(N á v r h)

NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky

z ... 2011,

ktorým  sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary
a služby, ktoré sa nezverejňujú, a ktorým sa upravujú podrobnosti zverejňovania  objednávok tovarov a služieb, faktúr za tovary a služby a povinne zverejňovaných zmlúv

Vláda Slovenskej republiky podľa § 5b ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:

§ 1

Ak nie je v § 2 ustanovené inak, nezverejňuje sa
a)	objednávka tovarov a služieb, ak súhrnná hodnota týchto tovarov a služieb na jednej objednávke nepresahuje sumu 1000 eur bez dane z pridanej hodnoty,
b)	faktúra za tovary a služby, ak súhrnná hodnota týchto tovarov a služieb na jednej faktúre nepresahuje sumu 1000 eur bez dane z pridanej hodnoty. 

§ 2

  	(1) Obce a mestá nezverejňujú objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 
a)	300 euro bez dane z pridanej hodnoty, ak je počet obyvateľov obce alebo mesta do 500, 
b)	350 euro bez dane z pridanej hodnoty, ak je počet obyvateľov obce alebo mesta od 501 do 1000,
c)	400 euro bez dane z pridanej hodnoty, ak je počet obyvateľov obce alebo mesta od  1001 do 3000,
d)	450 euro bez dane z pridanej hodnoty, ak je počet obyvateľov obce alebo mesta od 3001 do 5000,
e)	500 euro bez dane z pridanej hodnoty, ak je počet obyvateľov obce alebo mesta od 5 001 do 10000, 
f)	550 euro bez dane z pridanej hodnoty, ak je počet obyvateľov obce alebo mesta od 10001 do 20000, 
g)	600 euro bez dane z pridanej hodnoty, ak je počet obyvateľov obce alebo mesta od 20001 do 50000,
h)	650 euro bez dane z pridanej hodnoty, ak je počet obyvateľov obce alebo mesta od 50001 do 100000, 
i)	1000 euro bez dane z pridanej hodnoty, ak je počet obyvateľov obce alebo mesta nad 100000. 

(2) Počtom obyvateľov obce alebo mesta podľa predchádzajúceho odseku sa rozumie počet obyvateľov zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru kalendárneho roka predchádzajúceho roku, v ktorom bola objednávka tovarov a služieb vyhotovená alebo v ktorom bola faktúra doručená alebo zaplatená. 

(3) Ak ku dňu zverejnenia objednávky alebo faktúry počet obyvateľov obce alebo mesta podľa odseku 2 nie je známy, rozhodujúci je počet obyvateľov obce alebo mesta zistený na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky k 31. decembru kalendárneho roka, ktorý predchádza roku rozhodujúcemu pre určenie počtu obyvateľov podľa odseku 2.     

§ 3

(1) Povinná osoba zverejňuje objednávku v súlade so skutočným stavom, pričom zabezpečí nezverejnenie časti objednávky obsahujúcej informáciu, ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje a v štruktúrovanej a v prehľadnej podobe zabezpečí zverejnenie najmä týchto údajov o objednávke:
a)	číslo objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok, 
b)	popis objednaného plnenia, 
c)	identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí so zmluvou,  
d)	hodnotu objednaného plnenia, 
e)	dátum vyhotovenia objednávky. 

(2) Popis niektorých údajov podľa odseku 1 sa uvádza v prílohe č. 1. 

§ 4

(1) Povinná osoba zverejňuje faktúru v súlade so skutočným stavom, pričom zabezpečí nezverejnenie časti faktúry obsahujúcej informáciu, ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje a v štruktúrovanej a v prehľadnej podobe zabezpečí zverejnenie najmä týchto údajov o faktúre:
a)	číslo faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr, 
b)	popis fakturovaného plnenia, 
c)	hodnotu fakturovaného plnenia, 
d)	dátum zaplatenia faktúry, 
e)	spôsob úhrady faktúry. 

(2) Popis niektorých údajov podľa odseku 1 sa uvádza v prílohe č. 2. 

§ 5

 (1) Povinná osoba, ktorá zverejňuje zmluvu na svojom webovom sídle, okrem zverejnenia povinne zverejňovanej zmluvy v súlade so skutočným stavom a okrem zabezpečenia nesprístupnenia ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa podľa zákona nesprístupňuje, zverejňuje na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a v prehľadnej podobe najmä tieto údaje o zmluve: 
a) názov zmluvy, 
b) identifikáciu účastníkov zmluvy, 
c) popis predmetu zmluvy 
d) hodnotu predmetu zmluvy,  
e) dátum uzavretia zmluvy prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,   
f) dátum zverejnenia zmluvy. 

 	(2) Popis niektorých údajov podľa odseku 1 sa uvádza v prílohe č. 3. 

