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Metodický pokyn predsedu Žilinského samosprávneho kraja č. 2/2010  

k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr   

 (ďalej len „metodický pokyn“) 

 
 

Predseda Žilinského samosprávneho kraja  na zabezpečenie uplatňovania a jednotného výkladu zákona 

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 tento metodický pokyn k povinnému 

zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr: 

 

 

Čl. I 

Úvodné ustanovenia  

 

(1)  Dňom 1. januára 2011 nadobudne účinnosť zákon 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 (zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákon  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).  

 

(2) Tento metodický pokyn sa vzťahuje na Úrad Žilinského samosprávneho kraja a na všetky 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.  

 

 

Čl. II 

Povinné zverejňovanie zmlúv       

 

(1)  Povinne zverejňovanou zmluvou je zmluva, ktorá súčasne spĺňa nasledujúce 4 (štyri) základné  

znaky:  

 

a) jedná sa o písomnú zmluvu alebo písomnú dohodu,  

 

b) jedná sa o písomnú zmluvu (dohodu), ktorá je uzavretá po 01. 01. 2011 (vrátane),  

 

c) jednou zo zmluvných strán (účastníkov dohody) je povinná osoba
1
. V podmienkach Žilinského 

samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) sú povinnými osobami:    

c.1.) ŽSK (Úrad ŽSK),  

c.2.) organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej len „OvZP“),        

c.3.) iná právnická osoba, ktorú založil ŽSK, alebo ktorú založila OvZP.  

 

d) jedná sa o písomnú zmluvu (dohodu), ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné 

prostriedky
2
, 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.   

 

                                                 
1
 Povinná osoba je definovaná v ust. § 2 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  
2
 Verejné prostriedky sú definované v ust. § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovne: „Verejnými prostriedkami sú finančné 

prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; verejnými prostriedkami sú aj prostriedky 

Európskej únie a odvody Európskej únii.“  
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(2)  Povinné zverejňovanie zmlúv sa nevzťahuje:  

 

a)  na časti (ustanovenia) povinne zverejňovaných zmlúv, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len „zákon o slobode informácií“) nesprístupňuje.  

Nesprístupňujú sa informácie uvedené v § 8 až § 13 zákona o slobode informácií, najmä: 

-  informácie, ktoré podliehajú ochrane osobnosti a osobných údajov,  

-  informácie, ktoré podliehajú bankovému tajomstvu, daňovému tajomstvu, utajované skutočnosti,  

-  informácie, ktoré podliehajú ochrane duševného vlastníctva (autorské práva a pod.),    

-  informácie týkajúce sa výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci atď..  

   V prípade, ak zmluva obsahuje časti (ustanovenia), ktoré sa podľa zákona o slobode informácií 

nesprístupňujú, povinná osoba tieto časti (ustanovenia) nezverejní, avšak stále má povinnosť zverejniť 

ostatné časti (ustanovenia) zmluvy.     

 

b)  na celé zmluvy:  

     a. služobná zmluva
3
, 

     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)  Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je sprístupnenie informácie, ktorá sa 

získala za verejné prostriedky
2
 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. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani zverejnenie zmluvy, ktorá sa má 

podľa zákona povinne zverejňovať.     

 

(4)  V prípade pochybnosti o tom, či sa jedná alebo nejedná o zmluvu, ktorá sa má zverejniť ako celok, 

príslušný zamestnanec ŽSK alebo OvZP sa obráti so žiadosťou o stanovisko na Kanceláriu predsedu 

ŽSK (právnika). V prípade pochybnosti o tom, či  informáciu - konkrétne ustanovenie (časť) zmluvy 

je možné zverejniť podľa zákona o slobode informácií, príslušný zamestnanec ŽSK alebo OvZP sa 

obráti so žiadosťou na zamestnanca odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou ŽSK (ďalej len 

“OKaKV ŽSK“) zodpovedného za poskytovanie informácií.      

