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Dohoda 
o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora 

 
uzavretá podľa zák. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a § 591 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi: 

 

Oprávnená osoba:  

JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o. 
právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným 
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vl.č. 28891/V 
sídlo:    Kováčska 28, 040 04 Košice  
IČO:   47 236 884  
DIČ:   2820004165 
IČ DPH:   SK2820004165  
konajúca:  JUDr. Lucia Jurgová, advokátka, konateľka 
registrácia:   Slovenská advokátska komora, č. licencie 1985 
bank. spoj.:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

IBAN: SK96 1111 0000 0012 6501 0014 
  
(ďalej len „Oprávnená osoba“) 

a 

Partner verejného sektora:  

Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.  
právna forma:  spoločnosť s ručením obmedzeným  
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vl.č. 14263/T  
sídlo:    Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec  
IČO:   36 255 556 
DIČ:    2020173705 
IČ DPH:  SK2020173705 
konajúca:    Ing. Beatrix Kopcová, konateľ  
    

    (ďalej len „Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.“ alebo aj „Partner verejného sektora“) 

 
    (ďalej spoločne aj ako  „Zmluvné strany“) 

 
 

Článok I. 
Vymedzenie pojmov 

 
1.1 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. je subjektom v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 315/2016 

Z. z. o registri partnerov 'verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako 
"zákon o registri partnerov verejného sektora"). 

1.2 Oprávnená osoba: je subjekt v zmysle § 2 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona o registri partnerov verejného 
sektora, a to advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod 
č. licencie 1985,  vykonávajúci advokáciu s poukazom na § 12 ods. 1 písm. e) v spojení s § 15 ods. 2 
zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii ako konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným, v mene a na 
účet Oprávnenej osoby. Oprávnená osoba vykonáva činnosti Pre partnera verejného sektora v 
registračnom konaní a spoluzodpovedá za správnosť údajov zapísaných v registri a za ich aktualizáciu. 
Partner verejného sektora môže mať v registri zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu. Oprávnená 
osoba môže vykonávať činnosť aj pre viac subjektov, ktoré sú partnermi verejného sektora v zmysle 
zákona o registri partnerov verejného sektora. 

1.3 Register partnerov verejného sektora (ďalej aj len ako „register'') je informačný systém verejnej správy, 
ktorý obsahuje údaje o partneroch verejného sektora a ich konečných užívateľoch výhod a 
oprávnených osobách. 

1.4 Konečným užívateľom výhod je fyzická osoba v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred 
legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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1.5 Verifikačný dokument je dokument, ktorý vyhotovuje oprávnená osoba a je verejne dostupný v registri. 

Verifikačným dokumentom sa preukazuje identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie 
identifikácie konečného užívateľa výhod. Verifikačný dokument musí spĺňať obsahové náležitosti podľa 
§ 11 ods. 5 zákona o registri partnerov verejného sektora. 

1.6 Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. 
1.7 Údaje, ktoré sa zapisujú do registra o partnerovi verejného sektora sú vymedzené v § 4 zákona o 

registri partnerov verejného sektora. 
 

Článok II. 
Predmet dohody 

 
2.1 Predmetom tejto dohody je záväzok oprávnenej osoby plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera 

verejného sektora v rozsahu stanovenom touto dohodou a v súlade so Zákonom o registri partnerov 
verejného sektora, záväzok partnera verejného sektora plniť voči oprávnenej osobe povinnosť 
vyplývajúce so Zákona o registri partnerov verejného sektora, záväzok partnera verejného sektora 
poskytnúť oprávnenej osobe nevyhnutnú súčinnosť pri plnení jej povinnosti, záväzok partnera 
verejného sektora riadne a včas zaplatiť za splnenie povinnosti oprávnenej osobe odmenu. 

2.2 Plnením povinnosti oprávnenej osoby sa rozumie uskutočňovanie činnosti spojených s registráciou 
partnera verejného sektora do registra a činnosti spojených s overovaním zapisovaných údajov o 
partnerovi verejného sektora do registra ako aj ďalšie činnosti vyplývajúce oprávnenej osobe priamo 
zo zákona o registri partnerov verejného sektora. 