§ 6

Písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy) obsahuje najmä údaje uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) až f) tohto nariadenia. Údaj v písomnom potvrdení o zverejnení zmluvy) podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto nariadenia obsahuje označenie nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu.) 

§ 7 

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. marca 2011 okrem ustanovení § 3, 4, 5 a 6 ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2011.  





Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. .../2011 Z. z.

Popis niektorých údajov zverejňovaných s objednávkou

Popis k údaju podľa § 3 ods. 1 písm. b): Údaj označuje objednané plnenie. Označenie objednaného plnenia je podstatnou náležitosťou objednávky a preto sa text objednávky, v ktorom je táto podstatná náležitosť uvedená prepíše. Napríklad objednanie toneru značky XY typ Z.

Popis k údaju podľa § 3 ods. 1 písm. c): Označenie zmluvy sa uvádza  vtedy, ak objednávka  súvisí so zmluvou, ktorá nebola zverejnená podľa zákona. Zmluva sa označí údajmi zmluvy uvedenými v ustanoveniach § 5 ods. 1 písm. a), b), e) tohto nariadenia.   

Popis k údaju podľa § 3 ods. 1 písm. d): Údaj označuje hodnotu predmetu objednaného plnenia. Napríklad cena 50,00 € za 1 ks toneru značky XY typ Z.


































Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. .../2011 Z. z.

Popis niektorých údajov zverejňovaných s faktúrou


Popis k údaju podľa § 4 ods. 1 písm. b): Údaj označuje fakturované  plnenie. Označenie fakturovaného plnenia je podstatnou náležitosťou faktúry a preto sa text faktúry, v ktorom je táto podstatná náležitosť uvedená prepíše. Napríklad fakturácia za dodanie toneru značky XY typ Z.

Popis k údaju podľa § 4 ods. 1 písm. c): Údaj označuje hodnotu predmetu fakturovaného plnenia. Napríklad cena 50,00 euro za 1 ks toneru značky XY typ Z.


Popis k údaju podľa § 4 ods. 1 písm. e): Uvádza sa či faktúra bola uhradená hotovostným spôsobom alebo bezhotovostným spôsobom. 


































Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. .../2011 Z .z. 


Popis niektorých údajov zverejňovaných so zmluvou


Popis k údaju podľa § 5 ods. 1 písm. a): Uvedie sa označenie (názov) zmluvy, ktoré je zvyčajne uvedené v záhlaví zmluvy na prvej strane. Napríklad Zmluva o dielo, Kúpna zmluva o kúpe osobného motorového vozidla. Ak toto označenie nie je v zmluve uvedené, neuvedie sa. 

Popis k údaju podľa § 5 ods. 1 písm. b): Uvedie sa identifikácia účastníkov zmluvy odlišných od povinnej osoby. Účastníci sa identifikujú najmä týmito údajmi: obchodné meno/názov, miesto podnikania fyzickej osoby/sídlo právnickej (ulica a číslo, mesto, štát), právna forma, IČO alebo iné registračné číslo.  

Popis k údaju podľa § 5 ods. 1 písm. c): Uvedenie sa popis predmetu zmluvy t.j. plnenia, ktoré môže spočívať v tom, že účastníci zmluvy sú povinní niečo dať (napr. pri darovacej, kúpnej, výmennej, z výpožičky, z postúpenia pohľadávky – vtedy sa uvedie napr.: kúpa osobného motorového vozidla zn. X model Y, rok výroby 2010, červená metalíza) alebo niečo konať (napr. pri zmluve o dielo, príkaznej, sprostredkovateľskej zmluve, zmluve o poskytnutí právnej pomoci advokátom – vtedy sa uvedenie napr.: maliarske práce v budove súdu, 100 m2), zdržať sa nejakého konania (napr. pri nájomnej  zmluve – vtedy sa uvedenie napríklad nájom garáže pre potreby parkovania motorového vozidla okresného súdu a pod.) alebo niečo strpieť.  

Popis k údaju podľa § 5 ods. 1 písm. d): Uvedenie sa hodnota plnenia [§ 5 ods. 1 písm. c)] počas trvania zmluvy bez dane z pridanej hodnoty. Ak nemožno hodnotu plnenia pri zverejňovaní určiť, hodnota sa neuvedie. 

Popis k údaju podľa § 5 ods. 1 písm. e): Uvedenie sa dátum uzavretia zmluvy. V prípade, že sa na platnosť zmluvy vyžaduje súhlas príslušného orgánu, uvedie sa dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy, ktorou sa nakladá napríklad s majetkom štátu za predpokladu, že na platnosť takéhoto nakladania sa vyžaduje v prípadoch ustanovených zákonom  Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 