 

 

Čl. III 

Postup pri povinnom zverejňovaní zmlúv   

   

(1)  Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje na webovom sídle
4
 povinnej osoby, ktorá zmluvu 

uzaviera. V podmienkach ŽSK sa povinne zverejňovaná zmluva zverejňuje:  

                                                 
3
 § 27 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  
4
 Webové sídlo je definované v ust. § 2 písm. aa) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej 

správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  nasledovne:  „Webovým sídlom 

je ucelený súbor webových stránok v správe jednej povinnej osoby, pričom webové sídlo má pridelenú najmenej 

jednu doménu; webové sídlo je prezentačným komponentom a technologickým rozhraním informačného systému 

verejnej správy.“  Podrobnosti o základných náležitostiach webového sídla sú uvedené aj vo výnose Ministerstva 
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a)  v prípade, ak zmluvu uzatvára priamo ŽSK, na webovom sídle ŽSK (www.regionzilina.sk).  

Postup pri zverejňovaní zmlúv na Úrade ŽSK je upravený  najmä v odseku 2 a 3 tohto článku.    

    

b)  v prípade, ak zmluvu uzatvára priamo OvZP, na webovom sídle  dotknutej OvZP podľa podmienok 

uvedených najmä v odseku 4 tohto článku (nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke a pod.). Tým nie sú 

dotknuté povinnosti OvZP, ktoré vyplývajú pre správcov zo Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom ŽSK, najmä povinnosť, aby s uzavretím zmluvy vyslovili súhlas príslušné orgány ŽSK 

(predseda ŽSK alebo Zastupiteľstvo ŽSK).   

 

c) v prípade ak zmluvu uzatvára OvZP, ktorá nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje bezodplatne 

v Obchodnom vestníku. Postup pri zverejňovaní zmlúv v Obchodnom vestníku je uvedený v odseku 5 

tohto článku. Tým nie sú dotknuté povinnosti OvZP, ktoré vyplývajú pre správcov zo Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK, najmä povinnosť, aby s uzavretím zmluvy vyslovili 

súhlas príslušné orgány ŽSK (predseda ŽSK alebo Zastupiteľstvo ŽSK).   

 

(2)  Organizačný postup zverejňovania zmlúv na Úrade ŽSK: 

Na Úrade ŽSK sú odbory Úradu ŽSK, ktoré zmluvu pripravili, povinné zaslať farebne nascanovaný 

originál zmluvy e-mailom zamestnancovi odboru kultúry a komunikácie s verejnosťou Úradu ŽSK 

bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy resp. 

najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa, kedy bude ŽSK doručená uzavretá zmluva.  

 

(3) Meno a priezvisko zamestnanca/zamestnancov ŽSK, ktorý/ktorí zabezpečuje/zabezpečujú  

zverejňovanie zmlúv ŽSK, bude uvedené na web stránke Žilinského samosprávneho kraja 

www.regionzilina.sk.       

 

(4)  Organizačný postup zverejňovania zmlúv OvZP: 

OvZP upravia na svoje podmienky podrobnejší postup pri zverejňovaní zmlúv  na svojich webových 

sídlach vo vnútorných predpisoch tak, aby zverejňovanie bolo 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, ako aj v súlade s týmto metodickým pokynom. OvZP, ktorá 

zverejnila zmluvu na svojom webovom sídle, k uzatvoreniu ktorej bol daný súhlas predsedu ŽSK 

a Zastupiteľstva ŽSK (nájomná zmluvy, zmluva o výpožičke a pod.) je povinná o zverejnení 

informovať vecne príslušný odbor Úradu ŽSK.  

 

(5) Postup pri zverejňovaní zmlúv v Obchodnom vestníku:  

OvZP, ktoré nemajú vlastné webové sídlo, sú povinné zaslať povinne zverejňovanú zmluvu na 

zverejnenie redakcii Obchodného vestníka, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr do 

jedného mesiaca od jej uzavretia. Žiadosť o zverejnenie povinnej zverejňovanej zmluvy sa zasiela  

spolu so zmluvou, ktorá sa má zverejniť, redakcii Obchodného vestníka. Podrobnosti o postupe 

zverejňovania zmlúv v Obchodnom vestníku sú upravené v zákone č. 42/2004 Z. z. o obchodnom 

vestníku a na webovej stránke www.justice.gov.sk (sekcia Obchodný vestník). Obchodný vestník 

zverejňuje zmluvy spravidla v lehote do 5-tich pracovných dní odo dňa doručenia podkladov na 

zverejnenie. OvZP upravia na svoje podmienky podrobnejší postup pri zverejňovaní zmlúv v 

Obchodnom vestníku vo vnútorných predpisoch tak, aby zverejňovanie bolo 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, ako aj v súlade s týmto metodickým 

pokynom. OvZP, ktorá zverejnila zmluvu v Obchodnom vestníku, je o tom povinná bez zbytočného 

odkladu informovať vecne príslušný odbor Úradu ŽSK.  

