
Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 
uzavretá v zmysle $ 5 ods. 3 a 8 16 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Oprávnená osoba: 

Partner verejného sektora: 

I. 

Účastníci Dohody 

JUDr. Róbert Fatura, advokát, s.r.o. 

Centrum 18/23, 017 01 Považská Bystrica 

IČO: 46 528 644 
DIČ: 2023431388, IČ pre daň: SK 2023431388 
bankové spojenie: Tatra banka, a.s., pob. Považská Bystrica 
IBAN SK60 1100 0000 0026 1784 8713 
kontakt: tel./fax: 042/4260565, 0905/658246, e-mail: 

robert.fatura() gmail.com, web: www.fatura.sk 
konajúca prost. JUDr. Róbert Fatura, LL.M., konateľ 
(ďalej „oprávnená osoba“) 

Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s. r. o. 
IČO: 53 153 073 
Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica 

Slovenská republika 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Považská 
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 40391/R 
v zastúpení: Radovan Čmelo, konateľ 

(ďalej „partner VS“) 

uzatvárajú v zmysle ustanovenia $ 5 ods. 3 a $ 16 ods. 4 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 
partnerov verejného sektora v platnom znení (ďalej len „zákon o registri PVS“) túto Dohodu 

o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora (ďalej len „Dohoda“) 

II. 

Predmet Dohody 

1, Predmetom tejto Dohody je záväzok oprávnenej osoby vykonávať činnosť aúkony 
smerujúce k zabezpečeniu splnenia povinností pre partnera VS vyplývajúce mu zo zákona 
o registri PVS, v zmysle znenia zákona, a to najmä, avšak nielen : 
— podať návrh na zápis údajov do registra partnerov verejného sektora (ďalej len 

„register“) 

— podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v registri 
— podať návrh na výmaz zapísaných údajov z registra 

— podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu 

— identifikovať konečného užívateľa výhod a overovať jeho identifikáciu 
— overovať identifikáciu 

zákona o registri PVS, 

konečného užívateľa výhod v zmysle ustanovenia 8 11 ods. 2 
a to 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, 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. 

Partner VS sa zaväzuje zaplatiť oprávnenej osobe za riadne plnenie predmetu tejto 
Dohody v nej dohodnutú odplatu. Oprávnená osoba sa zaväzuje vydať o svojej činnosti 
a úkonoch na žiadosť partnera VS Oznámenie o činnosti oprávnenej osoby. 

. Oprávnená osoba sa zaväzuje činnosť vdohodnutom rozsahu vykonávať riadne, 
nestranným spôsobom a s odbornou starostlivosťou tak, ako jej to vyplýva zo znenia 
zákona o registri PVS austanovenia $ 591 anasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v platnom znení (ďalej len „OBZ“), súvisiacich právnych predpisov a tejto 
Dohody, v zmysle jednotlivých zákonných a zmluvných povinností. 

. Partner VS sa zaväzuje riadne si plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu zo zákona 
o registri PVS, OBZ, súvisiacich právnych predpisov a tejto Dohody tak, aby bol naplnený 
účel tejto Dohody a aby oprávnená osoba mohla riadne vykonávať svoju činnosť v zmysle 
predmetu Dohody, a to najmä, avšak nielen 

— poskytnúť oprávnenej osobe nevyhnutnú súčinnosť pri plnení predmetu Dohody, najmä 
tejto oznámiť bez zbytočného odkladu všetky požadované informácie, ako aj poskytnúť 
bez zbytočného odkladu všetky požadované dokumenty ku kontrole a nahliadnutiu 

— bezodkladne informovať oprávnenú osobu o akejkoľvek zmene údajov zapísaných 
v registri 

— bezodkladne informovať oprávnenú osobu o akýchkoľvek nových skutočnostiach, ktoré 
sú relevantné vo vzťahu k predmetu tejto Dohody 

— zaplatiť oprávnenej osobe dohodnutú odplatu riadne a včas, v súlade s ustanoveniami 
tejto Dohody o cene a platobných podmienkach. 

III. 

Práva a povinnosti účastníkov Dohody 

. Partner VS sa zaväzuje poskytnúť oprávnenej osobe súčinnosť nevyhnutnú na plnenie 
predmetu tejto Dohody aj bez vyzvania. Súčinnosť sa poskytuje v záujme zabezpečenia 
potrebných informácií a údajov najmä na podanie návrhu na zápis údajov do registra, 
zápis zmeny údajov v registri, na výmaz údajov z registra, na identifikáciu a overenie 
identifikácie konečného užívateľa výhod a ďalšie úkony oprávnenej osoby pri plnení 
predmetu tejto Dohody. 

. Súčinnosť partnera VS spočíva v jeho povinnosti sprístupniť oprávnenej osobe aj bez 
vyzvania avždy na základe predchádzajúceho upozornenia oprávnenou osobou 
informácie, údaje, podklady, materiály a dokumentáciu, ktorá je nevyhnutná na výkon 
činnosti oprávnenej osoby v zmysle predmetu Dohody, resp. umožniť oprávnenej osobe 
nahliadnuť do predmetných podkladov. 

