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                                                                                     Číslo poradia: 

 

 

Správa 

pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši 

zo dňa  11. 09. 2014 

 

 

 

 

K bodu programu : 

Správa o výsledku kontrol :  „Kontrola dodržiavania  Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám právnickými osobami zriadenými zákonom, kde má mesto 100 % - nú účasť  

v subjektoch :  

1. Televízia Liptov, a.s., Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 031 01 

2. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Nám. Osloboditeľov 73, Liptovský Mikuláš 

031 01 

3. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Partizánov 14, Liptovský Mikuláš 

031 01“ 

 

 

 

 

                       Materiál obsahuje: 

1. Návrh na uznesenie 

2. Správu 

3. Prílohu  

 

 

 

Predkladá :       Podpis predkladateľa:                                                                                 

JUDr. Bibiana Kuchárová                                                            

hlavná kontrolórka mesta     ......................................                                                            

 

 

 

Spracovateľ:       Podpis spracovateľa: 

- JUDr. Bibiana Kuchárová 

  hlavná kontrolórka mesta     .................................... 

- Ing. Eva Mikulášová 

špecialista útvaru – vedúca kontrolnej skupiny   .................................... 

- p. Jana Stančeková   

  referentka útvaru – členka kontrolnej skupiny   .................................... 

 

 

 

Počet strán :  26 

Počet výtlačkov : 40  

 

 

V Liptovskom Mikuláši dňa  03.09.2014 
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Návrh 

na uznesenie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši  dňa 11.09.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu programu:   

Správa o výsledku kontrol: „Kontrola dodržiavania  Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám právnickými osobami zriadenými zákonom, kde má mesto 100 % - nú účasť 

v subjektoch : 

1. Televízia Liptov, a.s., Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 031 01 

2. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Nám. Osloboditeľov 73, Liptovský Mikuláš 

031 01 

3. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Partizánov 14, Liptovský Mikuláš 

031 01“ 

 

 

Mestské zastupiteľstvo v Liptovskom Mikuláši : 

 

 

I.   berie na vedomie:      

 

Správu o výsledku kontrol : 

 „Kontrola dodržiavania  Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám právnickými 

osobami zriadenými zákonom, kde má mesto 100 % - nú účasť v subjektoch :  

1. Televízia Liptov, a.s., Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 031 01 

2. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Nám. Osloboditeľov 73, Liptovský Mikuláš 

031 01 

3. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Partizánov 14, Liptovský Mikuláš 

031 01“ 
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Správa o výsledku kontroly 

 

 

I. Kontrolný orgán: JUDr. Bibiana Kuchárová, hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš 

(ďalej v texte len „kontrolný orgán“ alebo „hlavná kontrolórka“) predkladá Mestskému 

zastupiteľstvu mesta Liptovský Mikuláš (ďalej v texte len „MsZ“) v súlade s ust. § 18f ods. 1 

písm. d) Zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

nasledovnú správu o výsledku vykonanej kontroly. 

 

II. Označenie kontroly: Kontrola dodržiavania  Zák. č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám právnickými osobami zriadenými zákonom, kde má mesto 100 % - nú účasť 

 

III. Kontrola bola vykonaná:  

 na  základe  plánu  kontrolnej  činnosti  hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na I. 

 polrok 2014 schváleného uznesením MsZ číslo 100/2013 zo dňa 12.12.2013 

 procesným postupom podľa základných pravidiel kontrolnej činnosti uvedenými v ust. §§ 

13 až 25 Zák. č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení, 

ako aj v Pravidlách kontrolnej činnosti v podmienkach mestskej samosprávy mesta 

Liptovský Mikuláš, ktoré s účinnosťou od 20.09.2008 schválilo MsZ uznesením č. 94/2008 

zo dňa 04.09.2008 

 

IV. Kontrolované subjekty:  

 

1. Televízia Liptov, a.s., Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 44 862 971, 

Zápis: OR OS Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10688/L  

 

2. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Nám. Osloboditeľov 73, Liptovský Mikuláš 

031 01, IČO: 36 435 911, Zápis: OROS Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10498/L  

 

3. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Partizánov 14, Liptovský Mikuláš 

031 01, IČO: 36 413 941, Zápis: OROS Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10395/L  

 

V. Kontrolované obdobie: od 01.10.2013 do 31.03.2014 

 

VI. Prehľad najdôležitejších právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet kontroly: 

 

1.1. Všeobecné záväzné právne predpisy : 

a) Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov  v znení: 

 od 01.12.2012  

(ďalej v texte len „Zák. č. 211/2000 Z.z.“ alebo „infozákon“ )  

 

b)   Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení: 

 od 1.10.2013 do 31.05.2014 

(ďalej v texte len „ Občianskeho zákonníka“) 

 

c) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení: 
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 od 01.02.2013 do 30.11.2013 

 od 01.12.2013 do 31.12.2013 

 od 01.01.2014 

(ďalej v texte len „ Obchodný zákonník“) 

 

d) Nariadenie vlády SR č. 498/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní 

zmlúv v Centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy účinné od 

01.01.2012  (ďalej v texte len „Nar. vlády SR č. 498/2011 Z. z.“) 

 

1.2. Interné predpisy: 

 

Kontrolované subjekty  nemali vypracované interné predpisy, ktoré  by bližšie určovali jednak 

pravidlá a postup pre zverejňovanie zmlúv, ďalej údajov o vyhotovených objednávkach tovarov, 

služieb a prác, údajov o faktúrach za tovary, služby a práce, ako aj podrobnejšie určovali pravidlá 

a postup  sprístupňovania informácií na žiadosť podľa Zák. č. 211/2000 Z.z. V kontrolovanom období  

kontrolované subjekty postupovali výlučne podľa Zák. č. 211/2000 Z.z.     

 

VII. V rámci predmetu kontroly: 

 

1. kontrolný orgán v prvom rade uskutočnil:  

a) analýzu dokumentácie ohľadom založenia kontrolovaného subjektu za účelom zistenia, či 

kontrolovaný subjekt napĺňa definíciu povinnej osoby podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona,  

b) preverenie účasti povinných osôb uvedených v ust. § 2 ods. 1 a 2 infozákona (vrátane mesta) 

v kontrolovanom  subjekte   podľa ust. § 5a ods. 2 a 3 infozákona pre účely definovania znakov 

povinne zverejňovanej zmluvy alebo notifikačnej povinnosti z pohľadu kontrolovaného 

subjektu ako povinnej osoby,  

c) zistenie predmetu podnikania kontrolovaného subjektu podľa zápisu v obchodnom registri pre 

účely vymedzenia bežnej obchodnej činnosti kontrolovaného subjektu pre účely preverovania 

notifikačnej povinnosti kontrolovaného subjektu podľa ust. § 5a ods. 3 infozákona, 

d) preverenie, či má kontrolovaný subjekt zriadené webové sídlo.  

 

2. Kontrolný orgán v rámci predmetu kontroly preveroval: 

 

2.1. Splnenie povinnosti zverejňovať:  

a)  zmluvy podľa infozákona,  

b)   údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác, 

c)  údaje o faktúre za tovary, služby a práce 

na webovom sídle kontrolovaného subjektu  realizované kontrolovaným subjektom ako povinnou 

osobou podľa ust. § 5a a ust. § 5b Zák. č. 211/2000 Z. z.  

 

2.2. Vydávanie písomných potvrdení o zverejnení zmluvy podľa ust. § 5a ods. 11 Zák. č. 211/2000 

Z.z.  

 

2.3. Splnenie povinnosti zverejňovať informácie o uzatvorených zmluvách na webovom sídle 

podľa ust. § 5a ods.3  Zák. č. 211/2000 Z. z.  v spojitosti s ust. § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j) r) a s)  

Zák. č. 211/2000 Z. z.  (ďalej v texte aj len „notifikačná povinnosť“).   
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2.4. Sprístupňovanie informácii na žiadosť podľa ust. § 14 Zák. č. 211/2000 Z.z. 

 

Účel kontroly:  

 

Účelom kontroly bolo zistiť v prípade, že kontrolovaný subjekt je povinnou osobou podľa 

infozákona, či dodržuje povinnosti podľa  Zák. č. 211/2000 Z. z. a tým je zabezpečené právo 

každého subjektu na informácie garantované Ústavou Slovenskej republiky, Listinou 

základných práv a slobôd a Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd.  

 

VIII. Kontrolné zistenia: 

 

1. Televízia Liptov, a.s., Sídlo: Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš 031 01, IČO: 

44 862 971, Zápis: OR OS Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10688/L (ďalej v texte len 

„TV  Liptov, a.s.“ alebo „kontrolovaný subjekt“) 

  

1.1. Analýza dokumentácie ohľadom založenia kontrolovaného subjektu za účelom zistenia, 

či  kontrolovaný subjekt napĺňa definíciu povinnej osoby podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona 

 

 MsZ uznesením č. 21/2009 zo dňa 05.02.2009 podľa ust. § 11 ods. 4 písm. l Zák. č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. v spojitosti s  uznesením MsZ č. 57/2009 zo dňa 14.05.2009 

schválilo založenie obchodnej spoločnosti s obchodným menom Televízia  Liptov, a.s., so 

sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš a 100 % majetkovou účasťou mesta 

Liptovský Mikuláš.   

