
  

 M E S T O   R O Ž Ň A V A 

Pre  zasadnute

Mestského zastupiteľstva 

v Rožňave dňa   26.9.2019

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Kontrola   dodržiavania  zákona  č.  211/2000  Z.z.  o  slobodnom  prístupe 
k informáciám v z.n.p. so zameraním na  dodržiavanie  §5 - povinne  zverejňované 
informácie  v základných školách  v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.

Predkladá:

JUDr. Katarína Balážová

Hlavná kontrolórka  mesta Rožňava

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo

v Rožňave

berie na vedomie  

Kontrolu  dodržiavania  zákona č.  211/2000 Z.z.  o 
slobodnom  prístupe  k informáciám  v  z.n.p.  so 
zameraním  na   dodržiavanie   §5-  povinne 
zverejňované  informácie   v základných  školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.

Prerokované: 

Správu vypracovala:

Ing. Dana Majorčíková

Materiál obsahuje:

Dôvodovú  správu



Dôvodová správa

Kontrola  bola vykonaná na základe schváleného  plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky 
mesta Rožňava, ktoré bolo schválené uznesením mestského zastupiteľstva  č. 59/2019.

Cieľ kontroly: Kontrola  dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v 
z.n.p. so zameraním na  dodržiavanie  §5 povinne  zverejňované informácie  v základných školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava.

Povinná osoba: Základná škola Zlatá č. 2 Rožňava, Štatutárny zástupca povinnej osoby: 
Mgr. Richard Szöllös – riaditeľ  školy

Povinná osoba: Spojená škola  J.A. Komenského 5  Rožňava Štatutárny zástupca povinnej osoby: Mgr. 
Zuzana Hamelliová- riaditeľka  školy

Základná škola   Pionierov 1,       Rožňava,    Štatutárny zástupca povinnej osoby:    PaedDr. Erika 
Fábiánová– riaditeľka  školy

Povinná osoba: Základná škola       akad. Jura Hronca Rožňava,   Štatutárny zástupca povinnej osoby  : 
RNDr. Ján Džubák– riaditeľ  školy

Kontrolované obdobie:  rok 2019

Všeobecne záväzné predpisy:  Zákon č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v z.n.p.

Interné predpisy:  Interné smernice  na vykonávanie zákona č. 211/2000 Z.z.
Legislatívny rámec:

§5 - Povinné zverejňovanie informácií  ( zákon č. 211/2000 Z.z. v z.n.p.)

(1) Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť teto informácie:

a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, 
návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnost súdneho preskúmania 
rozhodnuta povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadost, návrhov a iných 
podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba koná a 



rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnost fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k 
povinnej osobe,

f) sadzobník správnych poplatkov ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za 
sprístupňovanie informácií.

§ 5a   Povinne zverejňovaná zmluva

(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje 
informáciu, ktorá sa získala za fnančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej 
správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto fnančných prostriedkov, 
nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom 
právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s fnančnými 
prostriedkami Európskej únie.

(2) Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 ods. 3, 
v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a 
povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť alebo v ktorej majú štát a viaceré povinné 
osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa týka nakladania s jej majetkom; to 
neplat, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo 
činnost zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii.

(3) Namiesto zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania alebo 
činnost zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii povinnej osoby podľa odseku 2 
a namiesto zmluvy podľa § 5a ods. 5 písm. c), d),i), j),r) a s) sa zverejňuje informácia o uzatvorení 
takejto zmluvy; to neplat, ak sa zmluva uzavrela s fyzickou osobou, ktorá nie je podnikateľom. Na 
zverejňovanie informácie podľa prvej vety sa použijú odseky 6, 7, 9 a 14 rovnako.

(4) Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto 
zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje. Rovnako sa nemusia zverejniť čast povinne zverejňovanej 
zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob 
výpočtu jednotkových cien a vzory. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok sa nemusia 
zverejniť, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je určená odkazom na ne a zároveň totožné 
ustanovenia všeobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou istou povinnou osobou spolu s 
inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla účinnosť; pri takto povinne zverejňovanej 
zmluve sa uvedie v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“) alebo na webovom sídle odkaz na 
inú povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá už nadobudla účinnosť.

