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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Stupave po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

Správu o výsledku kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zameraním
na sprístupňovanie informácií na žiadosť v podmienkach samosprávy mesta Stupava.

Dôvodová správa
V zmysle ustanovenia § 18 f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov je úlohou hlavného kontrolóra predložiť správu
o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
V zmysle Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Stupava je správa
o výsledkoch kontroly predkladaná MsZ vyhotovená ako verejný informatívny materiál
so zreteľom na dodržanie osobitných predpisov upravujúcich napr. ochranu osobných údajov,
obchodné tajomstvo, daňové tajomstvo a pod. v súlade s princípom dodržiavania práva
na informácie a verejnú kontrolu.
Oprávnenie ku kontrole dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zameraním
na sprístupňovanie informácií na žiadosť v podmienkach samosprávy mesta Stupava vyplýva
hlavnému kontrolórovi z ustanovenia § 18d ods.1 a zároveň ods. 2 písm. a), b) a c) zákona
o obecnom zriadení, podľa ktorého kontrolnej činnosti podlieha mestský úrad, rozpočtové a
príspevkové organizácie zriadené mestom a právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú
účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta
prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku.
Kontrola bola vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta
Stupava na II. polrok 2019, konkrétne so 6. bodom, v zmysle § 18d ods.1 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Pravidiel kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Stupava.

Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov so zameraním na sprístupňovanie informácií na žiadosť
v podmienkach samosprávy mesta Stupava
Oprávnená osoba:
Povinné osoby:

hlavná kontrolórka mesta Stupava Mgr. Margita Hricová,
1. Mestský úrad Stupava, Hlavná 1/24, 900 31 Stupava, IČO: 305081,
DIČ: 2020643724, (ďalej len „MsÚ Stupava“),
2. Technické služby Stupava, s. r. o., Dlhá 1248/11, 900 31 Stupava, IČO:
43859623, DIČ: 2022500414, (ďalej len „TSS, s.r.o.“),
3. Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o., Devínska cesta 30, 900 31
Stupava, IČO: 50107461, DIČ: 2120187817, (ďalej len „VaK, s.r.o.“),
4. Verejnoprospešné služby Stupava, Dlhá 1248/11, 900 31 Stupava, IČO:
50081497, DIČ: 2120160988, (ďalej len „VPS Stupava“),
5. Mestské kultúrne a informačné centrum, Agátová 9, 900 31 Stupava,
IČO: 00058823, DIČ: 2020650401, (ďalej len „MKIC“),
6. ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava, IČO:
31773711, DIČ: 2021609656,
7. Základná umelecká škola v Stupave, Cintorínska 2, 900 31 Stupava,
IČO: 31810314, DIČ: 2021638080,
8. MŠ Marcheggská, ul. Marcheggská 1496/58, 900 31 Stupava, IČO:
31813046, DIČ: 2021704850,
9. MŠ Ružová, ul. Ružová 7, 900 31 Stupava, IČO: 31813038, DIČ:
2021704839,
10. MŠ J. Kráľa, ul. J. Kráľa 1592/1, 900 31 Stupava, IČO: 31813011,
DIČ: 2021704795,
11. MŠ Hviezdoslavova, ul. Hviezdoslavova 674, 900 31 Stupava, IČO:
31813020, DIČ: 2021704872,

Predmet kontroly:

Cieľ kontroly:

kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov so zameraním na sprístupňovanie informácií na žiadosť
v podmienkach samosprávy mesta Stupava,
zistiť, ako povinná osoba dodržiava a uplatňuje zákon o slobode
informácií pri doručených žiadostiach o sprístupnenie informácií,

Kontrolované
obdobie:

2018 a I. polrok 2019,

Miesto a čas
vykonania kontroly:

MsÚ Stupava, od 19.12.2019 do 04.03.2020.

Dátumy doručenia
návrhov čiastkových
správ:

pre MsÚ Stupava dňa 08.01.2020,
pre VPS Stupava dňa 22.01.2020,
pre MKIC dňa 27.02.2020,

Dátumy zaslania
čiastkových správ:

pre VaK, s.r.o. dňa 16.01.2020,
pre VPS Stupava dňa 31.01.2020,
pre MKIC dňa 04.03.2020,

Dátum zaslania správy:

pre ostatné subjekty dňa 04.03.2020.