 
Článok III. 

Práva a povinnosti strán 
 

3.1 Povinnosťou oprávnenej osoby podľa tejto dohody je najmä podávať za partnera verejného sektora 
návrh na zápis údajov do registra, podávať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v registri, v 
prípade ak dôjde k zmene zapísaných údajov ako aj podávať návrh na výmaz zapísaných údajov v 
registri (ďalej len ako „návrh na zápis"). V prípade ak dôjde k odmietnutiu návrhu na zápis registrujúcim 
orgánom, oprávnená osoba podá námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. 

3.2 Oprávnená osoba je povinná návrh na zápis vrátane jeho príloh uskutočniť elektronickými 
prostriedkami do elektronickej schránky registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného 
elektronického formulára.  

3.3 Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje. Ak sa návrh na zápis 
týka konečného užívateľa výhod, oprávnená osoba k návrhu na zápis doloží prílohu, ktorou je 
verifikačný dokument.  

3.4 Partner verejného sektora je povinný poskytovať oprávnenej osobe pri plnení povinnosti oprávnenej 
osoby podľa tejto dohody potrebnú súčinnosť. Potrebnou súčinnosťou sa rozumie predovšetkým 
včasné dodanie potrebných informácií, platných dokladov a listín, ako aj poskytovanie pravdivých, 
správnych a úplných informácií a údajov, ktoré oprávnená osoba potrebuje pri plnení povinností, najmä 
pri podávaní návrhov na zápis a identifikovaní konečných užívateľov výhod ako aj pri overovaní 
identifikácie konečných užívateľov výhod. 

3.5 Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa partnera verejného sektora a/alebo 
konečného užívatel'a výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne najneskôr však do 10 
dni odkedy došlo k tejto zmene o tom informovať oprávnenú osobu. Oprávnená osoba je následne 
povinná túto zmenu oznámiť registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo a doložiť k 
návrhu na zápis aj verifikačný dokument, ak sa zmena týka konečného užívatel'a výhod. V prípade, ak 
sa dozvie o zmene zapísaných údajov v registri týkajúcich sa partnera verejného sektora a /alebo 
konečného užívatel'a výhod oprávnená osoba, je povinná bezodkladne o tom informovať partnera 
verejného sektora. V prípade nesplnenia povinnosti vyplývajúcej partnerovi verejného sektora z prvej 
vety tohto odseku má oprávnená osoba právo odstúpiť od tejto dohody a podať návrh na svoj výmaz z 
registra. 

3.6 Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overenie 
identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba. 

3.7 Oprávnená osoba je povinná Identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra. 
3.8 Oprávnená osoba má povinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod konať nestranne a s 

odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a 
tieto vyhodnotiť postupom podl'a § 7 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z 
trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
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znení neskorších predpisov. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so 
starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohl'adnení a nezávislom 
odbornom vyhodnotení všetkých dostupných Informácii, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa 
týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie. Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa 
výhod nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Oprávnená osoba na preukázanie 
identifikácie konečného užívateľa výhod vypracuje verifikačný dokument, v ktorom okrem iného vyhlási, 
že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu. 

3.9 Oprávnená osoba má povinnosť overovať identifikáciu konečného užívatel'a výhod pri skutočnostiach 
podľa § 11 ods. 2 zákona č. 315/2016 Z.z.. Povinnosť overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod 
v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého 
hodnota prevyšuje v úhrne 1 ,000.000 EUR za 30 dní 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. Zmluvou sa rozumie zmluva alebo iný právny úkon, 
na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky podl'a § 2 ods. 1 písm. a) 
prvý bod zákona o registri partnerov verejného sektora alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo 
iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona o registri partnerov verejného sektora.  
Partner verejného sektora je povinný informovať oprávnenú osobu o uzatvorení zmluvy najneskôr 
desať  (10) dní pred  uzatvorením takejto zmluvy alebo jej zmeny alebo plnením zo zmluvy v závislosti 
od toho, ktorej skutočnosti sa overenie identifikácie konečného užívateľa výhod týka. 

