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Dohoda  
o plnení povinností oprávnenej osoby  

pre partnera verejného sektora 

číslo dohody: 169/2018 - R 

 

 
Oprávnená osoba:   

Názov:  Ing. Slávka Molčanyiová, PhD. – certifikovaný audítor 

Sídlo: Klokočov 45, 072 36   
IČO: 42 104 629 

Číslo licencie: UDVA 991 

ďalej len „oprávnená osoba“ 

    
Názov:  Mestské lesy Bardejov, s.r.o. 
Sídlo:  Orechová 2884/8, 085 01 Bardejov  

Zastúpená:  Ing. Vladimír Zoľák – konateľ spoločnosti 

IČO:  47 332 638 

Zapísaná  v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,  

vložka č.: 28448/P  

ďalej len „partner VS“ 
 

 

I. Predmet dohody. 

 
1.1 Táto dohoda ustanovuje podmienky plnenia povinností oprávnenej osoby pre partnera 

VS. 
1.2 Oprávnená osoba sa zaväzuje, že za podmienok uvedených v tejto dohode bude počas 

platnosti tejto dohody plniť povinnosti oprávnenej osoby partnera VS v zmysle zákona 
č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej iba „zákon o RPVS“). 

1.3 Oprávnená osoba sa zaväzuje vykonávať priebežné overovanie identifikácie 
konečného užívateľa výhod partnera VS. Túto povinnosť realizuje oprávnená osoba v 
súvislosti s tzv. verifikačnými udalosťami, ktorými sú: 
1.3.1 Prvý zápis do Registra partnerov verejného sektora (ďalej iba „register“), 
1.3.2 Podanie návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod, 
1.3.3  Zápis oprávnenej osoby do registra, 
1.3.4  K 31. decembru kalendárneho roka, 
1.3.5  V súvislosti s uzatvorením zmluvy so zmluvným partnerom v zmysle §2 ods. 

1, písm. a) zákona o RPVS (ďalej iba „zmluva“)  alebo jej zmenou, a to nie 
skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, 

1.3.6 V súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 
000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy. 

1.4 Povinnosť podľa bodu 1.3.5 a 1.3.6 oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie 
konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred 
uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je 
dotknutá povinnosť podľa § 9 zákona o RPVS. 

1.5 Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a 
overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného 
sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri(v rozsahu svojej povinnosti konať s 
odbornou starostlivosťou). 
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II. Doba plnenia 

 
2.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 

podpisu obomi stranami. 
 

 
III. Cena 

 
3.1 Cena za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto dohody oprávnenej osobe je: 

a) 450,- € za prvý zápis do registra. V tejto cene sú zahrnuté aj úkony podľa bodov 
1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, vo väzbe na bod 1.4 vykonané v kalendárnom roku, v ktorom 
bola uzavretá táto dohoda.  

b) 300,- €/rok za vykonávanie priebežného overovania (verifikačné udalosti) podľa 
bodov 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, vo väzbe na bod 1.4 v kalendárnych rokoch 
nasledujúcich po roku uzavretia tejto dohody. 

3.2 Cenu uvedenú v bode 3.1 partner VS uhradí oprávnenej osobe aj vtedy, ak 
k niektorému z úkonov oprávnenej osoby nedôjde z dôvodu neposkytnutia súčinnosti 
partnera VS. 

3.3 K cenám uvedeným v bode 3.1 bude prirátaná DPH podľa platných zákonov SR.  
 
 

IV. Platobné podmienky 

 
4.1 Cena za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto dohody oprávnenej osobe podľa 

uvedeného v bode 3.1 a) bude uhradená po podaní návrhu na zápis do registra. 
4.2 Cena za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto dohody oprávnenej osobe podľa 

uvedeného v bode 3.1 b) bude uhradená do 30.4. príslušného roka. 
4.3 Platby budú vykonané na základe faktúry – daňového dokladu. 
4.4 Platby budú vykonané bezhotovostne. 
4.5 Splatnosť faktúr je 14 dní.  

 
 

V. Povinnosti oprávnenej osoby 

 
5.1 Oprávnená osoba je povinná pri podávaní návrhov na zápis komunikovať s 

registrujúcim orgánom elektronicky a používať prostriedky pre autorizáciu 
elektronických podaní. 

5.2 Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje, a 
doložiť ich aj verifikačným dokumentom. 

5.3 Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa 
výhod, partner VS je povinný bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď k zmene 
došlo,  informovať o tom oprávnenú osobu a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť 
to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo a doložiť k návrhu na 
zápis aj verifikačný dokument.  

5.4 Ak sa oprávnená osoba zapísaná v registri dozvie o zmene údajov zapísaných v 
registri o konečnom užívateľovi výhod, je povinná bezodkladne o tom informovať 
partnera VS. 

5.5 Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom 
zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod  
- v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,  
- pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,  
- k 31. decembru kalendárneho roka,  
- v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred 

uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou a  
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- v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1.000.000 
eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy. 

5.6 Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní 
identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou 
starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné 
informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa zákona č. 297/2008 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. 

5.7 Oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora.  
5.8 Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou 

primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom 
odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla 
získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie. 