 

 Dňa 27.05.2009 bola Zakladateľskou listinou napísanou formou notárskej zápisnice č. N 

21/2009, NZ 17467/2009, NCRls 17659/2009  na notárskom úrade JUDr. Viery Hámorskej, 

notárky so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš založená na dobu neurčitú 

jediným zakladateľom - mestom Liptovský Mikuláš so sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 

Liptovský Mikuláš, IČO: 00 315 524 akciová spoločnosť: 

Obchodné meno: Televízia Liptov, a.s.    

 Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš  

 

 Obchodná spoločnosť vznikla dňom 04.08.2009, kedy bola zapísaná do Obchodného registra 

Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, Vložka číslo 10688/L. Obchodnej spoločnosti bolo pridelené 

IČO: 44 862 971. 

 

Čiastkový záver: 

 

Kontrolný orgán konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že kontrolovaný subjekt založilo ako jediný 

zakladateľ mesto Liptovský Mikuláš spĺňa  definíciu povinnej osoby podľa ust. § 2 ods. 3 Zák. č. 

211/2000 Z. z. 

 

1.2. Preverenie účasti povinných osôb uvedených v ust. § 2 ods. 1 a 2 infozákona (vrátane 

mesta) v kontrolovanom subjekte podľa ust. § 5a ods. 2 a 3 infozákona pre účely 

definovania znakov povinne zverejňovanej zmluvy alebo notifikačnej povinnosti 

z pohľadu kontrolovaného subjektu ako povinnej osoby podľa infozákona 
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Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Odd. Sa, Vložka číslo: 10688/L 

vyhotoveného dňa 22.05.2014 zo stránky www.orsr .sk, kde je kontrolovaný subjekt zapísaný, ďalej  

účtovnej dokumentácie predloženej Odd. ekonomiky MsÚ a dokumentácie týkajúcej sa rozhodovania 

jediného akcionára v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia vedenej na Právnom oddelení MsÚ, 

kontrolný orgán konštatuje, že : 

 jediným akcionárom kontrolovaného subjektu je mesto Liptovský Mikuláš (výlučná 

kapitálová účasť v kontrolovanom subjekte), 

 kontrolovaný subjekt je právnym nástupcom obchodnej spoločnosti TV Liptov, s.r.o. so 

sídlom Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 417 998, ktorá bola zrušená 

zlúčením s kontrolovaným subjektom a zanikla dňom 22.11.2012, kedy bola vymazaná 

z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Odd.: Sro, Vložka číslo: 14882/L. 

 

Čiastkový záver: 

 

Kontrolný orgán konštatuje, že mesto Liptovský Mikuláš má v kontrolovanom subjekte výlučnú účasť 

a to jednak kapitálovú (majetkovú) účasť, nakoľko je jeho jediným akcionárom, ako aj účasť vo forme 

riadenia a kontroly spoločnosti.  

 

1.3. Zistenie  predmetu  podnikania kontrolovaného  subjektu  podľa  zápisu  v obchodnom   

   registri a v závislosti  od toho bežnej obchodnej činnosti kontrolovaného subjektu za 

 účelom určenia rozsahu notifikačnej povinnosti kontrolovaného subjektu podľa ust. § 5a 

 ods. 3 infozákona 

 

Podľa výpisu z obchodného registra uvedeného v časti 1.2.tejto správy bolo zistené, že kontrolovaný 

subjekt má nasledovný predmet podnikania:  

 služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov 

 služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

 vydavateľská činnosť 

 prenájom hnuteľných vecí 

 administratívne služby 

 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty 

 vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti 

 organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí 

 reklamné a marketingové služby 

 prieskum trhu a verejnej mienky 

 fotografické služby 

 počítačové služby 

 ozvučovanie kultúrnych a spoločenských podujatí 

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živností (veľkoobchod) 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu 

 sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb 

 lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby v zmysle platnej licencie  
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Čiastkový záver:  

 

Kontrolný orgán konštatuje, že pokiaľ kontrolovaný subjekt uzavieral  v kontrolovanom období 

zmluvy v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania, alebo činnosti zapísanej 

v obchodnom registri, nemá povinnosť takéto zmluvy zverejňovať, má však povinnosť ich notifikovať 

podľa ust. § 5a ods. 2 a 3 Zák. č. 211/2000 Z. z.; to neplatí, pokiaľ zmluvu uzavrel s fyzickou osobou, 

ktorá nie je podnikateľom. Problematike povinne zverejňovaných zmlúv a notifikácie zmlúv sa 

kontrolný orgán venuje v časti  1.5. tejto správy.  

 

1.4. Preverenie zriadenia webového sídla kontrolovaného subjektu 

 

Kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt má zriadené webové sídlo, preto má povinnosť 

na svojom webovom sídle zverejňovať údaje požadované Zák. č. 211/2000 Z. z.  

 

1.5. Povinné zverejňovanie zmlúv     

 

Kontrolovaný subjekt podľa predloženej evidencie zmlúv uzatvoril v rámci kontrolovaného obdobia 

desať zmlúv, u ktorých kontrolný orgán preveroval, či podľa obsahu ide o zmluvy, ktoré sa týkali 

nakladania s majetkom kontrolovaného subjektu a z toho dôvodu podliehajú zverejneniu podľa ust. § 

5a ods. 2 Zák. č. 211/2000 Z. z., ďalej či išlo o zmluvy uzavreté v bežnom obchodnom styku v rozsahu 

predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri, ktoré podliehajú notifikačnej povinnosti podľa 

ust. § 5a ods. 2 v spojitosti s ods. 3 cit. zákona v rozsahu podľa Nar. vlády SR č. 498/2011 Z. z., alebo 

išlo o zmluvy, ktoré nie sú povinne zverejňovanými zmluvami podľa ust. § 5a ods. 5 Zák. č. 211/2000 

Z. z. a či nejde o niektorú zo zmlúv uvedenú v ust. §5a ods. 5 písm. c), d), i),  r) a s) cit. zákona, ktorá 

sa síce nezverejňuje ale podlieha notifikačnej povinnosti podľa ust. § 5a ods. 3 cit. zákona.   

Preverením bolo zistené, že šesť zmlúv, ktoré sa týkali nakladania s majetkom spoločnosti podliehajú 

zverejneniu. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 1.  

 

     U zmlúv bolo preverené: 

a) zverejnenie zmluvy na webovom sídle kontrolovaného subjektu a dodržanie lehoty na 

zverejnenie  

b) obsah zverejnenej zmluvy (porovnanie zverejneného obsahu s obsahom uzavretej zmluvy,  

nesprístupnenie údajov, ktoré sa nezverejňujú) 

c) zverejnenie príloh 

                                                                                                                                                   tab. č. 1  

Por. 

číslo 

Názov zmluvy Druhá zmluvná strana Dátum 

uzavretia 

zmluvy 

Dátum 

zverejnenia 

zmluvy  

1. Zmluva o nájme 

hnuteľnej veci 

Dušan K. 

Liptovský Mikuláš 031 01 

15.10.2013 15.10.2013 

2. Kúpna zmluva Ing. Jaromír K.  

Liptovský Mikuláš 031 01 

22.11.2013 22.11.2013 

3. Zmluva o spolupráci BAR SERVIS, s.r.o. 

Demänová 203 

031 01 Liptovský Mikuláš  

03.01.2014 03.01.2014 

4. Kúpna zmluva Dušan K.  

Liptovský Mikuláš 031 01 

31.01.2014 31.01.2014 
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5. Kúpna zmluva Ing. Miroslav C. 

032 21 Bobrovec  

03.02.2014 03.02.2014 

6. Zmluva o spolupráci 

pri predaji reklamy 

Classic Media –TV, s.r.o. 

Štiavnická 6 

Nitra 949 01 

14.03.2014 14.03.2014 

   

Kontrolou bolo zistené, že všetky zmluvy podľa prehľadu v tabuľke č. 1 boli zverejnené v súlade s ust. 

§ 5a ods. 9 Zák. č. 211/2000 Z.z.  na webovom sídle TV Liptov, a.s. bezodkladne po uzavretí zmluvy, 

čo je preukázané uvedením dátumu zverejnenia. 

Pri  zverejňovaní údajov v zmluvách na webovom sídle bola podľa ust. § 9 Zák. č. 211/2000 Z.z.   

zabezpečená ochrana osobných údajov vo vzťahu k fyzickým osobám formou prekrytia údajov, ktoré 

sa nezverejňujú. 

