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Kontrola  dodržiavania  zákona  č.  211/2000  Z.z.  o slobodnom  prístupe  k informáciám 
v platnom  znení  pri  povinnom  zverejňovaní  informácií,  zmlúv,  faktúr  a objednávok 
v podmienkach  mesta  Rožňava. Kontrola  bola  vykonaná  na  základe  schváleného  plánu 
kontrolnej činnost  K na II. polrok 2017, schválený uznesenm  Z  č. 13/22017.

Kontrolované obdobie: roky 2016 – 2017

Zistené nedostatky     a     návrh odporúčaní na nápravu zistených nedostatkov:  

Ku kontrole boli predložené:

a2 Evidencia žiadost o poskytnute infor ácim za kontrolované obdobie

b2 Spisy s prmslušnou doku entáciou o vybavenm žiadost o sprmstupnenie infor ácim

c2 Webová stránka  esta Rožňava

Právna  úprava:  ákon  č.  21122000   .z.  o slobodno  prmstupe  k infor áciá  a o z ene 
a doplnenm niektorých zákonov v znenm neskoršmch predpisov 2ďalej len infozákon2, S ernica 
na vykonávanie zákona č. 21122000  .z., zákon č. 3021963  .z. občiansky zákonnmk., zákon č. 
/6921990  .z. o obecno  zriadenm.

- Osoba i povinný i podľa infozákona sú štátne orgány, obce, vyššie úze né celky ako aj te 
právnické osoby a fyzické osoby, ktorý  zákon zveruje právo oc rozhodovať o právach a 
povinnostach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblast verejnej  správy,  a to iba v  
rozsahu tejto ich rozhodovacej činnost.

-Povinný i osoba i sú ďalej právnické osoby zriadené zákono  a právnické osoby zriadené 
štátny  orgáno , vyššm  úze ný  celko  alebo obcou podľa osobitného zákona.

-Povinný i osoba i sú ďalej aj právnické osoby založené povinný i osoba i.

-Osobitný zákon  ôže ustanoviť povinnosť sprmstupňovať infor ácie aj inej právnickej osobe 
alebo fyzickej osobe.

- Každý  á právo na prmstup k infor áciá , ktoré  ajú povinné osoby k dispozmcii.

- Povinná  osoba  sprmstupnm  iba  infor ácie  o  hospodárenm  s  verejný i  prostriedka i, 
nakladanm  s  ajetko  štátu  ajetko  vyššieho úze ného celku alebo  ajetko  obce, o 
životno  prostredm, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a 
o obsahu, plnenm a činnostach vykonávaných na základe uzatvorenej z luvy.

- Infor ácie sa sprmstupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záuj u, 



pre ktorý sa infor ácia požaduje.

 ákon, okre  sprmstupňovania infor ácim na žiadosť, zaviedol aj povinnosť zverejňovať určitý 
okruh  údajov  ,  aj  bez  konkrétnej  žiadost.  Ide  o tzv.  povinne  zverejňovanie  infor ácim 
upravené  v ustanoveniach  §5,  §5a,  §5b  a  §6  infozákona.  Zesto  Rožňava  vypracovanm  
projektu  Zesto  Rožňava  -  transparentné   esto,  sa  zaviazalo  zverejňovať  infor ácie 
o hospodárenm   esta  nad  rá ec  zákona,  čo  sa  v praxi  aj  realizuje.  Výsledko  
transparentnost je aj viacnásobné ocenenie našej sa osprávy TIS Slovensko u iestnenm  
na najvyššmch priečkach  edzi sa ospráva i Slovenska.

Za kontrolované obdobie bolo prijatých:

a2 rok 2016 – 19 žiadost

b2 rok 2017 do času vykonávania kontroly – 11 žiadost

Kontrolou zistené skutočnost:

1.  ákon  č.  21122000   .z.  v §  5  ods.  1  pms .  a2  až  f2  taxatvne  vy edzuje,  ktoré 
infor ácie a doku enty sa povinne zverejňujú.  Kontrolou webového smdla   esta 
Rožňava www.roznava.sk, nebol zistený nesúlad so zákonom.

