Príloha číslo 4
k smernici rektora číslo: 7/2014 – SR
zo dňa 17. 09. 2014
Príprava, uzavieranie a zverejňovanie zmlúv
na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave
Podrobnosti
o zmluvách, ktoré sa povinne zverejňujú
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Prvá časť
Povinne zverejňované zmluvy
1. Rozsah povinne zverejňovaných zmlúv ustanovuje § 5a 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 (ďalej len „zákon“).
2. Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len „STU“) je povinná osoba v zmysle zákona.
3. V nadväznosti na predtým uvedené povinne sa zverejňujú všetky zmluvy, ktoré obsahujú
informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby
verejnej správy (verejné prostriedky zo štátneho rozpočtu), nakladania s majetkom právnických
osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými
prostriedkami Európskej únie, teda najmä:
a) kúpne zmluvy, zámenné zmluvy, darovacie zmluvy
b) zmluvy o dielo
c) mandátne zmluvy, sprostredkovateľské zmluvy, príkazné zmluvy, zmluvy o obchodnom
zastúpení
d) zmluvy o združení, zmluvy o spolupráci
e) nájomné zmluvy, zmluvy o výpožičke
f) nepomenované zmluvy (§269 ods. 2 Obchodného zákonníka)
4. Povinne zverejňovaná zmluva je aj zmluva, ktorej účastníkom je STU alebo ňou založená
právnická osoba, v ktorej vlastní väčšinu akcií alebo väčšinový obchodný podiel alebo ktorú
ovláda väčšinovým podielom na hlasovacích právach alebo vymenúva viac ako polovicu členov
správneho orgánu alebo iného výkonného orgánu alebo kontrolného orgánu.
5. Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa zákona
nesprístupňuje, sa nezverejňuje, anonymizuje sa (prekrytím, vymazaním a pod.). V zmysle
zákona 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.
Druhá časť
Technické požiadavky
1. Každá zmluva musí byť spracovaná v elektronickej podobe vo formáte textového súboru pdf.
(nie obrazový scan) a vložená do úložiska Centrálneho registra zmlúv STU na adrese v EIS
MAGION – modul zmluvy.
2. Zmluva v elektronickej podobe musí zodpovedať podpísanej, písomnej (vytlačenej) verzii
zmluvy, a to v pdf súbore v textovo čitateľnej podobe. Za tento súlad zodpovedá kontaktná
osoba, ktorej meno a priezvisko sa automaticky generuje na základe identifikácie vstupu do EIS
STU podľa loginu a hesla.
Tretia časť
Organizačné záležitosti
1. Vyplnený pasport zmluvy, okrem elektronickej formy zmluvy, aj v písomnej, vytlačenej forme
doručí kontaktná osoba spolu s originálom zmluvy a príslušným spisovým obalom vnútornou
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poštou alebo osobne poverenému zamestnancovi právneho a organizačného útvaru Rektorátu
STU, a to bezodkladne po podpísaní zmluvy všetkými zmluvnými stranami.
2. Poverený zamestnanec právneho a organizačného útvaru Rektorátu STU zmluvu doručenú
v zmysle bodu 1 tejto časti zverejní v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR do
dvoch pracovných dní odo dňa jej doručenia.
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