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Čl. I
Úvodné ustanovenia
1.

2.

Účelom tejto smernice je stanoviť jednotný postup pri povinnom zverejňovaní zmlúv,
v ktorých je obec Zavar jednou so zmluvných strán a pri zverejňovaní faktúr
a objednávok na webovom sídle obce www.zavar.sk.
Táto smernica je vnútornou právnou normou obce a vzťahuje sa na všetkých
zamestnancov obce.
Čl. II
Povinné zverejňovanie zmlúv

1.

2.
3.

4.

Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzatvára obec a ktorá obsahuje
informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodári obec (t.j.
verejné prostriedky obce) alebo sa týka používania finančných prostriedkov obce, alebo
nakladania s majetkom obce, alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej
únie. Za povinne zverejňovanú zmluvu sa na účely tejto smernice považuje aj dodatok
uzatvorený k povinne zverejňovanej zmluve.
Obec nezverejňuje ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje
informáciu, ktorá sa podľa zákona nezverejňuje.
Obec nie je povinná zverejniť časti povinne zverejňovanej zmluvy, ktorými sú
technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob
výpočtu ceny a vzory.
Povinne zverejňovanou zmluvou nie je pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej
mimo pracovného pomeru.
Čl. III
Zverejňovanie zmlúv

1.
2.
3.

4.

Obec Zavar je povinná každú zmluvu, ktorá nadobudla platnosť bezodkladne, najneskôr
do 7 kalendárnych dní zverejniť v elektronickej podobe na webovom sídle obce.
Starosta obce bezodkladne po podpísaní zmluvy oboma zmluvnými stranami odovzdá
zmluvu poverenej pracovníčke na zverejnenie.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi, v prípade
rozdielnych dátumov podpisu zmluvy nadobúda platnosť v poradí neskorším
(posledným) dátumom.
Ak zmluva nie je zverejnená v lehote podľa ods. 1, môže účastník zmluvy podať návrh
na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.

Čl. IV
Zverejňovanie objednávok
1.

Poverená pracovníčka je povinná do 10 pracovných dní od vyhotovenie objednávky, t.j.
do 10 pracovných dní odo dňa jej podpisu, znejúcej na tovary a služby zverejniť na
webovom sídle obce tieto údaje:
a) číslo objednávky
b) popis objednaného plnenia (predmet objednávky)
c) celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke
d) identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
e) dátum vyhotovenia objednávky
f) identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenie v rozsahu:
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby (FO)
obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania FO – podnikateľa, IČO
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo právnickej osoby, IČO
g) údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby.

Čl. V
Zverejňovanie faktúr
1.

Poverená pracovníčka je povinná pre každú faktúru znejúcu na tovary, služby alebo
práce, ktorá je spôsobilá na úhradu a je odsúhlasená čo do vecného plnenia na
vykonanie úhrady, najneskôr do 30 kalendárnych dní od vykonania úhrady zverejniť na
webovom sídle obce tieto údaje:
a) číslo faktúry
b) popis fakturovaného plnenia (predmet faktúry)
c) celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúree
d) identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou
e) identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou
f) dátum doručenia faktúry
g) identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenie v rozsahu:
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu fyzickej osoby (FO)
obchodné meno FO – podnikateľa, miesto podnikania FO – podnikateľa, IČO
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo právnickej osoby, IČO
h) údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:
meno, priezvisko a funkcia fyzickej osoby.

Čl. VI
Lehoty zverejnenia
1.

2.

3.

Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie zmluvného
záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas 5 rokov od
nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Starosta obce môže rozhodnúť, že zverejnenie zmlúv na webovom sídle obce bude
pokračovať aj po uplynutí doby podľa ods. 1 tohto článku, napr. z archívnych dôvodov
a pod.
Objednávky a faktúry sa zverejňujú nepretržite počas 5 rokov odo dňa ich zverejnenia.
Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1.

Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.

V Zavare, 03.01.2014

