Vážená obec, mesto, povinná osoba
Od 1. januára 2011 platí zákon č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov, z neho vyplýva povinnosť zverejňovať všetky zmluvy, faktúry a objednávky na
Internete pre všetky obce, mestá a samosprávne kraje a ďalšie povinné osoby, ktoré hospodária s verejnými
prostriedkami a nakladajú s majetkom štátu, samosprávneho kraja alebo obce.
Zmluva nadobudne právoplatnosť až dňom zverejnenia, ak k zverejneniu nedôjde do 3 mesiacov, zmluva
stráca právoplatnosť. Lehota na zverejnenie faktúr a objednávok je do 10 pracovných dní.
Na našom portáli www.preobce.sk Vám ponúkame riešenie, pomocou ktorého rýchlo a efektívne splníte podmienky, ktoré Vám ukladá
predmetný zákon a dostanete niečo naviac.
Naša ponuka je určená najmä:
•

pre malé obce bez vlastnej webovej stránky

•

obecným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám

•

obchodným spoločnostiam zriadených obcami

•

pre obecné školské a záujmové zariadenia s právnou subjektivitou

•

obecným múzeám a galériám a ostatným povinným osobám.

Okrem splnenia zákonnej povinnosti poskytneme týmto organizáciám a ostatným povinným osobám možnosť vlastnej prezentácie,
ich služieb, aktivít, úspechov a výsledkov.
Po registrácii a súhlase so Všeobecnými obchodnými podmienkami využívania nášho portálu Vám ponúkame na výber tieto moduly:
Moduly

Modul 1

Zverejňovanie zmlúv

0 -10 ks

do 30 ks

do 200 ks

neobmedzene

100kB

300kB

1MB

1MB

0 - 10 ks

do 30 ks

do 200 ks

neobmedzene

Maximálna veľkosť na prílohu

100kB

300kB

500kB

500kB

Zverejňovanie faktúr

0 - 10 ks

do 30 ks

do 200 ks

neobmedzene

Maximálna veľkosť na prílohu

100kB

300kB

500kB

500kB

2,- €

4,- €

10,- €

25,- €

Maximálna veľkosť na prílohu
Zverejňovanie objednávok

Mesačný poplatok

Modul 2

Modul 3

Modul 4

*mesačný poplatok je uvedený bez DPH

Po registrácii na našej stránke, každej obci, mestu a ostatným povinným osobám BEZPLATNE (aj bez výberu modulu) ponúkame
zverejňovanie iných dokumentov v počte 3 ks s maximálnou veľkosťou prílohy 500kB.
Iné dokumenty predstavujú výstupy obce a ostatných povinných osôb, ktoré nie sú povinné zverejňovať, ale zvyšujú efektívnosť
komunikácie s verejnosťou a verejnú transparentnosť svojej činnosti. Jedná sa o uznesenia obecného zastupiteľstva, všeobecne
záväzné nariadenia, ostatné normatívne akty obce (štatúty, organizačný a pracovný poriadok, interné zásady, rôzne plány a poriadky),
ďalšie dokumenty ako sú pozvánky, výzvy, oznámenia, harmonogramy. Ostatné aplikácie pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a
faktúr Vám predmetnú sadu dokumentov a možnosť prezentácie pre obce a povinné osoby na zverejnenie neponúkajú!!!
Systém ponúka taktiež možnosť výstupov, a to export do formátu kompatibilného s MS Excel (.csv).

Aby ste mali predstavu o použití modulu, ktorý Vám najlepšie vyhovuje, poskytneme Vám naše služby odo dňa registrácie

na 2 mesiace zadarmo.
V prípade pochybností pri výbere pre Vás správneho modulu, nás prosím kontaktujte na e-mailovú adresu preobce@preobce.sk,
prípadne na mobil: 0904 508225. Na základe Vašich špeciálnych požiadaviek Vám vieme poskytnúť modul, ktorý bude vyhovovať Vaším
potrebám.
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