákona  č.
211/2000 Z. z., ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov,
ochrana  obchodného  tajomstva...). Rovnako  sa  nemusia  zverejniť  časti  povinne
zverejňovanej  zmluvy,  ktorými  sú  technické  predlohy,  návody,  výkresy,  projektové
dokumentácie,  modely,  spôsob  výpočtu  jednotkových  cien  a vzory. Ustanovenia
všeobecných  obchodných  podmienok  sa  nemusia  zverejniť,  ak  časť  obsahu  povinne
zverejňovanej  zmluvy  je  určená  odkazom  na  ne  a  zároveň  totožné  ustanovenia
všeobecných  obchodných  podmienok  už  boli  zverejnené  spolu  s  inou  povinne

1 Povinne zverejňovanými zmluvami nie sú napríklad pracovné zmluvy a dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru uzatvorené podľa § 42 a § 223 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov alebo zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby podľa
§ 74  zákona  č.  448/2008  Z.  z. o  sociálnych  službách  a  o  zmene  a  doplnení  zákona  č. 455/1991  Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 551/2010 Z. z.

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/49712/1/ASPI%253A/448/2008%20Z.z.%252374
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/49712/1/ASPI%253A/551/2010%20Z.z.
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/49712/1/ASPI%253A/455/1991%20Zb.


zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť; pri takto povinne zverejňovanej
zmluve sa uvedie na webovom sídle obce odkaz na inú povinne zverejňovanú zmluvu,
ktorá už nadobudla účinnosť.

Čl. II
Zverejňovanie zmlúv

a.1. Povinne zverejňovanú zmluvu, ktorú obec zverejňuje na svojom webovom sídle,
zverejní bezodkladne po jej uzavretí alebo po doručení súhlasu príslušného orgánu, ak sa
súhlas vyžaduje, najneskôr však v lehote 7 dní od jej uzavretia alebo doručenia súhlasu. 

a.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia, t. j. dňom jej podpísania všetkými
účastníkmi  zmluvného  vzťahu,  v prípade  rozdielnych  dátumov  podpisu  zmluvy,
nadobúda platnosť v poradí neskorším (posledným) dátumom podpisu.

a.3. Povinne zverejňovaná zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia, pričom účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po
jej  zverejnení.  V  prípade  duplicitného  zverejnenia  zmluvy  viacerými  účastníkmi
zmluvného vzťahu, je rozhodujúcim prvé zverejnenie zmluvy. Ak sa do troch mesiacov
od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas
príslušného orgánu, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.

a.4. Za zverejňovanie zmlúv zodpovedá oddelenie ekonomické, ktoré zabezpečí riadne
a včasné zverejnenie každej povinne zverejňovanej zmluvy.

a.5. Príslušný zamestnanec, ktorý zabezpečuje zverejnenie zmluvy, zodpovedá za:
a) súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom,
b) nesprístupnenie tých ustanovení zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorú
nemožno sprístupniť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.

a.6. V prípade  duplicitného  zverejnenia  zmluvy  viacerými  účastníkmi  zmluvného
vzťahu, rozhodujúcim je prvé zverejnenie zmluvy. 

a.7. Vecne  príslušné  oddelenie  vydá  účastníkovi  zmluvného  vzťahu  písomné
potvrdenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy v prípade, že o to účastník požiada. 

a.8. Písomné potvrdenie o nadobudnutí účinnosti zmluvy obsahuje najmä tieto údaje:
a.1.a) názov zmluvy, 
a.1.b) identifikáciu účastníkov zmluvy;
a.1.c) popis predmetu zmluvy,
a.1.d) hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, 
a.1.e) dátum  uzavretia  zmluvy,  prípadne  dátum  udelenia  súhlasu  s uzavretím

zmluvy, 
a.1.f) dátum zverejnenia zmluvy, 
a.1.g) označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu2, ak sa zverejnila

zmluva,  ktorá  na  vznik,  zmenu  alebo  zánik  práva  vyžaduje  vklad  do  katastra
nehnuteľností podľa osobitného predpisu3.

2 §  42  ods.  2  písm.  c)  zákona  č.  162/1995  Z.  z. o katastri  nehnuteľností  a o zápise  vlastníckych  a iných  práv
k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

3 § 28 zákona č.  162/1995 Z. z. o katastri  nehnuteľností  a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam
(katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/49712/1/ASPI%253A/162/1995%20Z.z.%252328
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/49712/1/ASPI%253A/162/1995%20Z.z.%252342.2.c


a.9. Ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad
do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu, obec priloží potvrdenie o zverejnení
zmluvy k návrhu na vklad do katastra nehnuteľností alebo bezodkladne zašle písomné
potvrdenie o zverejnení zmluvy príslušnej správe katastra.

