Informácia pre Prijímateľov ohľadne povinnosti zverejňovať zmluvy s
dodávateľmi
V nadväznosti na prijatie zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, vyplynula povinnosť povinnej osoby
zverejňovať tieto zmluvy na svojom webovom sídle (resp. v centrálnom registri zmlúv).
V súlade s Čl. III zákona č. 546/2010 Z. z. povinne zverejňovanou zmluvou je „písomná
zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za
verejné prostriedky alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom
štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb
zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami
Európskej únie.“
V súvislosti s implementáciou projektov spolufinancovaných z fondov ERDF a KF sa
uvedená povinnosť prejaví aj v postupe riadiaceho orgánu pri posudzovaní oprávnenosti
výdavkov. Vzhľadom na dôsledky spojené s nezverejním zmluvy tak ako sú upravené v
ods. 4 § 47a Občianskeho zákonníka, kde je ustanovené, že k uzavretiu zmluvy nedošlo
v prípade, že zmluva nebola zverejnená do troch mesiacov od jej uzavretia, je potrebné
aby Prijímateľ preukázal Poskytovateľovi zverejnenie zmluvy v zmysle príslušných
zákonných ustanovení. V prípade, že by Prijímateľ (ako povinná osoba) nezverejnil
zmluvy s dodávateľom v rámci projektu spolufinancovaného z fondov EÚ a ŠR v lehote
uvedenej v predchádzajúcej vete, zmluva by bola neplatná a všetky výdavky z nej
vyplývajúce by boli Poskytovateľom posudzované ako neoprávnené na
spolufinancovanie. Za účelom zabezpečenia koordinácie procesov a predchádzania
nesprávnych postupov a chýb spojených s aplikáciou horeuvedeného zákona vypracoval
Poskytovateľ túto informáciu.
1)
Táto informácia sa týka Prijímateľov, ktorí sú povinnými osobami v zmysle § 2 zák. č.
211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám.
Definícia povinnej osoby:
(i) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné
osoby“) sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické
osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických
osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich
rozhodovacej činnosti.
(ii) Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby
zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona.
(iii) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa
odseku 1 a 2.
(iv) Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej
osobe alebo fyzickej osobe.
V zmysle uvedeného medzi povinné osoby sa zaraďujú aj napr. vodárenské spoločnosti,
dopravné spoločnosti, združenia obcí a spoločnosti založené obcami, mestami resp. VÚC vo
verejnom záujme.

1

2)
Rozsah informácie:
Táto informácia sa vzťahuje na všetky zmluvy a dodatky k zmluvám, ktoré sú výsledkom
obstarávania v rámci projektov spolufinacovaných z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu a sú
uzatvárané povinnou osobou.
Rozsah zmlúv, na ktoré sa povinné zverejňovanie nevzťahuje je uvedený v § 5a zákona č.
211/2000 Z.z. a týka sa napr. služobných zmlúv, pracovných zmlúv a dohôd o práci
vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Časové ohraničenie zverejňovania sa týka zmlúv a dodatko, ktoré boli uzavreté po 1.1.2011.
3)
Spôsob zverejnenia:
Spôsoby zverejnenia sú uvedené v ods. 4 resp. 5 § 5a) zákona č. 211/2010 Z.z. Podľa týchto
ustanovení môžu nastať dve situácie:
a) Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je ministerstvo, ostatný ústredný
orgán štátnej správy, verejnoprávna inštitúcia alebo nimi založená právnická osoba, v
ktorej vlastnia väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo ktorú ovládajú
väčšinovým podielom na hlasovacích právach alebo vymenúvajú viac ako polovicu
členov správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu, alebo kontrolného orgánu, sa
zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. V registri sa zverejňuje aj zmluva, ktorej
účastníkom je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená
povinnými osobami uvedenými v prvej vete.
b) Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je iná povinná osoba, ako je uvedená
v písm. a) sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera.
Ak táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje bezodplatne v Obchodnom
vestníku.
4)
Spôsob preukázania zverejnenia:
Poskytovateľ vyžaduje, aby Prijímateľ hodnoverným spôsobom preukázal zverejnenie zmluvy
resp. dodatku. Ako takýto spôsob Poskytovateľ požaduje uviesť internetovú adresu – link na
presné miesto zverejnenia. Zároveň odporúča zhotovenie printscreenu tohto zverejnenia.
Poskytovateľ si následne podľa uvedených podkladov overí skutočný stav zverejnenia.
Poskytovateľ bude vyžadovať preukázanie zverejnenia najneskôr pred ukončením
administratívnej kontroly verejného obstarávania, v ktorej sú predmetné výdavky zahrnuté,
avšak najneskôr pred vykonaním administratívnej kontroly oprávnených výdavkov
zahrnutých v žiadosti o platbu, v ktorej sú predmetné výdavky zahrnuté. Ešte raz
upozorňujeme, že povinnosť zverejniť zmluvu/dodatok je do troch mesiacov od uzavretia
zmluvy. Ak sa zmluva/dodatok v tejto lehote nezverejní tak platí, že k uzavretiu
zmluvy/dodatku ani nedošlo. Z tohto dôvodu v prípade, že Prijímateľ nepreukáže
zverejnenie predmetnej zmluvy/dodatku (v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. a § 5a a 5b
zákona č. 211/2000 Z.z.), výdavky vyplývajúce z takejto nezverejnenej zmluvy/dodatku
bude Poskytovateľ posudzovať ako neoprávnené, resp. zmeny vyplývajúce
s nezverejneného dodatku nebude akceptovať.
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Príklad: Zmluva o dielo bude podpísaná oboma zmluvnými stranami 1.3.2011. Prijímateľ je
teda povinný zverejniť túto zmluvu najneskôr do 1.6.2011. Ak ju zverejní napr. 23.3.2011,
účinnosť tejto zmluvy sa bude počítať od 24.3.2011. Ak ju zverení po 1.6.2011, resp. ju
nezverejní vôbec, všetky výdavku z nej vyplývajúce budú posúdené ako neoprávnené.

Za účelom eliminovania možných problémov spojených s nezverejnením zmluvy/dodatku,
Poskytovateľ vyžaduje predkladať informáciu o zverejnení aj v rámci priebežných
monitorovacích správ. Túto informáciu je potrebné uviesť v časti 15. Doplňujúce
informácie.

V Bratislave dňa 23.2.2011
Vypracoval: Ing. Martin Čillik, PM ORIPOO
Schválil: Ing. Peter Viglaš, riaditeľ ORIP
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