Smernica
k aplikácii zákona č. 546/2010 Z.z. ktorým sa dopĺňa a mení Občiansky zákonník,
Obchodný zákonník a zákon 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov
Čl. 1
ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV
Miesto zverejnenia
Mesto Rajec zverejňuje zmluvy na svojom webovom sídle, a to www.rajec.sk. Platí,
že zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Ak zmluva nie je zverejnená do 7 dní odo dňa jej uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu,
ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh na jej
zverejnenie v Obchodnom vestníku.
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.
Povinne zverejňovanie zmlúv
Povinne zverejňovaná zmluva je zmluva definovaná ako písomná zmluva, ktorú
uzatvára 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 VÚC alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe
zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
Nezverejňuje sa
Služobná zmluva, pracovná zmluva a dohoda o vykonaní práce, odplatná zmluva
týkajúca sa cenných papierov, zmluva uzavretá v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby
a vojenského spravodajstva, zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti
v miestach , kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody, zmluva, ktorej účelom je
zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov SR a zabezpečenie činnosti
zastupiteľských úradov SR republiky v zahraničí.
Nezverejňujú sa zmluvy, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, prípadne informácie
podliehajúce bankovému a daňovému tajomstvu.
Povinne zverejnenou zmluvou nie je do 31.7.2011 zmluva s o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti.
Čl. 2
Zverejňovanie faktúr
Mesto Rajec zverejní na svojom webovom sídle www.rajec.sk
tovary, služby do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

došlé faktúry na

Čl. 3
Zverejňovanie objednávok
Mesto Rajec zverejní na svojom webovom sídle www.rajec.sk objednávky tovarov
a služieb do desiatich pracovných dní do dňa ich vyhotovenia.
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom 1.1.2011

Ing. Ján Rybárik v.r.
primátor mesta