Podľa ust. § 5a ods. 11 Zák. č. 211/2000 Z.z.  bolo  preverené  vydávanie písomných potvrdení 

o zverejnení zmlúv pre účastníka zmluvy, ktoré sa vydávajú len  na základe jeho žiadosti, keď podľa 

písomného  vyjadrenia štatutárneho zástupcu TV Liptov, a.s. písomné  potvrdenia neboli vydané, 

nakoľko  druhá zmluvná strana takéto potvrdenie nežiadala.  

 

V kontrolovanom období boli podľa obsahu uzatvorené štyri zmluvy v bežnom obchodnom styku 

v rozsahu predmetu podnikania, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 2 . Tieto zmluvy podliehajú notifikačnej 

povinnosti podľa ust. § 5a ods. 2 a 3 Zák. č. 211/2000 Z.z.  Na rozsah notifikácie sa primerane 

vzťahuje  Nar. vlády č. 498/2011 Z.z.  

                                                                                                                                    tab. č. 2 

Por. 

číslo 

Názov a číslo  zmluvy Druhá zmluvná strana Dátum uzavretia zmluvy 

1. Autorská zmluva č. 

01/2014 

na výkon práce 

moderátora  

Ing. Michaela K. 

031 01 Liptovský Mikuláš 

07.01.2014 

2. Autorská zmluva č. 

02/2014 

na výkon práce 

kameramana 

Dušan K. 

031 01 Liptovský Mikuláš 

07.01.2014 

3. Autorská zmluva č. 

03/2014 

na výkon práce 

moderátora 

Zuzana S. V. 

Liptovský Mikuláš 

07.01.2014 

4. Zmluva na výrobu 

a dodávku televízneho 

vysielania č. 

11/2014/PaM 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41 

10.01.2014 

 

Na webovom sídle kontrolovaného subjektu boli zverejnené informácie  o uzatvorenej zmluve, ktoré  

obsahovali požadované  náležitosti a to: 

1. názov zmluvy, 

2. identifikáciu účastníkov zmluvy, a to ak išlo o právnickú osobu je uvedený názov, sídlo 

a identifikačné číslo, ak išlo o fyzickú osobu je uvedený titul, meno a priezvisko, 
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3. popis predmetu zmluvy, 

4. celková hodnota zmluvy, u tej zmluvy, kde ju bolo možné určiť, vrátane DPH, 

5. dátum uzatvorenia zmluvy, 

6. dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

7. dátum skončenia platnosti zmluvy, nakoľko vo všetkých prípadoch išlo o zmluvy uzatvorené 

na dobu určitú. 

 

Ďalej bola preverená povinnosť zverejňovať informácie o uzatvorení zmlúv uvedených v ust. § 5a ods. 

5 písm. c) , d), i), r), s)  Zák. č. 211/2000 Z.z., keď podľa písomného vyjadrenia štatutárneho zástupcu 

TV Liptov, a.s. takéto zmluvy v kontrolovanom období neboli uzatvorené. 

 

1.6. Povinné zverejňovanie údajov o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác 

 

Kontrolovaný subjekt vedie evidenciu objednávok, ktorá obsahuje dátum, názov dodávateľa a predmet 

objednávky. Podľa ust. § 5b ods. 1 písm. a) Zák. č. 211/2000 Z. z. bolo povinnosťou kontrolovaného 

subjektu zverejňovať na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme zákonom 

uvedené údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác. Kontrolný orgán konštatuje 

s poukazom na Dôvodovú správu k Zák. č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení infozákon, že táto 

povinnosť je splnená aj tým, že kontrolovaný subjekt pristúpil ku zverejneniu kompletných 

objednávok.   

V kontrolovanom období kontrolovaný subjekt vyhotovil jednu objednávku, ktorá je uvedená  v 

tabuľke  č.3.      

                                                                                                                                                  tab. č. 3 

Číslo 

objednávky 

Dodávateľ Dátum 

vystavenia 

Dátum 

zverejnenia 

OBJ 12014 Ing. Vladimír Rengevič GRAFON, 

Tranovského 19 Liptovský Mikuláš 

26.02.2014 28.02.2014 

 

U  objednávky bolo preverené: 

a) zverejnenie objednávky  na webovom sídle TV Liptov, a.s. a dodržanie lehoty na zverejnenie  

b) obsah zverejnených údajov v objednávke v závislosti od údajov uvedených demonštratívne 

v ust. § 5b ods. 1 písm. a) Zák. č.  211/2000 Z.z  

 

Na  webovom sídle bola objednávka zverejnená v lehote  v súlade s  ust. § 5b  ods. 1 písm. a) Zák. č. 

211/2000 Z.z., pričom  zverejnenie objednávky  tovarov, služieb a prác obsahovalo náležitosti a to: 

1. identifikačný údaj objednávky, 

2. popis objednaného plnenia, 

3. celkovú hodnotu objednaného  plnenia v sume vrátane DPH,  

4. dátum vyhotovenia objednávky, 

5. identifikačné údaje dodávateľa objednaného  plnenia: 

- obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa,  

- miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa,  

- identifikačné číslo dodávateľa, 

6. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: 

- meno a priezvisko fyzickej osoby – Mgr. art. Mário Kermiet, 

- funkciu fyzickej osoby – výkonný riaditeľ,  

7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku schválila: 
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 -      meno a priezvisko fyzickej osoby – Ing. Peter Lehotský,  

      -      funkciu fyzickej osoby – predseda predstavenstva.  

 

Nakoľko objednávka nesúvisela so žiadnou  povinne zverejňovanou zmluvou, v informácii nie je 

uvedená identifikácia takejto zmluvy.  

 

1.7. Povinné zverejňovanie údajov o faktúre za tovary, služby a práce 

 

Kontrolovaný subjekt predložil kontrolnému orgánu evidenciu došlých faktúr. Z nej bola 

prekontrolovaná  vybraná vzorka faktúr  podľa tabuľky  č. 4  za účelom preverenia zverejňovania 

údajov o faktúrach za tovary, služby a práce. Podľa ust. § 5b ods. 1 písm. b) Zák. č. 211/2000 Z. z. 

bolo povinnosťou kontrolovaného subjektu zverejňovať na svojom webovom sídle v štruktúrovanej 

a prehľadnej forme zákonom uvedené údaje o  faktúre za tovary, služby a práce. Kontrolný orgán 

konštatuje s poukazom na Dôvodovú správu k Zák. č. 382/2011 Z. z., ktorým sa menil infozákon, že 

táto povinnosť je splnená aj tým, že kontrolovaný subjekt pristúpil ku zverejneniu kompletných faktúr.  

  

                                                                                                                                             tab. č. 4 

Číslo faktúry Dodávateľ Dátum úhrady Dátum 

zverejnenia 

2013424 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

28.10.2013 11.10.2013 

131119 MIPAS s.r.o., Ul. 1. mája 7, 031 01 

Liptovský Mikuláš 

14.11.2013 11.11.2013 

2132101377 SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 

2 

19.12.2013 06.12.2013 

1312103180 Towercom, a.s., Cesta na Kamzík 14, 831 

01 Bratislava 

09.01.2014 18.12.2013 

201879 IMAFEX, spol. s.r.o., Belopotockého 4, 

031 01 Liptovský Mikuláš 

24.01.2014 27.01.2014 

2014001 Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 

1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš 

20.01.2014 10.01.2014 

2014008 Martin Dyrčík HOR-TECH, Bobrovec 

302 

26.02.2014 26.02.2014 

0812014 R.M.Agency, s.r.o., Horný Val 23, 010 01 

Žilina 

17.03.2014 10.03.2014 

201403040 EKO-SERVIS LM s.r.o., Bellová 14/87, 

031 01 Liptovský Mikuláš 

10.04.2014 25.03.2014 

0114035613 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o., 

Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 

26.03.2014 28.03.2014 

 

 

U týchto faktúr  bolo preverené: 

a) zverejnenie faktúr  na webovom sídle TV Liptov, a.s. a dodržanie lehoty na zverejnenie  

b) obsah zverejnených údajov vo faktúrach v závislosti od údajov uvedených demonštratívne v Zák. 

 č.  211/2000 Z.z.  
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Uvedené faktúry za tovary, služby a práce boli  zverejnené na webovom sídle v lehote  v súlade s  ust. 

§ 5b  ods. 1 písm. b) Zák. č. 211/2000 Z.z.  

Zverejnené faktúry za tovary, služby a práce obsahovali požadované  náležitosti a to: 

1. identifikačný údaj faktúry, 

2. popis fakturovaného plnenia, 

3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume vrátane DPH,  

4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou a to odkazom na 

zverejnenú zmluvu (link na zmluvu), 

5. dátum doručenia faktúry, 

6. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: 

a) meno, priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo 

obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 

b) adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa 

alebo sídlo právnickej osoby, 

c) identifikačné číslo dodávateľa. 