 

 

                                                                                                                                                         
financií SR z 09.06. 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ktorý je zverejnený v zbierke 

zákonov pod č.  312/2010 Z. z.  

http://www.regionzilina.sk/
http://www.regionzilina.sk/
http://www.justice.gov.sk/
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Čl. IV  

Potvrdenie o zverejnení zmluvy    

a evidencia povinne zverejňovaných zmlúv  

 

(1)  Ak zmluvu zverejňuje ŽSK na svojom webovom sídle, zamestnanec OKaKV ŽSK vydá odboru 

Úradu ŽSK, ktorý zmluvu zaslal na zverejnenie,  print-screen potvrdzujúci zverejnenie zmluvy.    

 

(2) Ak zmluvu zverejňuje OvZP na svojom webovom sídle, vydá účastníkovi zmluvy na jeho 

požiadanie písomné potvrdenie o zverejní zmluvy.    

 

(3) Ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra 

nehnuteľností podľa osobitného predpisu, povinná osoba (ŽSK, OvZP) bezodkladne zasiela písomné 

potvrdenie o zverejnení zmluvy príslušnej správe katastra. Na Úrade ŽSK takéto potvrdenie zasiela  

vecne príslušný odbor Úradu ŽSK s tým, že si ho vyžiada od zamestnanca OKaKV ŽSK. 

  

(4) OKaKV ŽSK vedie evidenciu zmlúv, ktoré zverejnil na webovom sídle ŽSK.   

 

(5) OvZP sú povinné viesť evidenciu zmlúv, ktoré zverejnili na svojom webovom sídle a/alebo  ktoré 

zaslali na zverejnenie v Obchodnom vestníku, ako aj tých zmlúv, ktoré boli v Obchodnom vestníku 

zverejnené.    

 

 

Čl. V 

Účinnosť povinne zverejňovaných zmlúv 

 

(1)  Zmluva, ktorá sa povinne zverejňuje, je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.      

 

(2)  Účastníci si môžu dohodnúť, že zmluva nadobúda účinnosť neskôr po jej zverejnení. 

 

(3) Zmluva uzavretá na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti bezprostredne ohrozujúcej 

život, zdravie, majetok alebo životné prostredie, je účinná aj bez zverejnenia. Uvedené nezbavuje 

povinnú osobu (ŽSK, OvZP) povinnosti zverejniť takúto zmluvu do troch mesiacov od uzavretia 

zmluvy.    

 

(4) Bez zverejnenia je účinné aj ustanovenie zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa 

osobitného zákona nesprístupňuje
5
.       

 

(5) Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na jej platnosť 

vyžaduje súhlas príslušného orgánu
6
, zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.        

 

(6)   Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich (kalendárnych) dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa 

doručenia súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu
6
, môže účastník (t.j. iná 

osoba ako ŽSK, OvZP) podať návrh na zverejnenie v Obchodnom vestníku.      

 

(7)  Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy.  

 

 

 

                                                 
5
  Zákon 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 
6
  napr. podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov  
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Čl. VI  

Povinné  zverejňovanie objednávok a faktúr  

 

(1)  Povinná osoba (ŽSK - Úrad ŽSK, OvZP) je povinná zverejniť na svojom webovom sídle 

objednávky tovarov a služieb, a to do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To 

neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá bola  uzavretá po  01. 01. 

2011 (vrátane), a ktorá bola zverejnená a nadobudla účinnosť podľa zákona
7
.  

 

(2)  Povinná osoba (ŽSK - Úrad ŽSK, OvZP) je povinná zverejniť na svojom webovom sídle faktúry  

za tovary a služby, a to do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, 

najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.   