3.10  Partner verejného sektora je povinný doložiť oprávnenej osobe pre účely zapísania alebo zmeny údajov 
overenú fotokópiu dvoch dokladov totožnosti každého konečného užívateľa výhod partnera verejného 
sektora alebo overenú fotokópiu jedného dokladu totožnosti a výpis z registra trestov každého 

konečného užívateľa výhod, výpis z  obchodného registra partnera verejného sektora a každého 

subjektu smerujúceho k identifikácii konečného užívateľa výhod ako aj  každý doklad, na predloženie 
ktorého ho oprávnená osoba za účelom získania a overenia údajov potrebných pre výkon činnosti 
oprávnenej osoby vyzve. Partner verejného sektora je povinný osobitným čestným vyhlásením o 
skutočnostiach v rozsahu požadovanom oprávnenou osobou pre účely zápisu údajov do registra 
osvedčiť pravdivosť údajov zapisovaných do registra. 

3.11 V prípade, ak partner verejného sektora nebude poskytovať na účely plnenia povinností oprávnenou 
osobou oprávnenej osobe potrebnú súčinnosť v zmysle tohto článku dohody a v zmysle zákona o 
registri partnerov verejného sektora, má oprávnená osoba právo odstúpiť od tejto dohody a podať 
návrh na svoj výmaz z registra. Tým nie je dotknuté právo oprávnenej osoby požadovať zaplatenie 
všetkých do momentu odstúpenia od dohody uskutočnených činnosti súvisiacich s plnením povinnosti 
oprávnenej osoby. 

3.12 Oprávnená osoba pri plnení svojich povinnosti podľa tejto dohody nie je viazaná pokynmi partnera 
verejného sektora. V prípade, ak bude mať oprávnená osoba pochybnosti o správnosti, pravdivosti 
alebo úplnosti údajov a informácií poskytnutých od partnera verejného sektora je oprávnená odmietnuť 
splnenie jej povinnosti podľa tejto dohody. 

3.13  Partner verejného sektora sa zaväzuje poskytovať oprávnenej osobe pri plnení  jej činností podľa tejto 
dohody pravdivé, správne, aktuálne a úplné údaje o partnerovi verejného sektora ako aj o konečných 
užívateľoch výhod partnera verejného sektora. 

3.14  Oprávnená osoba oboznamuje partnera verejného sektora, že je pre prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú činnosťou oprávnenej osoby je poistená.  

 
Článok IV. 

Odmena a platobné podmienky 
 
4.1 Partner verejného sektora sa zaväzuje zaplatiť Oprávnenej osobe za plnenie  povinností oprávnenej 

osoby dohodnutú odmenu a uhradiť všetky účelne vynaložené náklady, ktoré Oprávnenej osobe 
vzniknú v súvislosti s činnosťou v súlade s touto dohodou a plnením práv a povinností oprávnenej 
osoby v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že odmena oprávnenej osoby za podanie prvého návrhu na zápis partnera 
verejného sektora do registra partnerov verejného sektora a za činnosti s tým súvisiace činí 750,- EUR 
bez DPH. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že za ďalšiu činnosť oprávnenej osoby podľa tejto dohody sa partner 
verejného sektora zaväzuje uhradiť oprávnenej osobe hodinovú odmenu vo výške 60,- EUR bez DPH 
za každú začatú hodinu poskytovania služieb súvisiacich s výkonom činnosti oprávnenej osoby pre 
Partnera verejného sektora. 

4.4 Popri nároku na odmenu má Oprávnená osoba nárok náhradu hotových výdavkov účelne 
a preukázateľne vynaložených v súvislosti s plnením práv a povinností oprávnenej osoby podľa tejto 
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zmluvy a v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, a to najmä súdnych poplatkov, 
správnych poplatkov, výdavkov za znalecké posudky, preklady, odpisy písomností a pod., ktoré znáša 
Partner verejného sektora. Na vyúčtovanie náhrady hotových výdavkov sa primerane použije bod 4.7 
tohto článku zmluvy.  

