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     Primátor mesta v súlade so zákonom 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 
  

v y d á v a 
 

Smernicu primátora mesta č. 1/2012, 
ktorou sa mení a dop ĺňa smernica primátora mesta č.19/2009 

o sprístup ňovaní  informácií pod ľa 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 celom texte smernice sa slovné spojenie „útvar právny a matriky“ nahrádza slovným spojením 
„útvar právny“ a slovné spojenie „útvar interných služieb“ sa nahrádza slovným spojením „útvar 
klientskeho centra a matriky“. 
 
2. Článok 2a znie:  
 

Článok 2a 
Povinne zverejňovaná zmluva 

 
1. Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje 
informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej 
správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, 
nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom 
právnických osôb zriadených zákonom alebo 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; povinne zverejňovanou 
zmluvou však je kolektívna zmluva, 
c) zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania, 
d) zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, 
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, 
h) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a platobných služieb, 
i) zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení poskytovania 
platobných služieb, 
j) zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu,  
k) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie,  
l) zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania 
občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá sa uzatvára so zamestnancom, 
uchádzačom o zamestnanie alebo so záujemcom o zamestnanie,  
m) zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby,  
n) zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
uzavieraná s fyzickou osobou podľa osobitného predpisu  okrem zmluvy uzavieranej s fyzickou 
osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného 
predpisu,  
o) zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva 
uzavieraná v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho 
zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, 
p) zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti terorizmu a 
organizovanému zločinu, činnosťou služby kriminálnej polície, služby finančnej polície, so zaisťovaním 
osobnej bezpečnosti určených osôb, s ochranou objektov a so zabezpečením ochrany štátnej hranice, 



q) zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej 
spoločnosti podľa osobitného zákona,  
r) zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu  a zmluva, ktorú 
uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie,  
s) zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov.  
 
3. Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa zákona 
č.211/2000 Z.z. nesprístupňuje, sa nezverejňuje. Rovnako sa nemusia zverejniť časti povinne 
zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, 
modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Ustanovenia všeobecných obchodných 
podmienok sa nemusia zverejniť, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je určená odkazom 
na ne a zároveň totožné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou istou 
povinnou osobou spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť.  Pri 
takto povinne zverejňovanej zmluve sa uvedie na webovom sídle odkaz na inú povinne zverejňovanú 
zmluvu, ktorá už nadobudla účinnosť. 
 
4. Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je mesto, sa zverejňuje na webovej stránke 
mesta, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje 
súhlas príslušného orgánu. 
 
 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. Mesto 
môže vydať potvrdenie v elektronickej podobe podpísané elektronickým podpisom alebo zaručeným 
elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.  
 
7. Písomné potvrdenie podľa odseku 6 obsahuje najmä tieto údaje: 
a) názov zmluvy, 
b) identifikáciu účastníkov zmluvy,  
c) popis predmetu zmluvy, 
d) hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, 
e) dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy, 
f) dátum zverejnenia zmluvy, 
g) označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu, ak sa zverejnila zmluva, ktorá na 
vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu.  
 
8.Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je 
prvé zverejnenie zmluvy.  
 
9.Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z 
povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa 
zákona.  
 
10.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. 
 
11.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. 
 
12.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.        
 
13.Povinné zverejnenie zmluvy na webovom sídle mesta a realizáciu potvrdenia o zverejnení zmluvy 
podľa článku 2a ods. 6 a 7 tejto smernice zabezpečí útvar právny.  
  