a.10.  Zmluvu podľa ods. 1 zverejňuje obec s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré
zmluvu  podpísali,  ale bez  uvedenia  podpisu  týchto  osôb.  Zverejňujú  sa  tieto  údaje
zmluvy: 

a) názov zmluvy, 
b) číslo zmluvy (ak je číslo zmluve pridelené), 
c) identifikačné údaje účastníkov zmluvy, a to ak ide o

1. právnickú osobu, uvedie sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak
je pridelené,

2. fyzickú osobu - podnikateľa, uvedie sa jej obchodné meno, miesto podnikania
a identifikačné číslo, ak je pridelené,

3. fyzickú osobu, uvedie sa jej titul, meno a priezvisko,
d) celkovú hodnotu predmetu zmluvy (ak ju možno určiť, vrátane dane z pridanej hodnoty), 
e) dátum uzavretia zmluvy (prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy), 
f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy (ak je iný, ako deň nasledujúci po jej zverejnení),
g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú.

a.11. V prípade prevodu vlastníctva nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov
a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy alebo
v prípade prechodu takejto veci do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, je mestská
časť povinná zverejniť označenie tejto veci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny
titul,  ako  aj  informácie  o osobných  údajoch  a iných  identifikačných  údajoch  osôb,  ktoré
nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v rozsahu:

a)  meno a priezvisko fyzickej osoby, názov alebo obchodné meno právnickej osoby,
b)  adresa pobytu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
c)  identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa.

Uvedené informácie sa zverejňujú najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo
k prevodu alebo prechodu vlastníctva;  tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto
informáciu aj po uplynutí tejto doby.

Čl. III
Zverejňovanie objednávok a faktúr 

b.1. Obec zverejňuje na svojom webovom sídle  v štruktúrovanej a prehľadnej forme
tieto údaje o objednávkach tovarov, služieb a prác:

1.i.a) identifikačný údaj objednávky,
1.i.b) popis objednaného plnenia,
1.i.c) celkovú  hodnotu  objednaného  plnenia  v  sume,  ako  je  uvedená  na
objednávke,  alebo maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia,  ako aj
údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane
z pridanej hodnoty, 
1.i.d) identifikáciu  zmluvy,  ak  objednávka  súvisí  s povinne  zverejňovanou
zmluvou,
1.i.e) dátum vyhotovenia objednávky,
1.i.f) identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:
a.i.1. meno  a priezvisko  fyzickej  osoby,  obchodné  meno  fyzickej  osoby  -

podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
a.i.2. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby -



podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
a.i.3. IČO dodávateľa (ak ho má pridelené),
1.i.g) údaje fyzickej osoby, ktorá objednávku podpísala:
a.i.1. meno a priezvisko fyzickej osoby,
a.i.2. funkciu tejto fyzickej osoby.

b.2. Obec zverejňuje na svojom webovom sídle  v štruktúrovanej a prehľadnej forme
tieto údaje o faktúrach:

a.i.a) identifikačný údaj faktúry, 
a.i.b) popis fakturovaného plnenia, 
a.i.c) celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená vo faktúre,
ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez
dane z pridanej hodnoty,
a.i.d) identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,
a.i.e) identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,
a.i.f) dátum doručenia faktúry,
a.i.g) identifikačné údaje dodávateľa:
a.i.1. meno  a priezvisko  fyzickej  osoby,  obchodné  meno  fyzickej  osoby  -

podnikateľa alebo obchodné meno alebo názov právnickej osoby,
a.i.2. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby -

podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby,
a.i.3. IČO dodávateľa fakturovaného plnenia (ak ho má pridelené).

b.3. Údaje o objednávke sa zverejňujú najneskôr do desiatich pracovných dní od jej
vyhotovenia.

b.4. Údaje  o faktúre  sa  zverejňujú  najneskôr  do  30  kalendárnych  dní  odo  dňa
zaplatenia faktúry. 

b.5. Obec nezverejňuje údaje o objednávkach a faktúrach, ktoré súvisia so zmluvou,
ktorá nie je povinne zverejňovanou zmluvou, s výnimkou tých objednávok a faktúr pri
ktorých tak rozhodne starosta obce.  

b.6. Za zverejňovanie objednávok a faktúr  zodpovedá oddelenie ekonomické,  ktoré
zabezpečí  riadne  a včasné  zverejnenie  každej  povinne  zverejňovanej  objednávky  a
faktúry.

Čl. IV
Doba zverejnenia

1. Zverejnenie  zmluvy  sa  vykonáva  nepretržite  počas  existencie  záväzkového  vzťahu
založeného zmluvou a nie kratšie ako päť rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

2. Zverejnenie údajov o objednávkach a faktúrach sa vykonáva súvisle v priebehu piatich po
sebe nasledujúcich  kalendárnych rokov od zverejnenie týchto údajov. 