2.  Na  webovej  stránke  v čast ,  kde   ôžu  občania  podávať  žiadost o  poskytnute 
infor ácim  sú  neaktuálne  údaje.  Je  potrebné  aktualizovať  stále  zverejňované 
informácie:

Bod / sťažnost – aktualizovať podľa platnej legislatvy, zákona o sťažnostach

Bod 6 aktualizovať – rozpis sťažnost sa podľa platnej legislatvy nevykonáva.

/. Aktualizovať  menoslov poslancov,  aktualizovať  členov ko isie  cestovného ruchu 
a regionálnej politky, aktualizovať členov a tajo nmka ko isie na ochranu verejného 
záuj u pri výkone funkcim funkcionárov  esta.

Zesto  Rožňava  zverejňuje  v súlade  s  §  5  ods.  6  zákona  č.  21122000  z.z.  označenie 
nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia 
cena bola vyššia ako 20-násobok  ini álnej  zdy vo svojo  vlastnmctve, ktorý táto povinná 
osoba previedla do vlastnmctva inej osoby než orgánu verejnej  oci. Infor ácie sa priebežne 
aktualizujú.

Zesto  Rožňava  zverejňuje  infor ácie  týkajúce  sa  Zestského  zastupiteľstva  Rožňava 
v z ysle § 5 ods. 8 zákona č. 21122000  .z.,  ktorý i sú ter mny zasadnut Z  s  návrho  
progra u zasadnuta,  ateriály s návrho  na uznesenie,  zápisnice, dochádzka poslancov, 
zvukový zázna  zasadnuta, hlasovanie poslancov, uznesenia Z .  verejňujú sa aj zasadnuta 
ko isim Z  spolu so zápisnicou a hlasovanm  členov ko isie. 

    3  .  V internej  S ernici  je  potrebné  aktualizovať  čl.  7  ods.  2 v súlade  s platnou 
legislatvou 2prijm anie sťažnost2.

http://www.roznava.sk/


    5. Podľa § 20 zákona povinná osoba vedie evidenciu žiadost tak, aby poskytovala údaje 
potrebné na kontrolu vybavovania žiadost a údaje o najčastejšie vyžiadaných infor áciách. 
Evidencia  usm obsahovať naj ä teto údaje:

a2 dátu  podania žiadost,

b2 vyžiadanú infor áciu a navrhovaný spôsob poskytnuta infor ácie

c2  výsledok  vybavenia  žiadost 2poskytnute  infor ácim,  vydanie  rozhodnuta  alebo  
postúpenie žiadost2, 

d2 podanie opravného prostriedku.

Kontrolovaný subjekt v predloženej evidencii v stĺpci pred et žiadost neuvádza navrhovaný 
spôsob poskytnuta informácie  a v stĺpci spôsob vybavenia neuvádza výsledok vybavenia 
žiadost 2poskytnute infor ácim, vydanie rozhodnuta  alebo postúpenie žiadost.

