
Nová služba zo skupiny on-line služieb eGovernmentu spoločnosti 
eGov Systems spol. s r.o. pre samosprávy a verejnú správu zabezpe-
čuje plnenie zákonnej povinnosti povinných osôb podľa novely Občian-
skeho zákonníka, ktorá začne platiť od januára 2011. Podľa tejto no-
vely musia všetky povinné subjekty (medzi ktoré patria aj samosprá-
vy a rozpočtové organizácie) zverejňovať zmluvy, objednávky a faktú-
ry. Zmluva nadobudne účinnosť až nasledujúci deň po jej zverejnení.

Služba eGov-zmluvy umožňuje on-line zverejňovanie zmlúv, objedná-
vok a faktúr prostredníctvom prehľadných formulárov a uploadom elek-
tronickej verzie znenia zmluvy v niektorom štandardnom elektronickom 
formáte. K zmluvám je možné evidovať a zverejňovať aj prílohy, obra-
zovú dokumentáciu a ich neskoršie dodatky. Dokumenty pripravené na 
zverejnenie je možné pred samotným zverejnením skontrolovať. Účin-
nosť zmluvy je na nasledujúci deň po zverejnení vyznačená automatic-
ky. O dátume zverejnenia a účinnosti je možné vydať potvrdenie.

Služba umožňuje vyhľadávanie a triedenie podľa všetkých evidova-
ných kritérií. Je pritom možné súčasne zobrazovať zmluvy, objednáv-
ky a faktúry, takže je možné prehľadne analyzovať všetky odberateľ-
ské vzťahy a dokumenty za určité obdobie alebo týkajúce sa niektoré-
ho dodávateľa.

Individuálne je možné zabezpečiť priame napojenie na ekonomické 
agendy úradu a tým automatické zverejňovanie zmlúv, objednávok 
a faktúr bezpostredne po ich zaevidovaní v účtovnom systéme. 

Služba eGov-zmluvy je dostupná na internetovej adrese http://zmlu-
vy.eGov.sk. Úvodná prevádzka s možnosťou registrácie používateľov 
bude zahájená 20. decembra 2010, plná prevádzka so zverejňovaním 
dokumentov od 1. januára 2011.

Prevádzkovateľ pripravuje aj off-line službu pre samosprávy, ktoré ne-
majú prístup k Internetu. Tieto budú môcť dokumenty zasielať poštou 
alebo faxom, zverejnené budú v priebehu jedného pracovného dňa po 
doručení. Doručené dokumenty budú archivované pre potreby kontro-
ly obsahu a dátumu zverejnenia.

Viac informácií: info@egovsystems.sk, www.egovsystems.sk

http://zmluvy.eGov.sk
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Verejný register odberateľských vzťahov pre obce, mestá 
a rozpočtové organizácie
Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr od 1. januára 2011 podľa novely 
Občianskeho zákonníka a zákona č. 211/2000 Z.z. 
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