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NÁSTROJE TRANSPARENTNOSTI VZŤAHOV MEDZI VEREJNÝM 

SEKTOROM A SÚKROMNÝM SEKTOROM 

2010 

• CRZ 

2015 

• § 26 a  

2016 

• RKUV 

2017 

• RPVS 



VO/O 

Skontrolovať zápis k podpise zmluvy 

Skontrolovať pravidelnú verifikáciu 

Uchádzač 

Zabezpečiť zápis 

Overiť /zabezpečiť zápis subdodávateľov 

Pravidelne verifikovať údaje 



PRAVIDLÁ ÚČINNOSTI ZÁKONA 

Zmluvy uzavreté najneskôr 31.1.2017 

 Register konečných užívateľov výhod 

Úrad pre verejné obstarávanie 

 www.uvo.gov.sk   

 „Vestníkové“ zákazky 

Zmluvy uzavreté po 1.2.2017 

 Register partnerov verejného sektora 

Ministerstvo spravodlivosti SR 

 www.rpvs.gov.sk   

 

Zmluva > 100 000 €/jednorázovo 

Zmluva > 250 000 €/opakovane/1 KR  

http://www.uvo.gov.sk/
http://www.justice.gov.sk/


KEDY MUSÍM OVEROVAŤ ZÁPIS V RPVS? 

 § 11  

VO/O nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom, 
ktorý má povinnosť zapisovať sa do RPVS ... alebo ktorého subdodávateľ... a v okamihu 
uzatvorenia zmluvy nie je zapísaný. 

 

Zákazka s nízkou hodnotou 

Podlimitná zákazka 

Nadlimitná zákazka 

Podlimitná koncesia 

Nadlimitná koncesia 

Zmluva > 100 000 €/jednorázovo 

Zmluva > 250 000 €/opakovane/1 kalendárny rok  
 

Osoby podľa § 7, § 8, § 9. 



KTO MUSÍ BYŤ ZAPÍSANÝ V RPVS? 

ktorých plnenie zo zmluvy presahuje limity: 

zmluva > 100 000 €/jednorázovo 

zmluva > 250 000 €/opakovane/1 kalendárny rok  

 

 Úspešný uchádzač/ Skupina uchádzačov / Subdodávatelia 

 Posudzuje sa každé plnenie zvlášť a nedochádza k ich sčítavaniu. 

  POZOR na účelové delenie plnení!  
 



KTO MUSÍ BYŤ ZAPÍSANÝ V RPVS? 

Subdodávateľ 343/2015 Z.z. 

 Známy v čase podpisu zmluvy 

 § 2 ods.- 5 písm. e) podieľa sa na 

plnení určitej časti zákazky 

 § 56 ods. 16 vypadáva 

 

Subdodávateľ 315/2016 Z.z. 

 Známy v čase podpisu zmluvy 

§ 2 ods. 1 písm. a) bod 7: Dodáva priamo alebo 

prostredníctvom ďalších osôb tovary alebo 

služby a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou 

poskytované plnenia súvisia so zmluvou medzi 

partnerom a verejným sektorom. 

ktorých plnenie zo zmluvy presahuje limity: 

zmluva > 100 000 €/jednorázovo 

zmluva > 250 000 €/opakovane/1 kalendárny rok  

 



KEDY POVAŽUJEME UCHÁDZAČA ZA ZAPÍSANÉHO? (§ 18) 

Do 31.7.2017 

RKVS = RPVS 

• Do 1.8.2017 musia zápis zosúladiť 

• „Neúplné“ zápisy podľa § 4 

Noví partneri 

• Celý § 4 

Po 1.8.2017 

Všetci partneri 

• Zápis úplný podľa § 4 

• Vrátane dátumov pravidelných 
verifikácií 



AKO A KDE OVERÍM ZÁPIS? 

  www.rpvs.gov.sk    

 Musím overovať pravdivosť zapísaných údajov? Nie. 

 

 § 3 Okresný súd Žilina poskytne v elektronickej podobe výpis z registra bezodkladne 

po tom, ako o to ktokoľvek požiada. 

 

 Autorizovaný výpis priamo z webového sídla. Výpisy a potvrdenia budú vydávané 

výlučne v elektronickej podobe a budú mať kvalitu verejnej listiny. 

 

 

 

http://www.justice.gov.sk/


ČO AK UZAVRIEM ZMLUVU A UCHÁDZAČ NEBOL ZAPÍSANÝ? 

UVO uloží pokutu 5% z hodnoty zmluvy. (182 ods. 1 písm. c) 

Dopustí sa priestupku a môže mu byť uložená pokuta od 1 000 do 100 000 €.  

Podanie na súd o určenie neplatnosti zmluvy (určovacia žaloba). 

Mám právo neplniť alebo odstúpiť od zmluvy. 



Ďakujem za pozornosť. 

Mgr. Marcela Turčanová 

turcanova@apuen.sk 

+421 908 225 248 

mailto:turcanova@apuen.sk