. Za neposkytnutie nevyhnutnej a potrebnej súčinnosti partnera VS oprávnenej osobe, 
partner VS zodpovedá oprávnenej osobe za škodu, ktorá jej tým vznikne. V súvislosti 
s uvedeným sa účastníci tejto Dohody dohodli v zmysle ustanovenia $ 725 anasl. OBZ 
v aktuálnom znení na nasledovnom sľube odškodnenia:
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Partner VS pre prípad porušenia svojich povinností vyplývajúcich z tejto Dohody, resp. zo 
zákona o registri PVS v súvislosti s plnením tejto Dohody týmto sľubuje, že nahradí 
oprávnenej osobe v plnom rozsahu škodu, ktorá tejto vznikne v dôsledku porušenia jeho 
povinností z tejto Dohody alebo zo zákona o registri PVS. 

IV, 

Cena a platobné podmienky 

„ Cena za plnenie predmetu tejto Dohody (odplata partnera VS pre oprávnenú osobu) je 
účastníkmi tejto Dohody dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. ocenách 
v znení neskorších predpisov ajej vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. vznení 
neskorších predpisov, pričom k tejto bude účtovaná DPH v príslušnej výške. 

„ Partner VS sa zaväzuje zaplatiť oprávnenej osobe odplatu (cenu za predmet Dohody) 
špecifikovanú podľa času stráveného výkonom činnosti a jednotlivých úkonov 
oprávnenou osobou vo výške 60,00 Eur + DPH za každú, aj začatú hodinu, a to podľa 
časovej špecifikácie predloženej mu oprávnenou osobou kedykoľvek v priebehu výkonu 
činnosti, ktorá tvorí predmet tejto Dohody. 

. Dohodnutú zmluvnú cenu je možné meniť len na základe dohody zmluvných strán formou 
písomného dodatku ku zmluve. 

- Dohodnutú zmluvnú cenu za riadne uskutočnené plnenie oprávnenej osoby v zmysle 
predmetu Dohody uhradí partner VS na základe faktúry vystavenej oprávnenou osobou, 
podľa časovej špecifikácie výkonu jej činnosti. Splatnosť jednotlivých faktúr je 15 dní odo 
dňa ich doručenia. 

. Faktúry vystavované oprávnenou osobou musia mať náležitosti podľa príslušných 
právnych predpisov a musia byť v súlade s touto zmluvou ako aj objednávkou, v opačnom 
prípade je partner VS oprávnený vrátiť oprávnenej osobe faktúru na prepracovanie, resp. 
opravu, pričom uvedené sa nepovažuje za omeškanie s úhradou faktúry. 15-dňová lehota 
splatnosti prepracovanej, resp. opravenej faktúry začne plynúť dňom jej doručenia. 

V. 

Zmluvné sankcie 

. Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že vprípade omeškania partnera VS súhradou 
dohodnutej odplaty podľa predchádzajúceho článku tejto Dohody má oprávnená osoba 
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania s jej úhradou. 

. Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že v prípade ak partner VS oznámi oprávnenej osobe 
v rámci plnenia predmetu tejto Dohody nepravdivé údaje, resp. poskytne oprávnenej osobe 
na účely plnenia predmetu tejto Dohody podklady s nepravdivým obsahom, má oprávnená 
osoba voči partnerovi VS nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za každé jednotlivé 
zistené a preukázané porušenie povinností. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, 
ktorá môže vzniknúť v súvislosti s porušením povinností. Zmluvná pokuta bola stanovená 
s prihliadnutím na závažnosť plnenia predmetu Dohody oprávnenou osobou ako aj 
dôsledky uvedenia nepravdivých informácií, resp. poskytnutia podkladov s nepravdivým 
obsahom vo vzťahu k registrácii partnera VS.



VI. 

Doba trvania Dohody 

. Účastníci tejto Dohody sa dohodli, že táto Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 
- Táto Dohoda môže byť ukončená: 

a) dohodou jej účastníkov 
b) odstúpením od Dohody, z dôvodu závažného porušovania jej ustanovení niektorým 

Z jej účastníkov. Odstúpenie musí byť písomné, doručené druhému účastníkovi Dohody 
do vlastných rúk, pričom náhradné doručenie je prípustné. Odstúpenie má okamžitú 
platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia, pričom v takomto prípade je oprávnená 
osoba povinná vrátiť partnerovi VS všetky poskytnuté podklady a partner VS povinný 
doplatiť všetky prípadne zameškané platby. Zároveň sa v takomto prípade účastníci 
Dohody dohodli, že voči registru vykonajú všetky potrebné kroky v súvislosti 
s ukončením tejto Dohody. 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

„ Na túto Dohodu sa primerane vzťahujú ustanovenia 8 591 a nasl. Obchodného zákonníka 
v platnom znení, o zmluve o kontrolnej činnosti. 

- Oprávnená osoba prehlasuje, že spíňa všetky podmienky požadované zákonom o registri 
PVS od oprávnenej osoby potrebné pre zápis skutočností v prospech partnera VS do 
registra. 

. Účastníci Dohody prehlasujú, že si túto riadne prečítali, sú si vedomí jej právnych 
následkov, porozumeli jej obsahu, súhlasia s ním a na znak súhlasu ju v slobodnej, vážnej 
a určitej vôli podpisujú. 

. Táto Dohoda je vyhotovená v 2 rovnocenných vyhotoveniach, pričom každý z účastníkov 
Dohody obdrží po jednom vyhotovení. 

. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu jej účastníkmi. 
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v zasí. JUDr. Róbert Fafura, LI.M., konateľ v zasí. Radovan Čmelo, konateľ 

Centrum 18/28, 
e-mail: fob 

TéL + 

         