(5) Povinne zverejňovanou zmluvou nie je

a) služobná zmluva, 



b) pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru; povinne zverejňovanou 
zmluvou však je kolektvna zmluva,

(6) Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to 
neplat, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné celky, 
povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné 
osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť.

(9) Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle 
povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavret zmluvy alebo po doručení 
súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové sídlo, 
zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku. 

(14) Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z 
povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatch rokov od nadobudnuta účinnost podľa 
zákona. 

§ 5b

(1) Povinná osoba zverejňuje na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a 
prehľadnej forme najmä teto údaje:

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác

1. identfkačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok,

2. popis objednaného plnenia,

3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo maximálnu 
odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane dane z pridanej 
hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

4. identfkáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,

5. dátum vyhotovenia objednávky,

6. identfkačné údaje dodávateľa objednaného plnenia:



6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné 
meno alebo názov právnickej osoby,

6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo 
právnickej osoby,

6c. identfkačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,

7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala:

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,

7b. funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje,

b) o faktúre za tovary, služby a práce

1. identfkačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr,

2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre,

3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, či je 
suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty,

4. identfkáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou,

5. identfkáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou,

6. dátum doručenia faktúry,

7. identfkačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia:

7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo obchodné 
meno alebo názov právnickej osoby,

7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo sídlo 
právnickej osoby,



7c. identfkačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené.

(2) Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatch pracovných dní odo dňa 
vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplat, ak objednávka súvisí s povinne 
zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona. Údaje podľa odseku 1 písm. b) 
povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.

(3) Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru 
súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou.

(4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatch rokov 
odo dňa ich zverejnenia.

Kontrolné zistenia u jednotlivých škôl:

1. Povinná osoba: Základná škola Zlatá č. 2, Rožňava, Štatutárny zástupca povinnej osoby: 
Mgr. Richard Szöllös- riaditeľ školy

Organizácia na webovom sídle má   v     zmysle zákona zverejnené:  

1.Kolektvnu zmluvu  https://zszlatarv.edupage.org/text14/

2.Smernicu o slobodnom prístupe k informáciám, sadzobník správnych poplatkov a žiadosť 
o sprístupnenie informácií:  https://zszlatarv.edupage.org/text13/

3. Zmluvy, faktúry, objednávky 

https://zszlatarv.edupage.org/zmluvy/

 Zistenia:

1. Organizácia  nemá zverejnený  spôsob zriadenia povinnej osoby, jej  právomoci, kompetencie 
a popis organizačnej štruktúry – porušenie §5 ods. 1.a.  zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom 
prístupe k informáciám.

Odporúčania:

Doplniť  povinne zverejňované informácie na webovom sídle organizácie v zmysle § 5  ods. 1a,.

2. Povinná osoba: Spojená škola  J.A. Komenského 5  Rožňava Štatutárny zástupca povinnej osoby: 
Mgr. Zuzana Hamelliová- riaditeľka školy

Organizácia na webovom sídle má   v zmysle zákona zverejnené:

https://zszlatarv.edupage.org/text14/
https://zszlatarv.edupage.org/zmluvy/
https://zszlatarv.edupage.org/text13/


1.Smernicu  o slobodnom prístupe k informáciám

http://zsfabrv.wz.sk/27info/smernica.php

2. Sadzobník správnych poplatkov

http://zsfabrv.wz.sk/27info/sadzobnik.php

3.Žiadosť o sprístupnenie informácií

http://zsfabrv.wz.sk/27info/sadzobnik.php

4.  faktúry, objednávky zmluvy do roku 2018

    http://zsfabrv.wz.sk/15faktury/fakturak2018.php  

Zistenia:

1. Organizácia  nemá zverejnený  spôsob zriadenia povinnej osoby, jej  právomoci, kompetencie 
a popis organizačnej štruktúry – porušenie §5 ods. 1,pís.a.  zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom 
prístupe k informáciám.

2.Organizáia nemá zverejnenú kolektvnu zmluvu – porušenie §5a ods. 5,pís.b.  zákona č. 211/2000 
Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám.

Odporúčania:

1.Doplniť  povinne zverejňované informácie na webovom sídle organizácie v zmysle § 5  ods. 
1,písm.a,

2. Doplniť na webové sídlo kolektvnu zmluvu v zmysle  §5a ods. 5,pís.b.  zákona č. 211/2000 Z.z.  
o slobodnom prístupe k informáciám.

