Obecný portál sa kamaráti s Centrálnym registrom zmlúv (ďalej len CRZ)
ÚVOD
RVC Štrba v spolupráci s ADALIA s.r.o. zabezpečili pre subjekty (obce, mestá, RO a PO) využívajúce na
zverejňovanie zmlúv a údajov o objednávkach a faktúrach služby Obecného portálu, automatické
prepojenie Obecného portálu a CRZ.
Právny rámec prečo musia obce, mestá a iné povinné osoby zverejňovať zmluvy na CRZ je dôkladne
popísaný priamo na www stránkach CRZ, konkrétne v časti FAQ
Náš systém prepojenia oboch portálov po úvodnom krátkom nastavení automaticky zabezpečí
prenos Vašich zmlúv na CRZ.

PREDPOKLADY
Aby všetko fungovalo správne je potrebné:




Využívať služby Obecného portálu a mať k dispozícii prihlasovacie údaje do Obecného
portálu, ktoré sme Vám zaslali emailom po Vašej registrácii. Ak služby Obecného portálu ešte
nevyužívate (prípadne ste ukončili vzájomnú spoluprácu s Obecným portálom) a máte o tieto
služby záujem registrujte sa TU
Mať zriadený účet na CRZ a disponovať prihlasovacími údajmi do CRZ. Ak na CRZ ešte nie ste
zaregistrovaný, je potrebné požiadať o registráciu priamo na CRZ

NASTAVENIE
Automatizovaný systém CRZ (ďalej len robot CRZ) si niekoľko krát denne sám stiahne Vaše zmluvy
zverejnené na Obecnom portáli. Pre správnu funkčnosť je potrebné krátke nastavenie, ktoré zvládne
podľa nášho návodu aj menej zdatný užívateľ PC.
1. Prihláste sa do svojho účtu na Obecnom portáli a skopírujte link, ktorý sa Vám zobrazil na
úvodnej stránke po prihlásení.

2. Prihláste sa do svojho účtu na CRZ na adrese https://crz.gov.sk/sysadm , kliknite na
Dokumenty a Upraviť

3. Upravte údaje podľa pokynov na obrázku

GRATULUJEME, máte HOTOVO
Od tejto chvíle bude robot CRZ automaticky navštevovať Vašu stránku na Obecnom portáli a bude
sťahovať zmluvy a umiestňovať ich na CRZ-tku. Zvyčajne sa tak deje tri krát denne. Je však možné, že
pri technickom probléme na strane CRZ-tka sa perióda návštev mení. Na túto skutočnosť nemáme
dosah a nemôžeme ju zmeniť. Robot CRZ si stiahne z Vašej stránky aj zmluvy zverejnené po
31.03.2022, na ktoré sa vzťahuje povinnosť zverejnenia na CRZ-tku. Nakoľko je veľmi dôležité, aby
Vaše zmluvy boli zverejnené na CRZ-tku (zmluva nezverejnená na CRZ nenadobudne účinnosť)
zabudovali sme do systému dva kontrolné prvky, ktoré Vás budú informovať o aktivitách robota CRZ
na Vašej stránke Obecného portálu.

1. Po prihlásení do Vášho účtu na Obecnom portáli pod linkou pre CRZ sa nachádza údaj
o poslednej návšteve robota CRZ na Vašej stránke. Ak je tento údaj starší o niekoľko dní ako
aktuálny dátum, tak robot CRZ Vašu stránku z nejakého dôvodu nenavštevuje. Kontaktujte
nás (RVC- Štrba, 0905 699 073) a my sa pokúsime chybu v čo najkratšom čase odstrániť.

2. Po prihlásení od Vášho účtu na Obecnom portáli kliknite na ZMLUVY a v stĺpci Dátum
zverejnenia nájdete údaj kedy si robot CRZ prevzal z Vašej stránky zmluvu. V prípade, že
tento údaj chýba môže sa opäť jednať o technický problém na strane CRZ. Kontaktujte nás
a my sa pokúsime príčinu nefunkčnosti odstrániť. Aj po prevzatí zmluvy robotom CRZ z Vašej
stránky, môže dôjsť k jej nezverejneniu na CRZ-tku a preto je nutná občasná kontrola
zverejnených zmlúv priamo na CRZ. V momente keď si robot CRZ prevezme z Vašej stránky
zmluvy, tak Vám systém zneprístupní možnosť zmluvu zverejnenú na Obecnom portáli
opraviť. Táto možnosť je prístupná len do momentu prevzatia zmlúv robotom CRZ. Týmto
spôsobom je zabezpečená transparentnosť a zhoda zmlúv zverejnených na Obecnom portáli,
ktoré sú následne prenesené na CRZ-tko.

NA ZÁVER
Tak ako každé technické riešenie, môže aj to naše (hlavne na strane CRZ-tka, kde nemáme dosah)
dočasne zlyhať. Ak nám nahlásite na RVC Štrba rvc@weba.sk zistené nedostatky, pokúsime sa ich
definovať a následne odstrániť. Ak by automatizovaný systém Vašu zmluvu nespracoval v plne
automatickom režime (napríklad zmluva je väčšia ako 7 MB a pod.), môžete ju na CRZ-tko nahrať
v manuálnom režime. Návod nájdete priamo na stránkach CRZ v Technickej zóne
Výhody nášho riešenia sú v jednoduchosti prevedenia a hlavne poskytujeme túto službu ako súčasť
Obecného portálu BEZPLATNE. Konkurenčné riešenia sú spravidla spoplatňované mesačnými
poplatkami za prevádzku, a jednorazovými poplatkami za nasadenie a uvedenie systému
automatického preposielania zmlúv do funkčného stavu.