 

1.8. Sprístupňovanie informácii na žiadosť podľa Zák. č. 211/2000 Z.z. 

 

Prekontrolovaná bola evidencia žiadostí podľa ust. § 20 Zák. č. 211/2000 Z.z. , keď bolo zistené, že 

kontrolovaný subjekt mal zavedenú elektronickú evidenciu žiadostí (tabuľková forma) tak, aby 

poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných 

informáciách. Evidencia  obsahovala údaje: 

a) dátum podania žiadosti, 

b) meno a priezvisko kto  žiadosť podal,  

c) vyžiadanú informáciu,   

d) navrhovaný spôsob poskytnutia informácie, 

e) dátum na vybavenie a osobu, ktorá žiadosť vybavuje, 

f) výsledok vybavenia žiadosti ( poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie 

žiadosti), 

g) opravný prostriedok. 

 

Podľa cit. evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií kontrolný orgán zistil, že kontrolovanému 

subjektu za kontrolované obdobie od 01.10.2013 do 30.03.2014 nebola zaslaná žiadna žiadosť 

o sprístupnenie informácií podľa ust. § 14 Zák. č. 211/2000 Z.z. 

 

1.9. Záver z kontroly v kontrolovanom subjekte TV Liptov, a.s.: 

      

Vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, v dôsledku toho bol z kontroly spracovaný Záznam 

o výsledku kontroly č. 11/KO/2014.   
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2. Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Nám. Osloboditeľov 73, Liptovský 

Mikuláš 031 01, IČO: 36 435 911, Zápis: OROS Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 

10498/L (ďalej v texte len „BPLM a.s.“ alebo „kontrolovaný subjekt“) 

 

2.1. Analýza dokumentácie ohľadom založenia kontrolovaného subjektu za účelom zistenia, či 

kontrolovaný subjekt napĺňa definíciu povinnej osoby podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona 

 

 Dňa 13.09.2005  bola Zakladateľskou listinou napísanou formou  Notárskej zápisnice  č. N 

152/2005 NZ 42504/2005 NCRis 41919/2005  na notárskom úrade JUDr. Mileny Geškovej, 

notárky so sídlom ul. 1. mája č. 54, Liptovský Mikuláš, ktorej súčasťou bolo vyhlásenie 

zakladateľa o založení akciovej spoločnosti, založená jediným zakladateľom - mestom 

Liptovský Mikuláš so sídlom Štúrova 1989/41 031 42  Liptovský Mikuláš IČO: 00 315 524 na 

dobu neurčitú akciová spoločnosť: 

Obchodné meno:  Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s.  

Sídlo: Nám. osloboditeľov 12, 031 01 Liptovský Mikuláš  

  

 Obchodná spoločnosť vznikla dňom 03.11.2005, kedy bola zapísaná do Obchodného registra 

Okresného súdu Žilina, Odd.: Sa, Vložka č.: 10498/L. Podľa výpisu z obchodného registra 

obchodná spoločnosť má pridelené IČO: 36 435 911. 

 

 Predaj časti podniku kontrolovaného subjektu (zmena týkajúca sa majetku 

kontrolovaného  subjektu, ktorá súvisí s kontrolovaným obdobím)  

 

MsZ schválilo uznesením č. 72/2013 zo dňa 19.09.2013 v časti III „Schvaľuje“ bode d)  predaj 

časti Bytového podniku Liptovský Mikuláš, a.s. súvisiacu so správou bytov v osobnom 

vlastníctve spoločnosti INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. so sídlom Garbiarska 905,  

Liptovský Mikuláš, IČO: 46 779 841 (ďalej len „INTEN-EURA“), ktorého predmetom boli 

práva a záväzky vyplývajúce zo zmlúv o výkone správy uzavreté s vlastníkmi bytov, práva 

a záväzky vyplývajúce zo zmlúv s dodávateľskými subjektmi a z pracovnoprávnych vzťahov, 

a určený hnuteľný majetok. 

 Jediný akcionár (mesto Liptovský Mikuláš) v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia 

 rozhodol svojim rozhodnutím zo dňa 21.10.2013 jednak o prevode časti podniku v súlade 

 s ust. § 187 ods. 1 písm. j) Obchodného zákonníka, ako aj schválil právny úkon – uzavretie 

 Zmluvy o predaji časti podniku  v znení jej príloh medzi kontrolovaným subjektom ako 

 predávajúcim a INTEN-EUROU ako kupujúcim.  

 

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Odd.: Sa, Vložka č.: 10498/L 

vyhotoveného dňa 22.05.2014 zo stránky www.orsr. sk  bol  predaj časti podniku kupujúcemu 

INTEN EURA zapísaný od 24.12.2013. 

 

Čiastkový záver:  

 

Kontrolný orgán konštatuje, že vzhľadom na skutočnosť, že kontrolovaný subjekt založilo ako jediný 

zakladateľ mesto Liptovský Mikuláš spĺňa kontrolovaný subjekt definíciu povinnej osoby podľa ust. § 

2 ods. 3 Zák. č. 211/2000 Z. z. 

 

 

http://www.orsr/
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2.2. Preverenie účasti povinných osôb uvedených v ust. § 2 ods. 1 a 2 infozákona (vrátane 

mesta) v kontrolovanom subjekte podľa ust. § 5a ods. 2 a 3 infozákona pre účely 

definovania znakov povinne zverejňovanej zmluvy alebo notifikačnej povinnosti 

z pohľadu kontrolovaného subjektu ako povinnej osoby podľa infozákona 

 

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, Odd.: Sa, Vložka č.: 10498/L 

vyhotoveného dňa 22.05.2014 zo stránky  www.orsr .sk, kde je kontrolovaný subjekt zapísaný, ďalej  

účtovnej dokumentácie predloženej Odd. ekonomiky MsÚ a dokumentácie týkajúcej sa rozhodovania 

jediného akcionára v rámci pôsobnosti valného zhromaždenia vedenej na Právnom oddelení MsÚ, 

kontrolný orgán konštatuje, že : 

 jediným akcionárom kontrolovaného subjektu je mesto Liptovský Mikuláš (výlučná 

kapitálová účasť v kontrolovanom subjekte) 

 

Čiastkový záver:  

 

Kontrolný orgán konštatuje, že mesto Liptovský Mikuláš má v kontrolovanom subjekte výlučnú účasť 

a to jednak kapitálovú (majetkovú) účasť, nakoľko je jeho jediným akcionárom, ako aj účasť vo forme 

riadenia a kontroly spoločnosti.  

 

2.3. Zistenie predmetu podnikania kontrolovaného subjektu podľa zápisu v obchodnom   

   registri a v závislosti  od toho bežnej obchodnej činnosti kontrolovaného subjektu za 

 účelom určenia rozsahu notifikačnej povinnosti kontrolovaného subjektu podľa ust. § 5a 

 ods. 3 infozákona 

 

Podľa výpisu z obchodného registra uvedeného v časti 2.2. tejto časti správy bolo zistené, že 

kontrolovaný subjekt má nasledovný predmet podnikania:  

 

 poradenská činnosť v oblasti energetiky a úspor energie 

 sprostredkovanie obchodu, výroby, služieb a dopravy v rozsahu voľných živností 

 správa bytového fondu a nebytových priestorov a základné služby spojené s prenájmom 

 prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než 

základných služieb spojených s prenájmom 

 prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností 

 výkon správy a služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov v rozsahu 

voľných živností 

 sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)  

 sprostredkovanie údržby bytového fondu 

 uskutočňovanie stavieb a ich zmien 

 ubytovacie služby v rozsahu voľných živností 

 kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných 

živností 

 kopírovacie služby 

 výroba tepla, rozvod tepla 

 počítačové služby 

 činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 

 vedenie účtovníctva 
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 montáž, rekonštrukcie, údržba vyhradených elektrických zariadení 

 prípravné práce k realizácii stavby 

 dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov 

 vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo 

 čistiace a upratovacie služby 

 verejné obstarávanie (do 06.03.2014) 

 prevádzka krytej plavárne, telocvične a plážového ihriska (do 06.03.2014) 

 prevádzka zimného štadióna ( do 06.03.2014) 

 

Čiastkový záver:  

 

Kontrolný orgán konštatuje, že pokiaľ kontrolovaný subjekt uzavieral  v kontrolovanom období 

zmluvy v bežnom obchodnom styku, ktorý má zapísaný v obchodnom registri, nemá povinnosť takéto 

zmluvy zverejňovať, má však má povinnosť ich notifikovať podľa ust. § 5a ods. 2 a 3 Zák. č. 

211/2000 Z. z. To neplatí, pokiaľ zmluvu uzavrel s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom, taká 

zmluva nepodlieha ani notifikácii. Problematike povinne zverejňovaných zmlúv a notifikácie zmlúv sa 

kontrolný orgán venuje v časti 2.5 tejto správy.  

 

2.4. Preverenie zriadenia webového sídla kontrolovaného subjektu 

 

Kontrolný orgán konštatuje, že kontrolovaný subjekt má zriadené webové sídlo, preto má povinnosť 

na svojom webovom sídle zverejňovať údaje požadované Zák. č. 211/2000 Z. z.  