1/7

Použitá legislatíva ku kontrole:
1. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),
2. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií),
3. Smernica č. 5/2012 – Zásady evidovania a vybavovania žiadostí v zmysle zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.
Výsledok kontroly:
V kontrolovanom období nebola doručená žiadna žiadosť o sprístupnenie informácií nasledovným
kontrolovaným subjektom:
TSS, s.r.o.
Základná umelecká škola v Stupave
MŠ Marcheggská
MŠ Ružová
MŠ J. Kráľa
MŠ Hviezdoslavova
Ostatným piatim kontrolovaným subjektom boli doručené žiadosti o sprístupnenie informácií. Pri dvoch
subjektoch bolo dodržiavanie zákona o slobode informácií bez nedostatkov. Pri troch subjektoch,
ktorým bol doručený návrh čiastkovej správy a následne správa, boli zistené nedostatky, ku ktorým
neboli podané námietky.
Výsledok kontroly vo VaK, s.r.o.
Obchodná spoločnosť Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o. vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie
informácií v zmysle § 20 zákona o slobode informácií, podľa ktorého evidencia poskytuje údaje
potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia
obsahuje:
a) dátum podania žiadosti,
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok vybavenia žiadosti,
d) podanie opravného prostriedku.
V kontrolovanom období v roku 2018 nebola spoločnosti VaK Stupava doručená žiadna žiadosť
o sprístupnenie informácií. V I. polroku 2019 bola spoločnosti elektronickou poštou doručená jedna
žiadosť, a to dňa 24.05.2019. Žiadosť obsahovala všetky náležitosti v zmysle § 14 ods. 2 zákona
o slobode informácií, podľa ktorého cit.: „Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená,
meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých
informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.“ Žiadanou
informáciou bola kópia zmluvy alebo dohody, na základe ktorej je spoločnosti VaK Stupava
od Bratislavskej vodárenskej spoločnosti poskytovaná informácia o spotrebe vody na jeho odbernom
mieste v Stupave. Odpoveď na žiadosť bola vybavená v lehote podľa § 17 zákona o slobode
informácií, t.j. najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, a to dňa 27.05.2019.
Spoločnosť VaK Stupava poskytla žiadateľovi informáciu ako prebieha poskytovanie údajov
o spotrebe vody – na základe objednávky, a nie zmluvy, a to vyžiadaným spôsobom – elektronickou
poštou. Zároveň bola odpoveď zaslaná poštou a podpísaná konateľom spoločnosti.
Záverom kontroly vo VaK, s.r.o. konštatujem dodržiavanie ustanovení o sprístupňovaní informácií
na žiadosť podľa zákona o slobode informácií.
Výsledok kontroly vo VPS Stupava
Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Stupava vedie evidenciu žiadostí o sprístupnenie
informácií v zmysle § 20 zákona o slobode informácií, podľa ktorého evidencia poskytuje údaje
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potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia
obsahuje povinné zákonné náležitosti, a to:
a) dátum podania žiadosti,
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie,
c) výsledok vybavenia žiadosti,
d) podanie opravného prostriedku,
ako aj údaje o nákladoch na poskytnutie informácie a poznámky typu kedy bola odpoveď zaslaná a iné.
V kontrolovanom období v roku 2018 bola spoločnosti VPS doručená jedna žiadosť o sprístupnenie
informácie, a to dňa 07.11.2018. Žiadosť bola postúpená prednostom MsÚ Stupava, kde bola doručená
dňa 05.11.2018. Žiadosť obsahovala všetky náležitosti v zmysle § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií
podľa ktorého cit.: „Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko,
názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť
týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.“ Žiadanými informáciami boli a) mená
a priezviská zamestnancov vyčlenených na čistenie zberného dvora, a b) ktorá časť prevádzky zberného
dvora, pri ktorej vzniká prašnosť a hlučnosť bola presunutá. Odpoveď na žiadosť bola vybavená v lehote
podľa § 17 zákona o slobode informácií, t.j. najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania
žiadosti, a to dňa 13.11.2018. Spoločnosť VPS odpovedala žiadateľovi doporučeným listom
podpísaným riaditeľom spoločnosti VPS a poskytla mu informáciu v druhej časti, a to, že k presunutiu
časti zberného dvora, pri ktorej vzniká prašnosť a hlučnosť, zatiaľ nedošlo. V prvej časti žiadosti
spoločnosť VPS neposkytla informáciu s odôvodnením § 9 ods. 2 zákona o slobode informácií (ochrana
osobnosti a osobných údajov). VPS nevydala rozhodnutie, čím prišlo k nedodržaniu § 18 ods. 2 prvej
vety zákona o slobode informácií, podľa ktorého cit.: „Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len
sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.“
V I. polroku 2019 bola spoločnosti VPS doručená jedna žiadosť o sprístupnenie informácie, a to dňa
27.02.2019. Žiadosť obsahovala všetky náležitosti v zmysle § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií.
Žiadanou informáciou bolo sprístupnenie aktuálneho rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy
odpadového hospodárstva so súhlasom prevádzkovania zberného dvora v Stupave. Odpoveď na žiadosť
bola vybavená v lehote podľa § 17 zákona o slobode informácií, a to dňa 05.03.2019. Spoločnosť VPS
