
Dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby 

pre partnera verejného sektora 
uzatvorená podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a  

o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanovení § 591 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
I. 

Strany dohody 

 

1. Bratislavská organizácia cestovného ruchu, 

oblastná organizácia cestovného ruchu  

štatutárny zástupca: Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva 

so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava   

IČO: 42259088   

DIČ: 2023399455  

bankové spojenie:  

zapísaná v Registri organizácií cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby 

SR, č. registrácie 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

 

(ďalej len „BTB“) 

a 

 

2. JUDr. Lucia Kralovičová, advokátka 

so sídlom Bajzova 12, 821 08 Bratislava 2 

IČO: 36 075 230 

DIČ: 1049864750 

bankové spojenie:  

IBAN- 

zapísaná v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod č. 3971 

 

(ďalej len „Advokát“) 

 

 

II. 

Predmet dohody 

 

1. BTB má záujem o zápis do registra vedeného zákona č. 315/2016 Z. z. o registri 

partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 

o RPVS“)  postupom podľa § 17 zákona o RPVS. 

 

2. Advokát je oprávnenou osobou v zmysle § 2 ods. b) zákona o RPVS. 

 

3. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností strán dohody týkajúcich sa plnenia 

povinnosti Advokáta ako oprávnenej osoby pre BTB ako partnera verejného sektora 

v rozsahu stanovenom touto dohodou a v súlade so zákonom o RPVS.  

  

 

III. 

Práva a povinnosti strán dohody 

 

1. Strany dohody sa dohodli, že Advokát je povinný  

 



a) podať za BTB návrhy na zápis údajov BTB ako partnera verejného sektora do 

registra partnerov verejného sektora vedeného v zmysle zákona o RPVS (ďalej len 

„RPVS“), vrátane  návrhov na zápis zmeny zapísaných údajov do RPVS a návrhov 

na výmaz zapísaných údajov z RPVS; 

 

b) plniť pre BTB povinnosti oprávnenej osoby v zmysle zákona o RPVS, a to 

s vynaložením odbornej starostlivosti a v súlade so zákonom o RPVS; 

 

c) identifikovať konečného užívateľa výhod BTB v zmysle zákona o RPVS pri prvom 

zápise a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod BTB, a to vždy  

k 30. 6. a 31. 12. kalendárneho roka.  

 

2. Advokát je povinný pri identifikácii konečného užívateľa výhod BTB a overovaní 

identifikácie konečného užívateľa výhod BTB konať v súlade so všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, nestranne a s odbornou starostlivosťou, Advokát nie je viazaný 

pokynmi BTB. 

 

3. V prípade ak dôjde o odmietnutiu návrhu na zápis údajov BTB do RPVS, Advokát je 

oprávnený podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. 

 

4. Strany dohody sa dohodli, že BTB je povinný 

 

 a)  riadne a včas poskytnúť Advokátovi pravdivé, úplné a aktuálne informácie potrebné 

na plnenie povinnosti oprávnenej osoby v zmysle zákona o RPVS, a to kedykoľvek 

na požiadanie Advokáta – najmä v súvislosti s akýmkoľvek zápisom údajov BTB do 

RPVS, identifikáciou a overovaním identifikácie konečného užívateľa výhod BTB; 

 

b) poskytnúť Advokátovi súčinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod BTB 

a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod BTB; 

 

c) bezodkladne informovať Advokáta  

 (i) o zmene údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod BTB zapisovaných do 

RPVS, a to do 5 dní od zmeny; 

 (ii) o uzatvorení zmluvy v zmysle zákona o RPVS alebo zmenou zmluvy v zmysle 

zákona o RPVS, a to 10 dní vopred; 

 (iii) o plnení zo zmluvy v zmysle zákona o RPVS prevyšujúcom v úhrne 1.000.000,- 

Eur za 30 dní, resp. finančný limit stanovený zákonom o RPVS, a to 10 dní vopred;  

 

d) dodať Advokátovi pre účely plnenia predmetu tejto dohody overenú fotokópiu 

dvoch dokladov totožnosti každého konečného užívateľa výhod v zmysle zákona o 

RPVS alebo overenú fotokópiu jedného dokladu totožnosti a výpis z registra trestov 

každého konečného užívateľa výhod v zmysle zákona o RPVS; výpis z Registra 

organizácií cestovného ruchu BTB a každého subjektu smerujúceho k identifikácii 

konečného užívateľa výhod v zmysle zákona o RPVS, ako aj akýkoľvek iný 

dokument a doklad, na dodanie ktorého ho Advokát vyzve v súvislosti s plnením 

predmetu tejto dohody; 

 

e) čestným prehlásením osvedčiť pravdivosť údajov poskytnutých Advokátovi na účely 

plnenia predmetu tejto dohody; 

 



f) riadne a včas zaplatiť Advokátovi za plnenie predmetu tejto dohody odmenu 

v zmysle článku IV. tejto dohody a preukázateľné náklady vynaložené v súvislosti 

s plnením predmetu tejto dohody, najmä náklady na výpisy z príslušných registrov, 

preklady a pod. 

 

 

IV. 

Odmena 

 

1. BTB je povinný zaplatiť Advokátovi za podanie návrhu za prvý zápis do RPVS, resp. za 

overenie identifikácie konečného užívateľa výhod BTB, a za ďalšie plnenie predmetu 

tejto zmluvy odmenu podľa časovej náročnosti týchto úkonov a to v zmysle Zmluvy o 

poskytnutí právnych služieb uzatvorenej medzi stranami dohody dňa 27.6.2017 (ďalej 

len „jednorazová odmena“).  

 

 

V. 

Doba trvania dohody, ukončenie dohody 

 

1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

 

2. Dohodu možno vypovedať bez uvedenia dôvodu v 10 dňovej výpovednej lehote. 

 

3. Advokát je oprávnený v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z tejto dohody zo 

strany BTB odstúpiť od tejto dohody a podať návrh na svoj výmaz z RPVS ako 

oprávnenej osoby, ktorá plní povinnosti pre BTB. 

    

 

VI. 

Komunikácia a doručovanie 

 

1. Strany dohody sa dohodli, že v prípade inej ako osobnej a telefonickej komunikácie, 

bude každá komunikácia avizovaná alebo potvrdená telefonicky. Akúkoľvek zmenu 

kontaktných údajov sú si povinné strany dohody vzájomne oznamovať. 

 

 

VII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Pokiaľ v dohode nie je upravené inak, právne vzťahy medzi stranami dohody sa 

spravujú ustanoveniami zákona o RPVS, ustanovení § 591 a nasl. Obchodného 

zákonníka a  ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana dohody po jej 

podpise oboma stranami dohody dostane jedno vyhotovenie. 

 



4. Strany dohody vyhlasujú, že táto dohoda plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú 

prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez akéhokoľvek 

psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

5. Strany dohody prehlasujú, že si dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

V Bratislave dňa 28.2.2018    V Bratislave dňa 28.2.2018 

 

 

  

 BTB: 

 

 

 

 

 
Advokát: 

 

 

Ing. Alžbeta Melicharová,  

predsedníčka predstavenstva  

 

 JUDr. Lucia Kralovičová  


