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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
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
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.
2. Na základe uvedených skutočností povinné osoby, v zmysle vyššie uvedeného zákona
sú:
a) Obec Lietava, Lietava č. 146, 013 18 Lietava,
b) Základná škola Lietava, Lietava č. 262, 013 18 Lietava,
c) Materská škola Lietava, Lietava č. 368, 013 18 Lietava.
3. Tieto sú povinné zverejňovať zmluvy, objednávky tovaru a služieb a faktúry za tovary
a služby na webovej stránke povinnej osoby.
Článok 2
Webové sídlo povinnej osoby
1. Webové sídlo je zriadené v inštitúciách:
a) Lietava, Lietava č. 146, 013 18 Lietava,
Základná škola Lietava, Lietava č. 262, 013 18 Lietava,
2. Obec Lietava bude zverejňovať povinne zverejňované zmluvy, objednávky tovaru a
služieb a faktúry za tovary a služby na svojom webovom sídle www.obeclietava.sk a
Základná škola Lietava bude všetky vyššie uvedené údaje zverejňovať na svojom
webovom sídle www.zslietava.edu.sk, resp. na webovej stránke Obce Llietava
prostredníctvom „linku“.
3. Materská škola Lietava, nemá zriadené webové sídlo, preto údaje bude zverejňovať na
obecnom webovom sídle www.obeclietava.sk.
Článok 3
Štruktúra zverejňovaných údajov na webe
kategória: Obec Lietava – Zmluvy – Objednávky - Faktúry
kategória: Obec Lietava- MŠ Lietava – Zmluvy – Objednávky - Faktúry
kategória: Základná škola Lietava – Zmluvy – Objednávky - Faktúry
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Článok 4
Postup pri povinnom zverejňovaní údajov
1. Povinné zverejňovanie zmlúv
a) 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 každá zmluva uzatvorená s Obcou Lietava a organizáciami v jej
zriaďovateľskej pôsobnosti,
b) 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 ustanovenia zmluvy, ktoré obsahujú
informácie nesprístupňované podľa osobitných predpisov,
c) v prípade povinne zverejňovanej zmluvy nadobúda táto účinnosť až dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Účastníci konania sa môžu dohodnúť, že zmluva
nadobúda účinnosť neskôr,
d) ak sa do 3 mesiacov od uzavretia zmluva nezverejnila, platí, že k jej uzavretiu nedošlo,
e) vecne príslušný zamestnanec Obecného úradu v Lietave a obcou zriadených
organizácií zverejnia na webovej stránke všetky zmluvy do 7 kalendárnych dní od ich
uzatvorenia.
2. Povinné zverejňovanie objednávok tovarov a služieb
Vecne príslušný zamestnanec Obecného úradu v Lietave a obcou zriadených
organizácií zverejnia na webovej stránke objednávky tovarov a služieb do 10 pracovných dní
odo dňa ich vystavenia.
3. Povinné zverejňovanie faktúr za tovary a služby
Vecne príslušný zamestnanec Obecného úradu v Lietave a obcou zriadených
organizácií zverejnia na webovej stránke faktúry za tovary a služby do 10 pracovných dní odo
dňa doručenia faktúr.
Článok 5
Nezverejňovanie údajov
1. 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 všeobecne záväzných
právnych predpisov nesprístupňuje.
2. V podmienkach Obce Lietava sa zverejňujú údaje v zmysle zákonných splnomocnení,
okrem údajov, ktoré tvoria predmet ochrany osobných údajov, ochrany utajovaných
skutočností a ochrany obchodného tajomstva v zmysle osobitných zákonov.
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3. Za anonymizáciu týchto údajov je zodpovedný príslušný vecne zodpovedný správca
zmluvy, objednávky a faktúry.
Článok 6
Vecne zodpovedné osoby a ich povinnosti
1. Za správcu webovej stránky www.obec.lietava.sk, ako osoby zodpovednej za
zverejňovanie povinných údajov podľa tejto smernice ustanovuje štatutárny zástupca
Obce Lietava Máriu Čibenkovú , ktorá zodpovedá za včasné zverejňovanie zmlúv,
objednávok a faktúr v zmysle zákonných ustanovení a ustanovení tejto smernice.
2. Správcu webovej stránky www.zslietava.sk, ako osoby zodpovednej za zverejňovanie
povinných údajov podľa tejto smernice ustanoví riaditeľ ZŠ Lietava.
Článok 7
Prechodné ustanovenia
Dotknuté subjekty zverejnia všetky zmluvy, objednávky tovarov a služieb a faktúry za
tovary a služby doručené po 1. januári 2011 v zmysle zákonných ustanovení a tejto smernice.
Článok 8
Účinnosť
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 nadobúda účinnosť dňom vydania.

V Lietave 18. 1. 2011

Rozdeľovník : Výtlačok č. 1 – Obecný úrad v Lietave
Výtlačok č. 2 – Základná škola v Lietave
Výtlačok č. 3 – Materská škola v Lietave

Ing. Pavol Gašpierik
starosta obce

