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Január 2011

VNÚTORNÁ SMERNICA
k aplikácii zákona NR SR č. 546/2010 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, Obchodný zákonník
a zákon o slobodnom prístupe k informáciám
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.
Na jeho základe povinné osoby, v zmysle vyššie uvedeného zákona, sú:
- Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129
- Základná škola Makov, rozp. org., Makov č. 264, 023 56 Makov, IČO: 37812858
- Materská škola Makov, rozp. org., Makov č. 146, 023 56 Makov, IČO: 37902890
- Vodohospodár Makov spol. s r.o., Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 36002950
Tieto sú povinné zverejňovať zmluvy, objednávky tovaru a služieb a faktúry za tovary
a služby na webovej stránke povinnej osoby.
2. Webové sídlo je zriadené v inštitúciách:
- Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO:00314129
- Základná škola Makov, rozp. org., Makov č. 264, 023 56 Makov, IČO:37812858
Z uvedeného vyplýva, že Obec Makov bude zverejňovať povinne zverejňované zmluvy,
objednávky tovaru a služieb a faktúry za tovary a služby na svojom webovom sídle
www.makov.sk a Základná škola Makov, rozp. org. bude všetky vyššie uvedené údaje
zverejňovať na svojom webovom sídle www.zsmakov@centrum.sk.
3. Materská škola Makov, rozp. org. a Vodohospodár Makov spol. s r.o., keďže nemajú
svoje webové sídlo, tieto údaje budú zverejňovať na obecnom webovom sídle
www.makov.sk.
4. Štruktúra webovej odrážky na webovej stránke bude taká, že webová odrážka bude
zavesená na hlavnej lište webovej stránky v nasledujúcej štruktúre:
POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR
kategória: Obec Makov: rozklik na sekcie:

Zmluvy
Objednávky
Faktúry

kategória: Materská škola: rozklik na sekcie:

Zmluvy
Objednávky
Faktúry

kategória: Vodohospodár Makov spol. s r.o.:
rozklik na sekcie:
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Zmluvy
Objednávky
Faktúry

5. Povinné zverejňovanie zmlúv
Povinne zverejňovaná zmluva 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.
Je to v podstate každá zmluva uzatvorená s Obcou Makov a organizáciami v jej
zriaďovateľskej pôsobnosti.
U k l a d á m vecne príslušným zamestnancom Obce Makov a obcou zriadených
organizácií zverejňovať na webovej stránke všetky zmluvy do 7 kalendárnych dní od
ich uzavretia.
Do každej zmluvy bude príslušne vecný správca zmluvy 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 ustanovenie zmluvy, ktoré obsahujú informácie
nesprístupňované podľa osobitných predpisov.
V prípade povinne zverejňovanej zmluvy nadobúda táto účinnosť až dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia. Účastníci si, samozrejme, 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 Makov a obcou zriadených
organizácií zverejňovať na webovej stránke objednávky tovarov a služieb do 10
pracovných dní odo dňa ich vystavenia.
7. Povinné zverejňovanie faktúr za tovary a služby
U k l a d á m vecne príslušným zamestnancom Obce Makov a obcou zriadených
organizácií zverejňovať na webovej stránke faktúry za tovary a služby do 10
pracovných dní odo dňa doručenia faktúr.
8. U k l a d á m na webovú stránku zavesiť všetky zmluvy, objednávky tovarov a služieb
a faktúry za tovary a služby doručené po 1. januári 2011.
9. NEZVEREJŇOVANIE ÚDAJOV
Každá vecne príslušná osoba je povinná zverejniť zmluvy, objednávky a faktúry tak, že
zodpovedá za súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovení
zmluvy obsahujúce informáciu, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje.
V podmienkach Obce Makov sa budú zverejňovať všetky údaje, okrem rodného čísla, čísla
občianskeho preukazu, čísla cestovného pasu alebo iného dokladu preukazujúceho
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totožnosť, čísla účtu a všetkých telefónnych a e-mailových kontaktov.
Za anonymizáciu týchto údajov je zodpovedný príslušný vecne zodpovedný správca
zmluvy, objednávky, faktúry.
10. Správca webovej stránky p. Helena Pajerová je povinná vystaviť každému
príslušnému vecne zodpovednému správcovi potvrdenie o dátume zverejnenia
zmluvy, objednávky a faktúry na webovej stránke Obce Makov.
Okrem toho p. Helena Pajerová bude viesť evidenciu v nasledovnej štruktúre:
EVIDENCIA POVINNE ZVEREJŇOVANÝCH ZMLÚV, OBJEDNÁVOK A FAKTÚR
V ZMYSLE ZÁKONA č. 546/2010 Z. z.
Povinné zverejňovanie zmlúv – Obec Makov
Por. č.
evidencie

Zmluva
zo dňa

Druhá zmluvná strana

Predmet zmluvy

Dátum
zverejnenia

Povinné zverejňovanie objednávok – Obec Makov
Por. č. Objednávka
Číslo
evidencie
zo dňa
objednávky

Dodávateľ

Predmet
objednávky

Dátum
zverejnenia

Povinné zverejňovanie faktúr – Obec Makov
Por. č.
Faktúra
evidencie vystavená
dňa

Číslo
faktúry

Faktúra
doručená
dňa

4

Dodávateľ

Predmet
faktúry

Dátum
zverejnenia

11. O každej uverejnenej zmluve, objednávke, faktúre p. Helena Pajerová vystaví
vecnému správcovi potvrdenie o zverejnení v následnej štruktúre:
Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov, IČO: 00314129,
správca webovej stránky
Č.potvrdenia

Vybavuje
Helena Pajerová

Telefón
4364482

E-mail

V Makove

Dátum

Vec
Potvrdenie o zverejnení zmluvy (objednávky, resp. faktúry)
Vecný správca webovej stránky Obce Makov týmto potvrdzujem, že som dňa ...........
o ...........hod. uverejnila na webovej stránke Obce Makov www.makov.sk nasledovnú
zmluvu (objednávku, resp. faktúru):
Zmluvné strany: Obec Makov a ..........................
Predmet zmluvy: ...................................................
Zmluva zo dňa: .....................................................
resp.
Zmluvné strany: Obec Makov a ..........................
Objednávka číslo: .................................................
Objednávka vystavená dňa: ..................................
Predmet objednávky..............................................
resp.
Zmluvné strany: Obec Makov a ..........................
Faktúra číslo: ........................................................
Faktúra vystavená dňa: ..................................
Predmet zmluvy: ...................................................
............podpis........
Helena Pajerová
správca webovej stránky
12. Táto Smernica nadobúda účinnosť 18.01.2011.

V Makove, dňa 18.01.2011

Ing. Marián Masnica
starosta obce
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