3. Základná škola   Pionierov 1, Rožňava,  Štatutárny zástupca povinnej osoby:  PaedDr. Erika 
Fábiánová– riaditeľka  školy

Organizácia na webovom sídle má   v zmysle zákona zverejnené:

1. Spôsob zriadenia školy

https://zspionierka.edupage.org/a/6731eeaaddVV4dD10Zhh022Fib3V0JnN1nnBhZ2U9M%%3D%3D

2. Zmluvy, objednávky a faktúry

https://zspionierka.edupage.org/zmluvy/

3. Organizačný poriadok

https://zspionierka.edupage.org/a/dokumenty-skolye
eaaddVV4dD10Zhh023RleH%yMiZzdWJwnWdlPTI2

https://zspionierka.edupage.org/a/dokumenty-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyMiZzdWJwYWdlPTI2
https://zspionierka.edupage.org/a/dokumenty-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyMiZzdWJwYWdlPTI2
https://zspionierka.edupage.org/zmluvy/
https://zspionierka.edupage.org/a/6731?eqa=dGV4dD10ZXh0L2Fib3V0JnN1YnBhZ2U9MQ%3D%3D
http://zsfabrv.wz.sk/15faktury/fakturak2018.php
http://zsfabrv.wz.sk/27info/sadzobnik.php
http://zsfabrv.wz.sk/27info/sadzobnik.php
http://zsfabrv.wz.sk/27info/smernica.php


4. Kolektvnu zmluvu

https://zspionierka.edupage.org/a/dokumenty-skolye
eaaddVV4dD10Zhh023RleH%yMiZzdWJwnWdlPT%%3D

5.Smernicu o slobodnom prístupe k informáciám, sadzobník správnych poplatkov, žiadosť  
o sprístupnenie informácií

https://zspionierka.edupage.org/a/dokumenty-skolye
eaaddVV4dD10Zhh023RleH%yMiZzdWJwnWdlPTn%3D

Záver:

Pri kontrole nebolo zistené porušenie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
v tejto organizácii.

4.Povinná osoba: Základná škola   akad. Jura Hronca      Rožňava, Štatutárny zástupca povinnej osoby  : 
RNDr. Ján Džubák– riaditeľ  školy

Organizácia na webovom sídle má   v zmysle zákona zverejnené:

1.Smernicu o slobodnom prístupe k informáciám, sadzobník správnych poplatkov, žiadosť  
o sprístupnenie informácií

https://zszakarpatska.edupage.org/text14/

2. Organizácia má zverejnený organizačný poriadok

https://zszakarpatska.edupage.org/about/esubpaged3

Zistenia:

1. Organizácia  nemá zverejnený  spôsob zriadenia povinnej osoby, jej  právomoci, kompetencie. – 
porušenie §5 ods. 1,pís.a.  zákona č. 211/2000 Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám.

2.Organizácia nemá zverejnenú kolektvnu zmluvu – porušenie §5a ods. 5,pís.b.  zákona č. 211/2000 
Z.z.  o slobodnom prístupe k informáciám.

Odporúčania:

1.Doplniť  povinne zverejňované informácie na webovom sídle organizácie v zmysle § 5  ods. 
1,písm.a,.

2. Doplniť na webové sídlo kolektvnu zmluvu v zmysle  §5a ods. 5,pís.b.  zákona č. 211/2000 Z.z.  
o slobodnom prístupe k informáciám.

Správa z kontroly bola so štatutármi jednotlivých škôl prerokovaná,  bola určená lehota na prijate 
opatrení, splnenie prijatých opatrení a predloženie správy o splnených opatreniach.

https://zszakarpatska.edupage.org/about/?subpage=3
https://zszakarpatska.edupage.org/text14/
https://zspionierka.edupage.org/a/dokumenty-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyMiZzdWJwYWdlPTY%3D
https://zspionierka.edupage.org/a/dokumenty-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyMiZzdWJwYWdlPTY%3D
https://zspionierka.edupage.org/a/dokumenty-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyMiZzdWJwYWdlPTQ%3D
https://zspionierka.edupage.org/a/dokumenty-skoly?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyMiZzdWJwYWdlPTQ%3D
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