4.5 V prípade, ak je miesto poskytovania služby oprávnenej osoby odlišné od sídla Oprávnenej osoby, má 
oprávnená osoba nárok na náhradu preukázaných cestovných výdavkov podľa zákona č. 283/2002 
Z.z. o cestovných náhradách, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

4.6 Dohodnutú odmenu zaplatí Partner verejného sektora Oprávnenej osobe prostredníctvom 
bezhotovostného príkazu na úhradu na bankový účet oprávnenej osoby na základe faktúry – 
daňového dokladu vystavenej oprávnenou osobou, za služby poskytnuté Partnerovi verejného sektora 
podľa tejto zmluvy za obdobie kalendárneho mesiaca, vždy ku koncu príslušného kalendárneho 
mesiaca, v ktorom došlo k poskytnutiu služieb oprávnenej osoby, so splatnosťou 15 dní.  Povinnou 
prílohou faktúry je časová špecifikácia služieb poskytnutých oprávnenou osobou.  

4.7 Partner verejného sektora súhlasí so zasielaním elektronickej faktúry v zmysle § 72 ods. 4 a 5 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení na e-mailovú adresu oznámenú 
oprávnenej osobe partnerom verejného sektora. 

4.8 Dohodnutá odmena a náhrady hotových výdavkov sú dojednané bez dane z pridanej hodnoty. Ku 
všetkým finančným plneniam účtovaným Oprávnenou osobou partnerovi verejného sektora v zmysle 
tejto Zmluvy bude účtovaná DPH v zmysle platných právnych predpisov.  

 
Článok V. 

Doba trvania dohody 
 

5.1 Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 
5.2  K zániku tejto dohody môže dôjsť:  
  a)  vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán 

     b)  písomným odstúpením od zmluvy zo strany oprávnenej osoby v prípade porušenia povinností partnera 
verejného sektora uvedených v bode 3.5, v bode 3.11 a ďalších povinností partnera verejného sektora 
vyplývajúcich mu z tejto dohody, spočívajúcich v porušení informačnej povinnosti alebo v poskytnutí 
neúplných alebo nepravdivých informácií potrebných na vykonávania činnosti oprávnenej osoby v 
zmysle tejto dohody a zákona o registri partnerov verejného sektora 

  c) písomnou výpoveďou zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, pričom výpovedná lehota je 
dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
výpovede druhej zmluvnej strane  

 
Článok VI. 

Náhrada škody  
 

6.1 Každá zo strán dohody sa zaväzuje nahradiť škodu druhej strane, ktorá jej vznikne nesplnením, resp. 
porušením povinností vyplývajúcich z tejto dohody. Partner verejného sektora zodpovedá najmä za 
všetku škodu, ktorá vznikne oprávnenej osobe porušením jeho povinností uvedených v tejto dohode. 

6.2 Škodou v zmysle predchádzajúceho odseku sa rozumie aj sankcia, ktorá môže byť oprávnenej osobe 
uložená podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ak uloženie sankcie bude zapríčinené 
porušením povinnosti partnera verejného sektora vyplývajúcich z tejto dohody. 

 
Článok VII. 

Záverečné ustanovenia 
 

 
7.1 Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle partnera verejného sektora podľa § 47 ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

7.2 Táto dohoda  sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 
rovnopis. 

7.3  Akékoľvek zmeny a doplnky tejto dohody je možné vykonávať výlučne písomnou formou, po vzájomnej 
dohode zmluvných strán.  

7.4  Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 315/2016 
Z.z. o registri partnerov verejného sektora, § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vzťahy a prípadné 
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spory, ktoré vzniknú na základe tejto dohody budú riešené výhradne podľa platného práva Slovenskej 
republiky. 

7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe ich slobodnej vôle, neuzatvárajú ju 
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak 
súhlasu zmluvu podpisujú. 

 
 
 
V Hlohovci, dňa 07.06.2021   
 
 
 
 
 
.....................................................................                   ...............................................................                       
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o.                JUDr. Lucia Jurgová advokátka s.r.o. 
      Ing. Beatrix Kopcová, konateľ                 JUDr. Lucia Jurgová advokát/konateľ  
            Partner verejného sektora           Oprávnená osoba 
             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


