
1 
 

                                                                                                                              K bodu rokovania: 8 

Správa o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórky 

        Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 66/5-12/21 zo dňa 9. 12. 2021, ktorým 
bol schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022  bola vykonaná kontrola: 
 
Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v spojenej škole 

       Cieľom finančnej kontroly bolo zistiť dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v podmienkach spojenej školy.  

       V spojenej škole bolo preverené povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr podľa 
§ 5a a 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám za rok 2021. Zverejnenie povinne 
zverejňovanej zmluvy je dôležité predovšetkým z hľadiska účinnosti zmluvy, účinnosť 
nadobúda nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia, ak takáto zmluva nie je zverejnená do 
troch mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Spojená škola v roku 
2021 uzavrela a zverejnila 6 zmlúv. Prekontrolovaním zmlúv a ich zverejnením nebol zistený 
rozpor pri zverejňovaní zmlúv a zverejnenie obsahovalo všetky náležitosti v zmysle platného 
zákona. Objednávky sú zverejňované v lehote stanovej zákonom – do 10 pracovných dní odo 
dňa vyhotovenia objednávky v štruktúrovanej a prehľadnej forme v zmysle zákona, v roku 
2021 ich bolo 29. 

     Kontrolou zverejňovania faktúr za tovary, služby a práce na webovom sídle školy bolo 
zistené, že povinná osoba zverejňuje faktúry v štruktúrovanej a prehľadnej forme tak, ako je 
uvedené v zákone. V roku 2021 bolo prijatých a zverejnených 1 053 dodávateľských faktúr. 
V zmysle § 5b ods.1 písm.b a ods.2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám platí 
povinnosť zverejňovať zákonom stanovené informácie o faktúre v lehote do 30 dní odo dňa 
zaplatenia faktúry. Kontrolou náhodne vybraných faktúr bolo zistené, že škola túto povinnosť 
neplní v stanovenej lehote, porovnaním dátumov úhrady faktúr z knihy faktúr s dátumom 
zverejnenia bolo zistené, že faktúry sú zverejňované hromadne za dlhšie obdobia 
s nedodržaním 30 dňového termínu zverejnenia. Upozornila som na dôsledné dodržiavanie 
lehoty pre zverejnenie faktúr stanovené zákonom. 

      Spojená škola v roku 2021 neobdŕžala žiadnu žiadosť o sprístupnenie informácií podľa 
vyššie uvedeného zákona. 

 
         Spišská Stará Ves, 16. 6. 2022 

                                                                                                          Ing. Gabriela Staneková 
                                                                                                              hlavná kontrolórka 

Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o vykonaných kontrolách hlavnej kontrolórk
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