
1 
 

                                                                                                                              K bodu rokovania: 9 

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 Meste Spišská Stará Ves v roku 2021 

Cieľom finančnej kontroly bolo zistiť dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v podmienkach mesta, dodržiavania Smernice primátora mesta o slobodnom 
prístupe k informáciám v podmienkach samosprávy mesta zo dňa 5. 5. 2011 a  postupov pri 
prijímaní, evidovaní a vybavovaní žiadostí o poskytnutie informácií,  tiež kontrola povinne 
zverejňovaných informácií. 

Zverejňovanie informácii o činnosti samosprávy 

       V zmysle § 5 ods.1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám má mesto povinnosť zverejniť 
nasledovné informácie: 

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

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

- miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania 
rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť 
splnené, 

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

- prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná 
osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb 
a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe, 

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

     Okrem vyššie uvedených informácií, v zmysle § 5 ods. 8 zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám platí primerané použitie povinnosti týkajúcich sa NR SR aj na zverejňovanie 
informácií obecnými zastupiteľstvami. Zverejnené majú byť nasledovné informácie: 

- termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva a návrh ich programu, 
- zápisnice zo zasadnutí MsZ, 
- texty návrhov a schválených VZN, 
- údaje o dochádzke poslancov na zastupiteľstvách, 
- menné výpisy o hlasovaní poslancov. 

      Mesto Spišská Stará Ves zverejňuje povinne zverejňované informácie , umožňujúc hromadný 
prístup na webovej stránke mesta, tu sú zverejnené všetky vyššie uvedené informácie, napr. 
formou spracovaných dokumentov – Smernice primátora mesta o slobodnom prístupe 
k informáciám, Zásady vybavovanie sťažnosti, Štatút mesta, Organizačná štruktúra mesta a pod., 
na úradnej tabuli mesta zriadenej pred budovou kultúrneho domu a v budove mestského úradu 
sa zverejňujú pozvánky na zasadnutia MsZ s jeho programom, návrhy a schválené VZN, návrhy 
rozpočtu a záverečného účtu.  
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Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok. 

       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. Mesto v roku 
2021 uzavrelo a zverejnilo 362 zmlúv. Prekontrolovaním zmlúv a ich zverejnením nebol zistený rozpor 
pri zverejňovaní zmlúv a zverejnenie obsahovalo všetky náležitosti v zmysle platného zákona. 
Kontrolou zverejňovania faktúr za tovary, služby a práce na webovom sídle mesta bolo zistené, že 
povinná osoba zverejňuje faktúry v štruktúrovanej a prehľadnej forme tak, ako je uvedené v zákone. 
Zároveň dodržuje termín povinnosti zverejniť zákonom stanovené informácie o faktúre v lehote do 30 
dní odo dňa zaplatenia faktúry. V roku 2021 bolo prijatých a zverejnených 857 dodávateľských faktúr. 
Objednávky sú zverejňované v lehote stanovenej zákonom – do 10 pracovných dní odo dňa 
vyhotovenia objednávky v štruktúrovanej a prehľadnej forme v zmysle zákona, v roku 2021 ich bolo 
163. 

Kontrola evidencie, prijímania a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií 

      Mesto vedie centrálnu evidenciu žiadosti o sprístupnenie informácii na sekretariáte primátora 
mesta chronologicky v číselnom rade od 1 v kalendárnom roku. Evidencia obsahuje všetky údaje 
v zmysle § 20 zákona o slobodnom prístupe k informáciám – dátum podania žiadosti, vyžiadanú 
informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutie informácie, výsledok vybavenia žiadosti /poskytnutie 
informácie, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie žiadosti/, podanie opravného prostriedku. 

      V roku 2021 bolo zaznamenaných 6 žiadosti o poskytnutie informácii, ktoré sa týkali: 

- počtu obyvateľov, 
- počtu úmrtí za roky 2018 – 2021, 
- či bolo mesto prizvané na spoluprácu s občianskym združením Rozvoj Spiša, 
- evidencia obyvateľstva, poskytovanie sociálnej práce a sociálnych služieb, 
- počet pôrodov /narodených detí/ v zariadení a doma, 
- majetkové priznania primátorov od roku 2004. 

Všetky žiadosti boli vybavené v zákonnej 8-dňovej lehote. 

        Kontrolou neboli zistené nedostatky v povinnej osobe a bola vypracovaná správa o výsledku 
kontroly.       

 

 
         Spišská Stará Ves, 20. 4. 2022 

                                                                                                          Ing. Gabriela Staneková 
                                                                                                              hlavná kontrolórka 

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