SPRÁVA
Kontrola zverejňovania povinne zverejňovaných informácii a
vedenia evidencie žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám
V zmysle § 18 f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Obecnému zastupiteľstvu v Spišských Hanušovciach Správu
o vykonanej kontrole zverejňovania povinne zverejňovaných informácii a vedenia evidencie
žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
I.

Zverejňovanie povinne zverejňovaných informácii

Obec má na zverejňovanie informácií podľa vyššie uvedeného zákona zriadenú úradnú
tabuľu pred obecným úradom, kde zverejňuje všetky podstatné informácie pre občanov obce,
a to najmä:
- termíny zasadnutia OcZ,
- zápisnice zo zasadnutí OcZ,
- návrhy VZN a schválené VZN,
- návrhy rozpočtu, schválený rozpočet a zmeny rozpočtu v priebehu kalendárneho roka,
- plány práce hlavného kontrolóra, stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na
nasledujúci rok a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za predchádzajúci rok,
- iné dôležité informácie, ktoré je obec povinná zverejňovať.
Všetky informácie, ktoré boli zverejnené na úradnej tabuli obce sú zároveň uložené
na internetovej stránke obce www.spisskehanusovce.sk.
Na internetovej stránke obce sú zároveň zverejnené najmä tieto informácie:
- zmluvy, objednávky, faktúry – všetky zmluvy, ktoré obec uzatvára, nadobúdajú účinnosť
až dňom zverejnenia na internetovej stránke obce;
- verejné obstarávanie – obec je tiež povinná v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
zverejniť na svojej internetovej stránke všetky verejné obstarávania, ktoré obec realizovala;
Okrem hromadného prístupu k informáciám prostredníctvom internetu a úradnej
tabule, má obec k dispozícii obecný rozhlas, cez ktorý poskytuje svojim občanom všetky
aktuálne informácie.
II.

Vedenie evidencie žiadostí

V zmysle § 2, ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je
obec povinnou osobou na prístup občanov a právnických osôb k informáciám, ktoré má
povinná osoba k dispozícií.
Podľa § 20, vyššie uvedeného zákona je obec povinná viesť evidenciu žiadosti
o prístupe k informáciám, ktoré je obec povinná poskytnúť. Ak povinná osoba, ku ktorej
žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícií a má informácie, kde je možné
tieto informácie získať, postúpi žiadosť do piatich dní od doručenia žiadosti povinnej osobe,
ktorá má tieto informácie k dispozícií, inak žiadosť odmietne rozhodnutím podľa § 18 zákona.

Evidencia žiadostí musí obsahovať najmä tieto údaje:
a) dátum podania žiadosti;
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie;
c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo
postúpenie žiadosti);
d) podanie opravného prostriedku;
Kontrolou bolo zistené, že obci v roku 2016 a ku dňu vykonania kontroly,
t.j. do 07. 03. 2017 bolo podaných celkovo 5 žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle
vyššie uvedeného zákona.
Obec má na uvedený účel zriadený osobitný zošit, v ktorom sa vedie evidencia
žiadostí o poskytnutie informácií.
Po vykonanej kontrole môžem konštatovať, že obec si plní svoju zákonnú povinnosť
ohľadom zverejňovania a poskytovania informácií a evidencie žiadostí o poskytnutie
informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.
V Spišských Hanušovciach, 07. 03. 2017
Ing. Pavol Grainda
hlavný kontrolór