 

2.5. Povinné zverejňovanie zmlúv     

 

Kontrolovaný subjekt podľa predloženej evidencie zmlúv uzatvoril v rámci kontrolovaného obdobia 

21 zmlúv, u ktorých kontrolný orgán preveroval, či podľa obsahu ide o zmluvy, ktoré sa týkali 

nakladania s majetkom kontrolovaného subjektu a z toho dôvodu podliehajú zverejneniu podľa ust. § 

5a ods. 2 Zák. č. 211/2000 Z. z., ďalej či išlo o zmluvy uzavreté v bežnom obchodnom styku v rozsahu 

predmetu podnikania zapísaného v obchodnom registri, ktoré podliehajú notifikačnej povinnosti podľa 

ust. § 5a ods. 2 v spojitosti s ods. 3 cit. zákona v rozsahu podľa Nar. vlády SR č. 498/2011 Z. z., alebo 

išlo o zmluvy, ktoré nie sú povinne zverejňovanými zmluvami podľa ust. § 5a ods. 5 Zák. č. 211/2000 

Z. z., resp. či nejde o niektorú zo zmlúv uvedenú v ust. §5a ods. 5 písm. c), d), i), r) a s) cit. zákona, 

ktorá sa síce nezverejňuje ale podlieha notifikačnej povinnosti. podľa ust. § 5a ods. 3 cit. zákona.   

Preverením bolo zistené, že päť zmlúv, ktoré sa týkali nakladania s majetkom kontrolovaného subjektu 

podliehajú zverejneniu. Ich prehľad je uvedený v tabuľke č. 5.  

 

     U zmlúv bolo preverené: 

a) zverejnenie zmluvy na webovom sídle kontrolovaného subjektu a dodržanie lehoty na 

zverejnenie  

b) obsah zverejnenej zmluvy (porovnanie zverejneného obsahu s obsahom uzavretej zmluvy,  

nesprístupnenie údajov, ktoré sa nezverejňujú) 

c) zverejnenie príloh 
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                                                                                                                                                   tab. č. 5  

Por. 

číslo 

Druh zmluvy Druhá zmluvná strana Dátum 

uzavretia 

zmluvy 

Dátum 

zverejnenia 

zmluvy  

Úhrada 

 

1. Zmluva 

o predaji časti 

podniku 

INTEN – EURA, správa 

domov, s.r.o., Garbiarska 905, 

031 01 Liptovský Mikuláš 

21.10.2013 28.10.2013 na základe 

zmluvy dňa 

13.12.2013 

2. Zmluva o nájme 

nebytových 

priestorov 

SOMI, spol. s.r.o., so sídlom: 

Nábrežná 852, 032 61 Važec 

15.11.2013 18.11.2013 na základe 

zmluvy 

mesačne 

3. Kúpna zmluva 

č. 

459/2013/ORG 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41,  

031 01 Liptovský Mikuláš  

18.12.2013 18.12.2013 fak. č.  

3111001049 

4. Zmluva 

o postúpení 

pohľadávky 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41,  

031 01 Liptovský Mikuláš 

09.01.2014 29.01.2014 Bezodplatné 

postúpenie 

5. Kúpna zmluva 

č. 01/2014 

BPLM/MLM 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41,  

031 01 Liptovský Mikuláš 

12.03.2014 18.03.2014 fak. č. 

4111000001 

      

Kontrolou bolo zistené, že  zmluvy podľa prehľadu v tabuľke č. 5 pod por. č. 1  a č. 2  boli zverejnené 

priamo na webovom sídle BPLM, a.s. bezodkladne po uzavretí zmluvy. Obdobne zmluvy uvedené pod 

por. č. 3 až č. 5  v tab. č. 5 boli zverejnené bezodkladne po ich uzavretí na webovom sídle 

kontrolovaného subjektu prostredníctvom stránky www. mikulas.sk – eGOV mesta Liptovský Mikuláš 

(na webovom sídle kontrolovaného subjektu je odkaz na webové sídlo mesta), čo kontrolný orgán 

považuje za splnenie povinnosti zverejniť zmluvu.   

Pri  zverejňovaní údajov v zmluvách na webových sídlach bola podľa Zák. č. 211/2000 Z.z.   

zabezpečená ochrana osobných údajov vo vzťahu k fyzickým osobám  formou prekrytia údajov, ktoré 

sa nezverejňujú. 

Podľa ust. § 5a ods. 11 Zák. č. 211/2000 Z.z.  bolo  preverené  vydávanie písomných potvrdení 

o zverejnení zmlúv pre účastníka zmluvy, ktoré sa vydávajú len  na základe jeho žiadosti.   

Podľa písomného  vyjadrenia štatutárneho zástupcu BPLM, a.s. žiadna zo zmluvných strán si 

v kontrolovanom období nevyžiadala vydať písomné  potvrdenie o zverejnení zmluvy.  

 

Kontrolný orgán po posúdení obsahu zmlúv zistil, že kontrolovaný subjekt uzavrel 16 zmlúv 

v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 6 . Tieto 

zmluvy podliehajú notifikačnej povinnosti podľa ust. § 5a ods. 2 a 3 Zák. č. 211/2000 Z.z. Na rozsah 

notifikácie sa primerane vzťahuje nariadenie vlády č. 498/2011 Z.z.  

 

 

                                                                                                                                      tab. č.6 

Por. 

číslo 

Názov a číslo  zmluvy Druhá zmluvná strana Dátum uzavretia zmluvy 

1. Zmluva o dielo BRAAND GROUP, s.r.o. 

Liptovský Mikuláš 

04.10.2013 

2. Zmluva o dielo Výťahy plus v.o.s. 

Liptovský Mikuláš 

10.10.2013 
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3. Zmluva o dielo č. 

2013/10/1 

Vyregulovanie.sk, spol. s.r.o. 

Liptovský Mikuláš 

11.10.2013 

4. Zmluva o dielo THERMASTAV, s.r.o. 

Liptovský Mikuláš 

15.10.2013 

5.  Zmluva o dielo  

č. 18102013 

Marek Čonka – fyz os.pod. 

Liptovský Mikuláš 

23.10.2013 

6. Zmluva o podnájme 

nebytových priestorov 

PELU servis, s.r.o. 

Štiavnička 

19.09.2013 

7. Zmluva o podnájme 

nebytových priestorov 

Patrik Čonka, The uni modelas, 

Liptovský Mikuláš 

24.09.2013 

8. Zmluva o podnájme 

nebytových priestorov 

MEDLA STAV, s.r.o. 

Liptovský Mikuláš 

26.09.2013 

9. Zmluva o podnájme 

nebytových priestorov 

Verona, s.r.o. 

Liptovský Mikuláš 

30.09.2013 

10. Zmluva o podnájme 

nebytových priestorov 

Mgr. Ľubica Okoličányová - fyz. 

os. podnikateľ 

Liptovský Mikuláš 

30.10.2013 

11. Zmluva o podnájme 

nebytových priestorov 

UNISTAV – HSV PLUS, s.r.o. 

Veterná Poruba 

31.10.2013 

12. Dodatok č. 68 

k Mandátnej zmluve 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41 Liptovský 

Mikuláš 

18.10.2013 

13 Dodatok č. 69 

k Mandátnej zmluve 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41 Liptovský 

Mikuláš 

14.11.2013 

14. Dodatok č. 70 

k Mandátnej zmluve 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41 Liptovský 

Mikuláš 

20.11.2013 

15. Dodatok č. 16 

k Nájomnej zmluve č. 

02/BPLM – NP/2006  

Mesto Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41 Liptovský 

Mikuláš 

18.10.2013 

16. Dodatok č. 

17 373/2013/Ekon. 

k Nájomnej zmluve č. 

02/BPLM – NP/2006 

Mesto Liptovský Mikuláš 

Štúrova 1989/41 Liptovský 

Mikuláš 

18.10.2013 

 

Na  webovom sídle boli zverejnené informácie o uzatvorených zmluvách podľa prehľadu v tab. č. 6 

uvedených pod por. č. 1 – č. 5 s nasledovnými náležitosťami: 

a) identifikácia účastníkov zmluvy, a to ak išlo o právnickú osobu je uvedený názov, sídlo 

a identifikačné číslo, ak išlo o fyzickú osobu – podnikateľa  je uvedený titul, meno 

a priezvisko a identifikačné číslo, 

b) popis predmetu zmluvy, 

c) dátum skončenia platnosti zmluvy, nakoľko vo všetkých prípadoch išlo o zmluvy 

uzatvorené na dobu určitú.  
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Ďalej na  webovom sídle boli zverejnené informácie o uzatvorených zmluvách podľa prehľadu v tab. 

č. 6 uvedených pod por. č. 6 – č. 11 s nasledovnými náležitosťami: 

a) identifikácia účastníkov zmluvy, a to ak išlo o právnickú osobu je uvedený názov, sídlo 

a identifikačné číslo, ak išlo o fyzickú osobu – podnikateľa  je uvedený titul, meno 

a priezvisko a identifikačné číslo, 

b) popis predmetu zmluvy. 