3. Informácie  možno  zverejňovať  aj  po  uplynutí  doby  uvedenej  v predchádzajúcich
odsekoch, a to na základe rozhodnutia starostu obce. 



Čl. V
Anonymizovanie údajov

1. V prípade zverejňovania informácií, ktoré nie sú zmluvami, objednávkami, ani faktúrami
a nepodliehajú  povinnému zverejňovaniu  (napr.  správa  o kontrolnej  činnosti  hlavného
kontrolóra, výsledky výberových konaní na pracovné pozície a iné) je zamestnanec, ktorý
zabezpečuje  zverejňovanie  informácií  povinný  anonymizovať  osobné  údaje  pred
zverejnením a takéto zverejnenie konzultovať so zodpovednou osobou obce poverenou
podľa  zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o ochrane  osobných  údajov  a o zmene  a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Nezverejňujú  sa  rodné čísla,  podpisy uvedené  v zmluvách,  objednávkach  a faktúrach,
rovnako  sa  nezverejňujú  údaje  o kontaktných  osobách  zodpovedajúcich  za  plnenie
zmluvy, ak sú uvedené v zmluve.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia

1. Táto Smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov obecného úradu. 

2. Táto Smernica nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom 15.12.2020

V Jastrabí pri Michalovciach  dňa 14.12.2020

Ján Ždiňak 
starosta obce



Príloha č. 1 Smernice o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr 
Vzor anonymizovania osobných údajov účastníkov povinne zverejňovaných zmlúv

Vzor anonymizovania osobných údajov účastníkov 
povinne zverejňovaných zmlúv

6. Zmluvná strana: 
Názov: Mesto....... Obec........
Sídlo: Úradná 48, 202 02 Mesto 
Zastúpená: primátor, starosta 
IČO: 00 000 000
DIČ:  0000000000
Bankové spojenie:  banka
IBAN: SK00 0000 0000 0000 0000 0000

Ak je druhou zmluvnou stranou PRÁVNICKÁ OSOBA, 
anonymizovanie údajov sa vykoná nasledovne:

zverejniť možno iba: názov, sídlo a     IČO, (DIČ, bankové spojenie)

7. Zmluvná strana:
Názov: AAAA s.r.o.
Sídlo: Mrkvičková 1, 000 00 Mrkvičkovo
Zastúpená: Janko Mrkvička, konateľ
IČO: 00 000 000
DIČ: 0000000000
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK00 0900 0000 0000 0000 0000
Kontaktná osoba: Janka Biela, oddelenie technickej podpory
E-mail: mrkvicka@aaaa.sk
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 

00000/P 

Ak je druhou zmluvnou stranou FYZICKÁ OSOBA-PODNIKATEĽ, 
anonymizovanie údajov sa vykoná nasledovne:

zverejniť možno iba: obchodné meno, miesto podnikania a     IČO, (DIČ)

b) Zmluvná strana:
Obchodné meno: Janko Mrkvička
Miesto podnikania: Mrkvičková 1, 000 00 Mrkvičkovo
V zastúpení: Ján Cibuľka
IČO: 00 000 000
DIČ: 0000000000
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK00 0900 0000 0000 0000 0000
E-mail: mrkvicka@gmail.com



Ak je druhou zmluvnou stranou FYZICKÁ OSOBA,
anonymizovanie údajov sa vykoná nasledovne:

zverejniť možno iba: titul, meno a priezvisko

b) Zmluvná strana:
Meno a priezvisko: Janko Mrkvička

Adresa tr. pobytu: Mrkvičková 1, 000 00 Mrkvičkovo    
Dátum narodenia: 01.01.0001
Číslo OP: XX000000
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK00 0000 0000 0000 0000 0000
E-mail: mrkvicka@gmail.com

V prípade zmlúv týkajúcich sa prevodu vlastníctva nehnuteľnej veci vrátane bytov
a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-

násobok minimálnej mzdy alebo v prípade prechodu takejto veci do vlastníctva inej osoby
než orgánu verejnej moci, ak je druhou zmluvnou stranou FYZICKÁ OSOBA,

anonymizovanie údajov sa vykoná nasledovne:

zverejniť možno iba: titul, meno a     priezvisko a adresu pobytu

b) Zmluvná strana:
Meno a priezvisko: Janko Mrkvička
Adresa pobytu: Mrkvičková 1, 000 00 Mrkvičkovo    
Dátum narodenia: 01.01.0001
Rodné číslo: 000000/0000
Číslo OP: XX000000
Bankové spojenie: Tatra banka
IBAN: SK00 0000 0000 0000 0000 0000
E-mail: mrkvicka@gmail.com

- údaje v tomto poli nesmú byť viditeľné ani iným spôsobom zverejnené/zverejniteľné

mailto:mrkvicka@gmail.com