   6. Dňa 17.  8. 2017 bola doručená žiadosť o sprmstupnenie infor ácim  č.  722017, ktorou 
žiadateľ žiadal sprmstupniť okre  iných zápisnice zo zasadnut Z   esta Rožňava konaných  
v obdobm  od 10.  11.  1997 do /0.  11.  1997 a zápisnice  zo zasadnut  estskej  rady   esta  
Rožňava konaných v obdobm od 10. 11. 1997 do /0. 11. 1997. V pmso nej odpovedi Zestský 
úrad Rožňava, odbor všeobecnej a vnútornej správy dňa 2/. 8. 2017 uviedol okre  iných: 
zápisnice a  ateriály  zasadnut Zestskej  rady  v  Rožňave  za  rok 1997 sa už  v registratúre 
 estského úradu nenachádzajú, sú odovzdané do úschovy Štátneho archmvu Košice – Archmv 
Rožňava.  Z uvedeného dôvodu Vám ich žiaľ poskytnúť nevieme. Taký to postupo  došlo 
k porušeniu § 15 infozákona, keď podľa ods. 1: ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť s eruje, 
ne á požadované infor ácie k dispozmcii a ak  á vedo osť o to , kde  ožno požadovanú 
infor áciu zmskať, postúpi žiadosť do piatch dnm odo dňa doručenia žiadost povinnej osobe,  
ktorá  á požadované infor ácie k dispozmcii, inak žiadosť odmietne rozhodnutm. Ods. 2: 
postúpenie žiadost povinná osoba bezodkladne ozná i žiadateľovi.  Kontrolovaný subjekt 
nepostupoval  podľa  ustanovenia  zákona  tým,  že  nevydal  rozhodnute o nesprístupnení 
informácie z dôvodu, že takúto informáciu nemá. V Spise sa nesprávne vykonal zápis, že 
informácie boli sprístupnené v plnom rozsahu.

  7.  Žiadosť  o poskytnute infor ácim  č.  1122016,  žiadost nebolo  vyhovené z dôvodu,  že 
 estský  úrad  nemá  technické  možnost na  veľkofor átové  kopmrovanie  projektových 
doku entácim.  V prmpade,  že povinná osoba nevyhovie žiadost hoci  len sčast,  vydá  to  
v zákonnej  lehote  pmso né  rozhodnute.  Rozhodnute  v tomto  prípade  vydané  nebolo, 
žiadateľovi  bol  doručený  len  list  s odpoveďou.  Voči  také uto  listu  sa  žiadateľ  ne ôže 
odvolať,  čm  je  ob edzený  na  svojich  právach  podľa  §  19  ods.  1  infozákona.  Keďže  sa 
informácia podľa žiadost neposkytla,  v  spise sa nesprávne vykonal zápis,  že informácie 
boli sprístupnené v plnom rozsahu.

8.  Žiadosť  o poskytnute  infor ácie  č.  1022016,  žiadosť  bola  vybavená  a infor ácia 
poskytnutá po lehote. Ter mn na vybavenie žiadost uplynul dňa 18. 8. 2016 a odpoveď bola 



zaslaná dňa 2/. 8. 2017 z dôvodu čerpania dovolenky.  Došlo k porušeniu § 17 infozákona, 
keď sa zákonom stanovená lehota nedodržala.

Návrh opatrení:

1.  Aktualizovať  internú s ernicu a povinne zverejňované  údaje  na  webovej  stránke 
 esta Rožňava.

2. V prmpade časovo náročnejšieho vyhľadávania infor ácim, resp. neprmto nost osoby,  
ktorá  žiadanú  infor áciu   á,  je  potrebné  predĺžiť  lehotu  na  vybavenie  žiadost 
v súlade s § 17 ods. 2 infozákona.

/.   eniť vedenie evidencie žiadost o sprmstupnenie infor ácim tak, aby spĺňala zákonné 
náležitost.

3. V prmpade,  že  nie  sú  pri  nesprmstupnenm  infor ácie  vyhotovené  rozhodnuta,  je 
potrebné v budúcnost ich vyhotovovať.

5. V prmpade, že infor áciu poskytuje iný za estnanec kontrolovaného subjektu, než 
za estnanec, ktorý zodpovedná za evidenciu a vybavovanie žiadost, je potrebné do 
spisu vložiť doklad o odoslanm odpovede 2 ailová ko unikácia2.

Správa z kontroly bola s prednostkou  estského úradu  a zodpovedný i  za estnanca i 
prerokovaná,  bol  akceptovaný  návrh  opatrenm  na  odstránenie  zistených  nedostatkov. 
Bola  aktualizovaná   vnútorná  s ernica  aj  vedenie  evidencie  došlých  podanm  v z ysle 
platných právnych predpisov.