  

(3)  Vláda Slovenskej republiky môže nariadením ustanoviť okruh objednávok tovarov a služieb 

a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú. V čase vydávania tohto metodického pokynu  

nebolo takéto nariadenie vlády SR prijaté.    

 

 

Čl. VII 

Postup pri povinnom zverejňovaní objednávok a faktúr 

 

 

Časť 1. 

Organizačný postup  zverejňovania objednávok a faktúr na Úrade ŽSK 

 

(1) Na Úrade ŽSK sú odbory Úradu ŽSK, ktoré objednávku na tovary a služby vyhotovili, povinné 

zaslať farebne nascanovaný originál objednávky zamestnancovi OKaKV ŽSK bezodkladne po 

vyhotovení objednávky, najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky.    

 

(2)  Na Úrade ŽSK je odbor financií Úradu ŽSK resp. iný odbor Úradu ŽSK, ktorý obdrží faktúru za 

tovary a služby, povinný poskytnúť farebne nascanovaný originál faktúry zamestnancovi OKaKV 

ŽSK bezodkladne po jej zaplatení, najneskôr však do 5-tich pracovných dní odo dňa zaplatenia 

faktúry.   

 

 (3) Meno a priezvisko zamestnanca/zamestnancov ŽSK, ktorý/ktorí zabezpečuje/zabezpečujú  

zverejňovanie objednávok a faktúr, bude uvedené na web stránke Žilinského samosprávneho kraja 

www.regionzilina.sk.       

 

 

 

Časť  2.  

Organizačný postup zverejňovania objednávok a faktúr OvZP 
 

(4)  OvZP upravia na svoje podmienky podrobnejší postup pri zverejňovaní objednávok tovarov 

a služieb a faktúr za tovary a služby na svojich webových sídlach vo vnútorných predpisoch tak, aby 

zverejňovanie bolo 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, ako 

aj v súlade s týmto metodickým pokynom.     

 

 

                                                 
7
  § 47a  zákona č.  40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v ktorom je definovaná účinnosť povinne zverejňovaných 

zmlúv    

http://www.regionzilina.sk/
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Čl. VIII  

Spoločné, záverečné a prechodné ustanovenia   

 

(1)  Všetci zamestnanci ŽSK (Úradu ŽSK) a všetci zamestnanci OvZP sú povinní oboznámiť sa 

s týmto metodickým pokynom, ako aj so znením zákona 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 (najmä  s úplným znením zákona o slobode informácií). Preukázateľné oboznámenie sa s 

týmto metodickým pokynom, ako aj so znením zákona č. 546/2010 Z. z., zabezpečia na Úrade ŽSK – 

riaditelia odborov a na OvZP – štatutárny zástupca.    

 

(2)  ŽSK (Úrad ŽSK) a OvZP sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so skutočným 

stavom, a rovnako sú povinní zabezpečiť nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich 

informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje
8
. Na Úrade ŽSK je 

povinný zabezpečiť  súlad zverejnenej zmluvy so skutočným stavom, ako aj splnenie povinnosti  

nesprístupniť  informáciu, ktorá sa podľa zákona o slobode informácií nesprístupňuje, ten odbor Úradu 

ŽSK, do ktorého vecnej príslušnosti zmluva patrí. V prípade pochybnosti o tom, či informáciu 

obsiahnutú v zmluve je možné zverejniť – sprístupniť v zmysle zákona o slobode informácií, je možné 

obrátiť sa na zamestnanca OKaKV ŽSK zodpovedného za poskytovanie informácií.    

 

(3)  Ustanovenia zákona 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 sa vzťahujú na:  

 

- povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú po 1. januári 2011,  

- na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. januári 2011,  

- na faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. januári 2011.       

 

(4)  Povinne zverejňovanou zmluvou nie je do 31. júla 2011 zmluva o poskytovaní zdravotnej 

starostlivosti
9
.   

 

(5)  Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť 1. januára 2011.  

 

 

 

V Žiline dňa 31. 12. 2010 

 

 

 

 

 

  Ing. Juraj Blanár  

    predseda ŽSK 

 

 

 

 

                                                 
8
  § 8 až 13  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. 
9
  Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  