 

Zistený nedostatok č. 1 

 

a) zverejnené informácie o uzatvorených zmluvách podľa prehľadu v tabuľke č. 6 uvedené pod 

por. č. 1 – č. 5 neobsahovali nasledovné náležitosti: 

a.1) názov zmluvy, 

a.2) celkovú hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH, 

a.3) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, 

a.4) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

 

b) zverejnené informácie o uzatvorených zmluvách podľa prehľadu v tabuľke č. 6 uvedené pod 

por. č. 6 – č. 11 neobsahovali: 

b.1) názov zmluvy, 

b.2) celkovú hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH, 

b.3) dátum, kedy bola zmluva uzavretá,  

b.4) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

b.5) dátum skončenia platnosti zmluvy, nakoľko zmluvy boli uzavreté na dobu určitú, 

 

c) neboli zverejnené informácie o uzatvorených dodatkoch ku zmluvám uvedené v tabuľke č. 6 

pod por. č. 12 – č. 16 na webovom sídle BPLM, a.s.,  

 

čo všetko je v rozpore s ust. § 5a ods. 3 Zák. č. 211/2000 Z.z  v spojení s § 3  Nariadenia vlády 

č. 498/2011 Z.z.  

 

Ďalej bola preverená povinnosť zverejňovať informácie o uzatvorení zmlúv podľa ust. § 5a ods. 5 

písm. c), d), i), r), s)  Zák. č. 211/2000 Z.z., keď podľa vyjadrenia štatutárneho zástupcu BPLM, a.s. 

takéto zmluvy v kontrolovanom období neboli uzatvorené. 

 

2.6. Povinné zverejňovanie údajov o vyhotovených objednávkach tovarov, služieb a prác 

 

Kontrolovaný subjekt vedie evidenciu objednávok, ktorá obsahuje dátum, názov dodávateľa a predmet 

objednávky. Podľa ust. § 5b ods. 1 písm. a) Zák. č. 211/2000 Z. z. bolo povinnosťou kontrolovaného 

subjektu zverejňovať na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme zákonom 

uvedené údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác.  

Kontrolný orgán zistil, že v kontrolovanom období neboli vyhotovené kontrolovaným subjektom 

žiadne objednávky a preto mu v tomto smere nevznikla žiadna povinnosť.  

 

2.7. Povinné zverejňovanie údajov o faktúre za tovary, služby a práce 

 

Prekontrolované boli  faktúry  podľa prehľadu uvedenom v  tabuľke  č. 7, ktoré sa týkali uzatvorených 

zmlúv podľa prehľadu v tabuľke č. 6 tejto správy pod por. č. 3 a č. 5 za účelom preverenia 
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zverejňovania údajov o faktúrach za tovary, služby a práce podľa ust. § 5b ods. 1 písm. b) Zák. č. 

211/2000 Z. z., keď  bolo povinnosťou kontrolovaného subjektu zverejňovať na svojom webovom 

sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme zákonom uvedené údaje o  faktúre za tovary, služby a práce.  

 

                                                                                                                                             tab. č. 7 

Číslo faktúry Dodávateľ Odberateľ Dátum 

úhrady 

Dátum 

zverejnenia 

3111001049 Bytový podnik 

Liptovský Mikuláš, a.s. 

Mesto Liptovský 

Mikuláš  

30.12.2013 27.12.2013 

4111000001 Bytový podnik 

Liptovský Mikuláš, a.s. 

Mesto Liptovský 

Mikuláš  

28.04.2014 29.04.2014 

 

U týchto faktúr  bolo preverené: 

a) zverejnenie údajov o faktúre  na webovom sídle a dodržanie lehoty na zverejnenie  

b) obsah zverejnených údajov o faktúrach v závislosti od údajov uvedených demonštratívne v 

Zák. č.  211/2000 Z.z. 

Údaje o faktúrach za tovary, služby a práce kontrolovaný subjekt zverejnil na svojom webovom sídle 

prostredníctvom webového sídla mesta (elektr. informačný systém samosprávy CGISS CORA GEO, 

modul Fakturácia), v lehote podľa ust. § 5b ods. 1 písm. b)  infozákona (na webovom sídle 

kontrolovaného subjektu sa nachádza odkaz na webové sídlo mesta).  

Zverejnenie údajov o faktúre za tovary, služby a práce obsahovalo požadované  náležitosti a to: 

1. identifikačný údaj faktúry, 

2. popis fakturovaného plnenia, 

3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako bola uvedená na faktúre pričom údaj 

o tom, že ide o sumu vrátane DPH je uvedený pre všetky faktúry spoločne  na webovom sídle,  

4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisela s povinne zverejňovanou zmluvou, 

5. identifikáciu objednávky, ak  faktúra súvisela s objednávkou, 

6. dátum doručenia faktúry, 

7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: 

a. meno, priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo 

obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 

b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – 

podnikateľa alebo sídlo právnickej osoby, 

c. identifikačné číslo dodávateľa. 

 

2.8. Sprístupňovanie informácii na žiadosť podľa Zák. č. 211/2000 Z.z. 

 

Prekontrolovaná bola evidencia žiadostí podľa ust. § 20 infozákona, keď bolo zistené, že kontrolovaný 

subjekt mal zavedenú elektronickú evidenciu žiadostí (tabuľková forma) tak, aby poskytovala údaje 

potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia  

obsahovala údaje: 

a) dátum podania žiadosti, 

b) meno a priezvisko kto  žiadosť podal,  

c) vyžiadanú informáciu,   

d) navrhovaný spôsob poskytnutia informácie, 

e) dátum na vybavenie a osobu, ktorá žiadosť vybavuje, 
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f) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo 

postúpenie žiadosti), 

g) opravný prostriedok. 

 

Podľa cit. evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií kontrolný orgán zistil, že kontrolovanému 

subjektu za kontrolované obdobie od 01.10.2013 do 30.03.2014 nebola zaslaná žiadna žiadosť 

o sprístupnenie informácií podľa ust. § 14 Zák. č. 211/2000 Z.z. 

 

2.9. Záver z kontroly v kontrolovanom subjekte BPLM, a.s.: 

      

Vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky, v dôsledku toho bola z kontroly spracovaná Správa 

o výsledku kontroly č. 12/KO/2014.   

 

Na základe správy o výsledku kontroly č. 12/KO/2014  kontrolný orgán ukladá kontrolovanému 

subjektu podľa ust. § 13 ods. 2 písm. h) v spojení s ust. § 14 ods. 2 písm. g) a h) zákona č.502/2001 

Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov:  

1. prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku 

a predložiť kontrolnému orgánu písomný zoznam týchto opatrení v lehote do 18.07.2014 a  

2. predložiť kontrolnému orgánu písomnú správu o splnení prijatých opatrení na nápravu 

nedostatkov zistených kontrolou a o odstránení príčin ich vzniku, o určení zamestnancov 

zodpovedných za nedostatky zistené kontrolou a o uplatnení opatrení voči nim podľa 

osobitného predpisu v lehote do 31.07.2014 

 

2.10. Prehľad o zistených nedostatkoch, prijatých opatreniach a splnení prijatých opatrení:  

 

Zistený nedostatok Zistený  nedostatok č. 1 

a) zverejnené informácie o uzatvorených zmluvách podľa prehľadu 

v tabuľke č. 6 uvedené pod por. č. 1 – č. 5 neobsahovali nasledovné 

náležitosti: 

a.1) názov zmluvy, 

a.2) celkovú hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH, 

a.3) dátum, kedy bola zmluva uzavretá, 

a.4) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

 

b) zverejnené informácie o uzatvorených zmluvách podľa prehľadu 

v tabuľke č. 6 uvedené pod por. č. 6 – č. 11 neobsahovali: 

b.1) názov zmluvy, 

b.2) celkovú hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane DPH, 

b.3) dátum, kedy bola zmluva uzavretá,  

b.4) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, 

b.5) dátum skončenia platnosti zmluvy, nakoľko zmluvy boli uzavreté na    

       dobu určitú, 

 

c) neboli zverejnené informácie o uzatvorených dodatkoch ku zmluvám 

uvedené v tabuľke č. 6 pod por. č. 12 – č. 16 na webovom sídle 

BPLM, a.s.   
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čo všetko je v rozpore s ust. § 5a ods. 3 Zák. č. 211/2000 Z.z  v spojení s § 

3  Nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z.  

Prijaté opatrenia 

 

Lehota určená HK: 

Opatrenia prijať do 

18.07.2014 

Dňa 17.07.2014 bola BPLM, a.s. doručená Hlavnej kontrolórke mesta 

Informácia o prijatých opatreniach na základe správy o výsledku kontroly 

12/KO/2014: 

 Všetky chýbajúce údaje v kontrolovanom období od 01.10.2013 do 

31.03.2014 boli do tabuľky zverejnenej na webovom sídle BPLM, 

a.s. doplnené, až na celkovú hodnotu zmluvy. Tieto sumy sa 

postupne zisťujú a doplňujú. Pri zmluvách pre byty v osobnom 

vlastníctve bude problém určiť celkovú hodnotu predmetu zmluvy 

nakoľko tieto zmluvy má v držbe nový vlastník, ktorý nadobudol 

časť podniku na základe zmluvy o predaji časti podniku. Vo 

všetkých prípadoch sa nakladalo s majetkom vlastníkov bytov, nešlo 

teda o financie resp. verejný majetok. 

