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Primátor mesta v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony

vydáva

Smernicu primátora mesta č. 1/2011,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica primátora mesta č.19/2009
o sprístupňovaní informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z.
Smernica primátora mesta č.19/2009 o sprístupňovaní informácií podľa zákona č.211/2000
Z.z. sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V článku 2 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5-8 sa označujú ako odseky 4-7.
2. Za článok 2 sa vkladajú články 2a a 2b, ktoré znejú:
Článok 2a
Povinne zverejňovaná zmluva
1. 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.
2. Povinne zverejňovanou zmluvou nie je
a) služobná zmluva,
b) pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
c) zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
d) odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov,
e) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského
spravodajstva,
f) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva
väzba alebo trest odňatia slobody,
g) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v
Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v
zahraničí.
3.Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa
zákona č.211/2000 Z.z. nesprístupňuje, sa nezverejňuje.
4. Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je mesto, sa zverejňuje na webovej
stránke mesta.

5. Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia
súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh
na zverejnenie v Obchodnom vestníku.
6. Mesto vydá účastníkovi zmluvy na jeho požiadanie písomné potvrdenie o zverejnení
zmluvy. Ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do
katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu, mesto bezodkladne zasiela písomné
potvrdenie o zverejnení zmluvy príslušnej správe katastra.
7. Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy.
8. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia. Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej
zverejnení.
9. Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne
ohrozujúcej život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná bez zverejnenia.
Rovnako je bez zverejnenia účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá
sa podľa osobitného zákona nesprístupňuje.
10.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.
11. Povinné zverejnenie zmluvy na webovej stránke mesta a realizáciu potvrdenia
o zverejnení zmluvy podľa článku 2a ods. 5 tejto smernice zabezpečí útvar právny a matriky.
Článok 2b
Povinne zverejňovaná objednávka tovarov a služieb
a povinne zverejňovaná faktúra na tovary a služby
1. Mesto zverejní na svojej webovej stránke objednávky tovarov a služieb do desiatich
pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne
zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.
2. Povinné zverejnenie objednávok tovarov a služieb na webovej stránke mesta zabezpečí
útvar právny a matriky.
3. Mesto zverejní na svojej webovej stránke faktúry na tovary a služby do desiatich
pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe najneskôr však do 30 dní odo dňa ich
zaplatenia.
4. Povinné zverejnenie faktúr na tovary a služby na webovej stránke mesta zabezpečí útvar
právny a matriky.

3. Do smernice sa dopĺňa príloha č.4, ktorá znie:
Príloha č.4

Adresát
Názov ulice,
Mesto
VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA

NAŠE ČÍSLO

VYBAVUJE / LINKA

TRENČÍN

Potvrdenie
–––––––––
Mesto Trenčín týmto potvrdzuje, že ....... (druh zmluvy) č. ... (pridelené z centrálnej
evidencie) uzavretá medzi Mestom Trenčín a .... (druhá zmluvná strana) bola zverejnená
podľa § 5a ods.7 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 na
webovej stránke Mesta Trenčín dňa ....
Podľa § 47a ods.1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov je zmluva účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, t.j. od .... *
Podľa § 47a ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov účinnosť zmluvy je od ... *
* nehodiace sa nepoužite

----------------------------------------titul, meno a priezvisko
primátor mesta

4. Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011.

Mgr. Richard Rybníček v.r.
primátor mesta