5.9 Ak registrujúci orgán uložil pokutu podľa § 13 ods. 1 písm. b) zákona o RPVS, za jej 
zaplatenie ručí oprávnená osoba zapísaná v registri v čase porušenia povinnosti, ktoré 
bolo sankcionované. Štatutárni zástupcovia partnera VS sa bezvýhradne zaväzujú 
spoločne v plnom rozsahu nahradiť tejto oprávnenej osobe všetky škody a náklady, 
ktoré jej vznikli v súvislosti s týmto ručením. 

5.10 Oprávnená osoba identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie 
konečného užívateľa výhod preukazuje verifikačným dokumentom. Verifikačný 
dokument je verejne dostupný v registri – zverejnenie verifikačného dokumentu nie je 
porušením obchodného tajomstva ani bankového tajomstva. Keďže verifikačný 
dokument podlieha zverejneniu, z dôvodu ochrany osobných údajov v zmysle zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov vo verifikačnom dokumente nebudú uvedené 
údaje o rodnom čísle konečného užívateľa výhod. 

 
 

VI. Povinnosti partnera VS 
 

6.1 Partner VS je povinný byť zapísaný v registri, a to počas trvania právneho vzťahu, z 
ktorého plynú PVS verejné zdroje.  

6.2 Partner VS je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona 
súčinnosť. Ide najmä o súčinnosť pri overovaní identifikácie konečného užívateľa 
výhod. Partner VS je povinný oprávnenej osobe poskytnúť pravdivé a úplné údaje.  

6.3 V prípade, že partner VS neposkytne oprávnenej osobe súčinnosť v rozsahu podľa 
požiadaviek oprávnenej osoby, oprávnená osoba sa zbavuje zodpovedností 
vyplývajúcich z tejto dohody. 

6.4 Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa 
výhod, partner VS je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu a to 
v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy došlo k zmene, aby bola oprávnená osoba 
schopná splniť si svoju oznamovaciu povinnosť voči registrujúcemu orgánu v zmysle 
uvedeného v §9 ods. 1 zákona o RPVS.  

6.5 Ak sa partner VS dozvie o zmene údajov zapísaných v registri o konečnom 
užívateľovi výhod, je povinný bezodkladne o tom informovať oprávnenú osobu. 

6.6 Partner VS je povinný v konaní podľa § 12 zákona o RPVS hodnoverne preukázať, že 
údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné. 

6.7 Partner VS zodpovedá za to, že konečný užívateľ výhod, ktorý sa stal konečným 
užívateľom výhod partnera VS doručí do 15 dní, odkedy sa stal konečným užívateľom 
výhod partnera VS oprávnenej osobe zapísanej v registri oznámenie o tom, že sa stal 
konečným užívateľom výhod partnera VS. 

6.8 Partner VS zodpovedá za to, že jeho subdodávatelia (a to nie iba  subdodávatelia v 
prvom rade, ale všetci subdodávatelia v celom rade) sú informovaní o tom, že sa 
podieľajú na plnení zmluvy uvedenej v § 2 zákona o RPVS a teda sa aj na nich 
vzťahuje zákon o RPVS.  
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VII. Dôsledky neplnenia povinností 

 
7.1 Ak oprávnená osoba zanedbá svoje povinnosti vyplývajúce jej ako oprávnenej osobe 

z tejto dohody a zo zákona o RPVS, znáša škody z toho vyplývajúce, až do výšky 
1000,- €. 

7.2 Ak partner VS zanedbá svoje povinnosti vyplývajúce mu z tejto dohody a zo zákona 
o RPVS, znáša všetky škody z toho vyplývajúce. 
 
 

VIII. Odstúpenie od dohody 

 
8.1 Obe strany môžu kedykoľvek odstúpiť od tejto dohody bez udania dôvodu. 

Odstúpenie od dohody musí byť vykonané písomne a musí byť doručené druhej 
strane. 

8.2 Odstúpenie od dohody nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho doručenia 
druhej strane. 

8.3 V prípade, ak oprávnená osoba odstúpi od tejto dohody, podá návrh na svoje 
vymazanie z registra partnera VS. Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, 
je partner VS povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní 
od výmazu, vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod. Nesplnenie 
povinnosti dodatočného zápisu oprávnenej osoby zakladá oprávnenia verejného 
sektora podľa § 15 zákona o RPVS. 

8.4 V prípade, ak partner VS odstúpi od tejto dohody, musí si zabezpečiť novú oprávnenú 
osobu a táto podáva návrh na zápis zmeny oprávnenej osoby. 

 
 

IX. Záverečné ustanovenia. 

 
9.1 Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jeden. 
9.2 Každá zmena tejto dohody musí byť realizovaná písomne, formou obojstranne 

odsúhlaseného dodatku. 
9.3 Obe strany vyhlasujú, že sa s textom dohody podrobne oboznámili, súhlasia s ním 

v plnom rozsahu a že ju nepodpisujú v tiesni ani pod nátlakom. 
 
 
 
V Bardejove dňa  ........................ 
 
 
 
 
 
Partner VS:          Oprávnená osoba: 