 Nakoľko BPLM, a.s. ukončuje svoju podnikateľskú činnosť a má len 

jedného zamestnanca, bol tento upozornený na nedostatky zistené 

kontrolou a zabezpečuje ich odstránenie. 

 Následne bol tento zamestnanec poučený o dodržiavaní Zák. č. 

211/2000 Z.z., aby do skončenia činnosti BPLM, a.s. sa neopakovali 

nedostatky zistené kontrolou. 

 Opatrenia voči zamestnancom, ktorí zodpovedali za vzniknuté 

nedostatky nie je možné prijať, nakoľko už nie sú zamestnancami 

BPLM, a.s.   

Podanie správy 

o splnení opatrenia 

 

Lehota určená HK: 

správu podať do 

31.07.2014 

Dňa 30.07.2014 bola doručená Hlavnej kontrolórke mesta Správa o splnení 

prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou 

č.12/KO/2014, v ktorej bolo oznámené, že všetky chýbajúce údaje 

v kontrolovanom období od 01.10.2013 do 31.03.2014 boli do tabuľky 

zverejnenej na webovom sídle BPLM , a.s. doplnené až na celkovú hodnotu 

zmluvy týkajúcich sa bytových domov v osobnom vlastníctve.  Tieto sumy 

sa postupne zisťujú a dopĺňajú. 

 

3. Mestský Hokejový klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s., Sídlo: Partizánov 14, Liptovský 

Mikuláš 031 01, IČO: 36 413 941, Zápis: OROS Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 10395/L 

(ďalej v texte len „MHK 32, a.s., alebo „kontrolovaný subjekt“) 

 

3.1. Analýza dokumentácie ohľadom založenia kontrolovaného subjektu za účelom zistenia, či 

kontrolovaný subjekt napĺňa definíciu povinnej osoby podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona 

 

 uvedená obchodná spoločnosť bola založená 11.06.2003 Zakladacou listinou vyhotovenou vo 

forme notárskej zápisnice č. N 65/2003, NZ 46424/2003 na notárskom úrade JUDr. Miroslava 

Ďuriša, notára so sídlom v Liptovskom Mikuláši, Ul. Kollárova 3, 

 jediným zakladateľom obchodnej spoločnosti bol Mestský hokejový klub 32 Liptovský 

Mikuláš, občianske združenie so sídlom Liptovský Mikuláš, Ul. Partizánov 14, IČO: 

37 809 032, registrovaný ako občianske združenie na Ministerstve vnútra SR dňa 27.11.2001 
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pod č. VVS/1-900/90-19283, v mene ktorého konal pri založení akciovej spoločnosti prezident 

a riaditeľ, 

 obchodná spoločnosť vznikla dňom 20.10.2003, kedy bola zapísaná do Obchodného registra 

Okresného súdu Žilina, Odd.: Sa, Vložka č. 10395/L, 

 v predmetnej akciovej spoločnosti nadobudlo mesto Liptovský Mikuláš výlučnú kapitálovú 

účasť postupne a to na základe Zmluvy o kúpe cenných papierov zo dňa 16.08.2007 a Zmluvy 

o kúpe cenných papierov č. 441/2009/Práv. zo dňa 30.10.2009. 

 

3.2. Záver u kontrolovaného subjektu MHK 32, a.s. 

 

Kontrolný orgán konštatuje, že aj napriek tomu, že jediným akcionárom obchodnej spoločnosti 

je mesto Liptovský Mikuláš, čo je preukázané aj výpisom z obchodného registra vyhotoveného 

dňa 25.04.2014 zo stránky www.orsk.sk, táto obchodná spoločnosť vzhľadom na to, že nebola 

založená mestom Liptovský Mikuláš nenapĺňa definíciu povinnej osoby podľa ust. § 2 ods. 3 

Zák. č. 211/2000 Z. z., v dôsledku toho nenapĺňa ani personálny znak definície povinne 

zverejňovanej zmluvy podľa ust. § 5a ods. 2 cit. zákona a nemá povinnosti uvedené v cit. zákone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orsk.sk/
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P r í l o h a   k  správe: 

 

Právna úprava: (výňatok týkajúci sa problematiky kontroly) 

 

Podľa ust. § 2 ods. 1 Zák. č. 211/2000 Z. z. sú povinnými osobami jednak obce, ďalej podľa ust. § 2 

ods. 2 nimi zriadené právnické osoby podľa ust. § 21 Zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n. p., ktorými sú rozpočtové 

a príspevkové organizácie mesta a nakoniec podľa ust. § 2 ods. 3 Zák. č. 211/2000 Z. z. právnické 

osoby založené mestom. S poukazom na uvedené skutočnosti v podmienkach mesta Liptovský 

Mikuláš  ide o obchodné spoločnosti založené mestom podľa Obchodného zákonníka. 

 

Podľa ust. § 5a ods. 1 Zák. č. 211/2000 Z. z. 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.  

 

Podľa ust. § 5a ods. 2 Zák. č. 211/2000 Z. z. je povinne zverejňovaná zmluva aj písomná zmluva, 

ktorú uzaviera povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 3, v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa ust. § 2 

ods. 1 a 2 výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa ust. § 2 ods. 1 a 2 spoločne 

výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa ust. § 2 ods. 1 a 2 spoločne 

výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom 

obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo 

inej úradnej evidencii.  

 

Podľa ust. § 5a ods. 3 Zák. č. 211/2000 Z. z. namiesto zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom 

styku v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej 

úradnej evidencii povinnej osoby a namiesto zmluvy podľa ust. § 5a písm. c), d), i), j), r), s) cit. 

zákona sa zverejňuje informácia o uzatvorení takejto zmluvy; to neplatí, ak sa zmluva uzavrela 

s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom. Na zverejňovanie informácie podľa prvej vety sa 

použijú ods. 6, 7, 9 a 14 cit. zákona rovnako.   

 

Podľa ust. § 5a ods. 6 Zák. č. 211/2000 Z. z. povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je 

povinná osoba, sa zverejňuje v registri, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky; to neplatí, ak ide 

o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, povinné osoby, 

ktoré sú ich rozpočtovou alebo príspevkovou organizáciou a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 

50% účasť.  

 

Podľa ods. 9 ust. § 5a Zák. č. 211/2000 Z. z. povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje 

v registri, sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára a to bezodkladne po 

uzavretí zmluvy alebo po určení súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak 

táto osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo 

bezodkladne v Obchodnom vestníku.  
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Podľa ust. § 5b ods. 1 písm. a) a b) Zák. č. 211/2000 Z. z. povinná osoba zverejňuje na svojom 

webovom sídle, ak ho má zriadené v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä zákonom určené údaje 

o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a údaje o faktúre za tovary, služby a práce.  

 

V ust. § 5a  Zák. č. 211/2000 Z.z. je vymedzená definícia povinne zverejňovanej zmluvy. Takáto 

povinne zverejňovaná zmluva musí spĺňať nasledovné znaky (viď dôvodová správa k Zák. č. 382/2011  

Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal infozákon a Nález Ústavného súdu SR sp. zn. I.ÚS 236/06 zo dňa 

28.06.2007): 

a) personálny znak  

 musí ju uzatvoriť povinná osoba, ktorou je podľa ust. § 2 ods. 3 infozákona  právnická osoba 

založená mestom a mesto má v nej výlučnú účasť, 

b) vecný znak: 

 zmluva sa týka nakladania s majetkom povinnej osoby podľa ust.§ 2 ods. 3 infozákona  

 zmluva nie je uzatvorená v bežnom obchodnom styku , 

 a zároveň nie je uzatvorená v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti povinnej osoby 

podľa ust. § 2 ods. 3 zapísanej v obchodnom registri  

c) zmluva musí mať písomnú formu.  

 

Ust. § 5a ods. 5 Zák. č. 211/2000 Z.z. obsahuje negatívny výpočet zmlúv, na ktoré sa povinné 

zverejňovanie zmlúv nevzťahuje. Pokiaľ povinná osoba  uzatvára zmluvu uvedenú v ust. § 5a ods. 5 

písm. c) – zmluvu týkajúcu sa burzových obchodov a ich sprostredkovania, ďalej v písm. d) – zmluvu 

týkajúcu sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov, ďalej v písm. i) – zmluvu 

o zabezpečovaní platobných služieb, v písm. r) – zmluvu, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo 

použitie umeleckého výkonu a zmluvu, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej 

umeleckej profesie a nakoniec v písm. s) – zmluvu týkajúcu sa razby mincí, medailí, žetónov alebo 

obdobných predmetov takúto zmluvu nezverejňuje, má však notifikačnú povinnosť  zverejniť 

informáciu o uzatvorení takejto zmluvy na svojom webovom sídle.  