 



 
3. Článok 2b znie:  
 

Článok 2b 
Povinne zverejňovaná objednávka tovarov, služieb a prác  
a povinne zverejňovaná faktúra za tovary, služby a práce  

 
1.Mesto zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje: 
a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác 
1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok, 
2. popis objednaného plnenia, 
3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu 
odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej 
hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, 
4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 
5. dátum vyhotovenia objednávky, 
6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: 
6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné 
meno alebo názov právnickej osoby, 
6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo 
právnickej osoby, 
6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené, 
7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: 
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje, 
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, 
7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje, 
  
b) o faktúre za tovary, služby a práce (dodávateľské: rozumie sa faktúra, ktorá bola mestu doručená 
za poskytnuté tovary, služby a práce aj odberateľské: rozumie sa faktúra, ktorú mesto vystavilo za 
poskytnuté tovary, služby a práce) 
1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr, 
2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre, 
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je 
suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, 
4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou, 
6. dátum doručenia faktúry (v prípade odberateľskej faktúry dátum vystavenia),  
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia (v prípade odberateľskej faktúry identifikačné 
údaje odberateľa): 
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby -podnikateľa alebo obchodné 
meno alebo názov právnickej osoby, 
7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby -podnikateľa alebo sídlo 
právnickej osoby, 
7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ (odberateľ) fakturovaného plnenia pridelené. 
  
2. Údaje podľa odseku 1 písm. a) mesto zverejní po schválení prednostom úradu, najneskôr však do 
desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak 
objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.  
 
3. Údaje podľa odseku 1 písm. b) mesto zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. 
  
4. Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru 
súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je  povinne zverejňovanou zmluvou. 
  
5. Mesto je povinné zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatich rokov odo dňa 
ich zverejnenia. 
 
6. Povinné zverejnenie údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác zabezpečí tá 
organizačná zložka mesta, ktorá objednávku vystavila, a to po jej schválení prednostom úradu, 
najneskôr však do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia. 



 
7. Povinné zverejnenie údajov o dodávateľskej faktúre za tovary, služby a práce zabezpečí útvar 
ekonomický, a to po prijatí faktúry.  
Útvar ekonomický je zároveň povinný minimálne raz za mesiac vykonať kontrolu údajov o prijatých 
faktúrach zverejňovaných na webovom sídle Mesta Trenčín a pri faktúrach, ktoré boli vrátené 
dodávateľom tovarov, služieb a prác, tieto faktúry z webového sídla odstrániť a to tak, že pri nich 
uvedie, že faktúra bola vrátená dodávateľovi. 
 
8. Povinné zverejnenie údajov o odberateľskej faktúre za tovary, služby a práce zabezpečí 
organizačná zložka mesta, ktorá faktúru vystavila, a to až po tom ako bude faktúra odoslaná 
odberateľovi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.Príloha č.4 smernice  znie: 
 
           Príloha č.4 

     Adresát 
Názov ulice,  
Mesto 

 
 
VÁŠ LIST ČÍSLO / ZO DŇA        NAŠE ČÍSLO  VYBAVUJE / LINKA TRENČÍN 
 
Potvrdenie o zverejnení zmluvy 
––––––––––––––––––––––––––   
 
 
      Mesto Trenčín týmto potvrdzuje, že ....... (názov zmluvy) uzavretá medzi ... a .... (identifikácia 
účastníkov zmluvy) , predmetom ktorej je ... (popis predmetu zmluvy)*  a ktorej hodnota je 
...(hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno ur čiť)  bola zverejnená podľa § 5a ods.9 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 webovom sídle  Mesta Trenčín dňa ... (dátum 
zverejnenia zmluvy) . Zmluvu účastníci zmluvy uzatvorili dňa ... (dátum uzavretia zmluvy, prípadne 
dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy). 
 
* ak sa zverejnila zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra 
nehnuteľností podľa osobitného predpisu, uvedie sa  označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa 
osobitného predpisu (t.j. označenie nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa 
parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, pozemku evidovaného ako parcela 
registra "C" alebo parcela registra "E", druhu pozemku a výmery pozemku, súpisného čísla stavby a 
parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, 
čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných 
zariadeniach domu a na pozemku, prípadne na priľahlom pozemku, súpisného čísla stavby a 
parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve 
viacerých vlastníkov, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku). 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
        titul, meno a priezvisko 

                                             primátor mesta 
 
 
5. Táto smernica  nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012. 
 
 
 
 
 

              Mgr. Richard Rybníček v.r. 
         primátor mesta   