Pokiaľ ide o dĺžku lehoty, počas ktorej sa zmluva alebo informácia o uzavretí zmluvy nepretržite 

zverejňuje, platí lehota stanovená v  ust. § 5a ods. 3 a ods. 14 Zák. č. 211/2000 Z.z. a to buď 

nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však 

počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti zmluvy podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka. 

Zmluva alebo informácia o uzavretí zmluvy sa má podľa ust. § 5a ods. 9 zverejniť bezodkladne po 

uzavretí zmluvy.    

 

Ust. § 47a Občianskeho zákonníka obsahuje zásadu, že zmluvy, ktoré sa majú zverejniť, nadobudnú 

účinnosť až nasledujúcim dňom po dni zverejnenia. Zverejnenie je zákonnou podmienkou (conditio 

legis) od splnenia ktorej závisí účinnosť zmluvy. Toto ustanovenie má síce povahu kogentnej normy, 

avšak dohovorom účastníkov zmluvy možno účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy odložiť na 

neskoršiu dobu, ako je zverejnenie zmluvy. V takom prípade už ide o odkladaciu podmienku podľa 

ust. § 36 ods. 2 Občianskeho zákonníka, keď účastníci môžu odložiť účinnosť zmluvy podľa svojich 

záujmov alebo potrieb na neskoršiu dobu  po jej zverejnení. Podmienkou odloženia účinnosti zmluvy 

uvedenej v ust. § 47a Občianskeho zákonníka je, že zmluva bola pred termínom účinnosti zmluvy 

zverejnená spôsobom podľa  Zák. č. 211/2000 Z.z.  V ust. § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka je 

upravená výnimka z tejto zásady, kde sú uvedené zmluvy na ktoré sa ust. § 47a ods. 1 nevzťahuje.  

 



 

24 

 

V ust. § 47a ods. 4 Občianskeho zákonníka je riešená situácia, keď sa povinne zverejňovaná zmluva 

nezverejní podľa ust. § 5a Zák. č. 211/2000 Z.z. a keď takáto zmluva nenadobudne účinnosť podľa 

ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ak povinne zverejňovaná zmluva nebola zverejnená 

najneskoršie do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu, ak sa na platnosť 

zmluvy vyžaduje súhlas podľa osobitného predpisu, potom platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že 

k uzavretiu zmluvy nedošlo. Ak sa na základe povinne zverejňovanej zmluvy poskytlo plnenie a táto 

zmluva nenadobudla účinnosť, vznikne na strane toho účastníka zmluvy, ktorému sa plnilo 

bezdôvodné obohatenie. Právnym dôvodom vzniku reštitučného nároku plniaceho účastníka zmluvy je 

to, že sa plnilo bez právneho dôvodu (§ 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Pre rozsah vydania 

bezdôvodného obohatenia platí ust. § 458 Občianskeho zákonníka.  

 

Ust. § 47a Občianskeho zákonníka o povinnom zverejňovaní zmlúv sa vzťahuje nielen na 

občianskoprávne, ale i na obchodné zmluvy.  

 

Podľa ust. § 768h Obchodného zákonníka sa ustanovenia Obchodného zákonníka vzťahujú na 

zmluvu, ktorá sa podľa ust. § 5a Zák. č. 211/2000 Z.z.  povinne zverejňuje a ktorá bola uzavretá po 

01.01.2011. Obchodnú zmluvu, na ktorú sa vzťahuje ust. §5a Zák. č. 211/2000 Z.z. nemožno utajiť ani 

na základe ust. § 271 ods. 1 Obchodného zákonníka z toho dôvodu, že obsahuje dôverné 

informácie.  

 

Podľa ust. § 271 ods. 2 Obchodného zákonníka platí, že informácie označené ako dôverné 

v zmluve, ktorá sa má zverejniť podľa ust. § 5a  Zák. č. 211/2000 Z.z., sa nepovažujú za dôverné.  

Ust. § 271 ods. 2 a § 768h Obchodného zákonníka sa podľa ust. § 771c Obchodného zákonníka 

použijú bez ohľadu na právo, ktoré je inak podľa predpisov medzinárodného práva súkromného 

rozhodným právom.   

 

Povinná osoba  zverejňuje v štruktúrovanej a prehľadnej forme na svojom webovom sídle nasledovné 

údaje o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác a to, ktoré sú demonštratívne uvedené v ust. § 

5b ods. 1 písm. a) Zák. č. 211/2000 Z.z.: 

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 

DPH, alebo či je suma bez DPH, 

4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 

5. dátum vyhotovenia objednávky, 

6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného  plnenia: 

- meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo 

obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 

- adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa 

alebo sídlo právnickej osoby, 

- identifikačné číslo dodávateľa, ak ho má dodávateľ objednaného  plnenia pridelené, 

7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: 

- meno a priezvisko fyzickej osoby, 

- funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje. 
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Podľa ust. § 5b ods. 2 Zák. č. 211/2000 Z.z.  údaje o objednávke povinná osoba zverejní do 10 

pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky, to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne 

zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa ust. § 47a Občianskeho zákonníka. Podľa 

ust. § 5b ods. 3 povinnosť zverejňovať údaje podľa ods. 1 cit. ust. sa nevzťahuje na objednávku 

súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a infozákona  povinne zverejňovanou zmluvou.  

 

Obdobne povinná osoba zverejňuje  na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme 

údaje o faktúre za tovary, služby a práce, ktoré sú demonštratívne uvedené v ust. § 5b ods. 1 písm. b) 

Zák. č. 211/2000 Z.z. a to: 

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 DPH, alebo či je suma bez DPH, 

4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 

5. identifikáciu objednávky, ak  faktúra súvisí s objednávkou, 

6. dátum doručenia faktúry, 

7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: 

- meno, priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa alebo 

obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 

- adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa 

alebo sídlo právnickej osoby, 

- identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené. 

Podľa cit. ust. infozákona údaje  o faktúre povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia 

faktúry.  

 

Podľa ust. § 5b ods. 3 infozákona povinnosť zverejňovať údaje o faktúre  podľa ods. 1 cit. ust. sa 

nevzťahuje na faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa ust. § 5a infozákona povinne 

zverejňovanou zmluvou.   

 

V ust. § 5b ods. 4  infozákona sa stanovuje jediná časová lehota na zverejňovanie údajov 

o objednávkach a faktúrach, a to nepretržite počas piatich rokov odo dňa ich zverejnenia na svojom 

webovom sídle. 

 

Podľa ust. § 14 infozákona žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať písomne, ústne, faxom, 

elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. V žiadosti musí byť určené 

meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu, sídlo, ktorých informácií 

sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané 

náležitosti povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia 

ako sedem dní neúplnú žiadosť doplnil a poučí ho, ako doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ 

žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť 

odloží. Povinná osoba sprístupňuje informácie spôsobom podľa ust.§ 16 infozákona.  

Podľa ust. § 17 infozákona žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného 

odkladu najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia 

nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe 

v prístupnej forme podľa ust. § 16 ods. 2 písm. a), ak infozákon neustanovuje inak.  Zo závažných 

dôvodov, ktorými je vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo 

povinnej osoby, vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií 
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požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti a preukázateľné technické problémy spojené 

s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno 

odstrániť v rámci predĺženej lehoty, môže povinná osoba predĺžiť lehotu najviac však o osem 

pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej 

forme podľa ust. § 16 ods. 2 písm. a). Predĺženie lehoty povinná osoba oznámi žiadateľovi 

bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty, pričom v oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli 

k predĺženiu lehoty. 

 

Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa ust. § 16 

v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno 

podať opravný prostriedok. Ak povinná osoba, ktorou je právnická osoba založená obcou žiadosti 

nevyhovie hoci len sčasti, dá bezodkladne, najneskôr do troch dní osobe, ktorá ju založila podnet na 

vydanie rozhodnutia (§ 18 ods. 2 infozákona). Písomné rozhodnutie sa nevydá v prípade, ak bola 

žiadosť odložená (§ 14 ods. 3 infozákona). 

Podľa ust. § 20 infozákona povinná osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje 

potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia 

musí obsahovať najmä údaje: 

a) dátum podania žiadosti, 

b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie, 

c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie 

žiadosti), 

d) podanie opravného prostriedku. 

 

Informácie sa podľa ust. § 21 infozákona sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá 

nesmie prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópii, so zadovážením 

technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Náklady na sprístupnenie informácie 

prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba. Ďalšie podrobnosti 

ohľadom nákladov sú uvedené v ust. § 21 infozákona.  

 

 

 