odpovedala žiadateľovi doporučeným listom podpísaným riaditeľom spoločnosti VPS a sprístupnila mu
rozhodnutie Okresného úradu Malacky, odbor starostlivosti o životné prostredie, a to v zmysle § 16
zákona o slobode informácií. Ku kontrole bol v rámci spisu k tejto infožiadosti predložený aj list
s názvom Zápis do spisu – úplné sprístupnenie informácie, ktorý nemal znaky rozhodnutia a nebol ani
podpísaný. Týmto sa nepostupovalo v súlade s § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií, podľa
ktorého platí, že cit.: „Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a
spôsobom podľa § 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému
rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.“
Odporúčania pre VPS Stupava:
1. dôkladne sa riadiť § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií a vydať rozhodnutie, ak nie je
poskytnutá požadovaná informácia hoci len sčasti,
2. dôkladne sa riadiť § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií a urobiť rozhodnutie v zmysle
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Podklady preukazujúce zistené nedostatky vo VPS Stupava:
1. odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií č. 1 zo dňa 07.11.2018,
2. zápis v spise k poskytnutej informácii na žiadosť zo dňa 27.02.2019.
Lehoty pre VPS Stupava:
Povinná osoba bola oprávnená podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať v lehote najneskôr do 28.01.2020 písomné
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námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného
zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu správy.
Povinná osoba nepodala žiadne námietky.
Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku bola stanovená do 06.02.2020. Povinná osoba si svoju zákonnú
povinnosť nesplnila.
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku bola stanovená do 03.03.2020. Povinná osoba si svoju
zákonnú povinnosť nesplnila.
Výsledok kontroly v ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave
Rozpočtová organizácia mesta Stupava, ZŠ kpt. J. Nálepku v Stupave, vedie evidenciu žiadostí
o sprístupnenie informácií v zmysle § 20 zákona o slobode informácií.
V kontrolovanom období v roku 2018 nebola základnej škole kpt. J. Nálepku v Stupave doručená žiadna
žiadosť o sprístupnenie informácií. V I. polroku 2019 bola škole elektronickou poštou doručená jedna
žiadosť, a to dňa 30.04.2019. Žiadosť obsahovala všetky náležitosti v zmysle § 14 ods. 2 zákona
o slobode informácií. Žiadanými informáciami boli výdavky vyplatené ZŠ Stupava zo svojich ročných
rozpočtov na roky 2017 a 2018 určených na prevádzku školy, ďalej príjmy, ktoré mala ZŠ za roky 2017
a 2018 z prenájmov športovísk a účel ich použitia, ďalej rozpis fin. prostriedkov pridelených mestom
Stupava v rokoch 2017 a 2018 na výkon originálnych kompetencií a ďalšou vyžiadanou informáciou
boli Správy o hospodárení ZŠ Stupava za roky 2017 a 2018. Odpoveď na žiadosť bola vybavená v lehote
podľa § 17 zákona o slobode informácií, t.j. najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania
žiadosti, a to dňa 13.05.2019. ZŠ poskytla žiadateľovi všetky požadované informácie ním určeným
spôsobom – elektronickou poštou.
Záverom kontroly v ZŠ konštatujem dodržiavanie ustanovení o sprístupňovaní informácií na žiadosť
podľa zákona o slobode informácií
Výsledok kontroly v MKIC
Príspevková organizácia Mestské kultúrne a informačné centrum neviedla v kontrolovanom období
evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií v zmysle § 20 zákona o slobode informácií, podľa
ktorého má evidencia poskytovať údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie
vyžiadaných informáciách. Počas kontroly boli nedostatky sčasti odstránené, evidencia za rok 2019 bola
vytvorená. Evidencia za rok 2018 nebola vytvorená z dôvodu, že Mgr. Barbora Rajtárová, ktorá sa stala
riaditeľkou MKIC od 01.02.2019, nemá vedomosť o žiadostiach o sprístupnenie informácie za rok 2018.
V roku 2018 bol poverený riadením MKIC predchádzajúci prednosta MsÚ Stupava, JUDr. Tomáš
Muroň, nakoľko predchádzajúca riaditeľka MKIC, Martina Mitická, skončila pracovný pomer s MKIC
a od 01.02.2018 nebolo miesto riaditeľa obsadené.
V I. polroku 2019 bola spoločnosti MKIC doručená jedna žiadosť o sprístupnenie informácie, a to dňa
07.03.2019. Žiadosť neobsahovala adresu pobytu žiadateľa, t.j. neobsahovala všetky náležitosti
ustanovené v § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií, podľa ktorého cit.: „Zo žiadosti musí byť zrejmé,
ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa
pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ
navrhuje.“ Podľa § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií platí, že cit.: „Ak žiadosť nemá predpísané
náležitosti uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá
nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie
urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento
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nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.“ Povinná osoba nepostupovala v súlade s § 14
ods. 3 zákona o slobode informácií.
Žiadanou informáciou bola objednávka a faktúra k zverejnenej faktúre č. 29/2019 a vysvetlenie prečo
v 03/2019 bola obdržaná faktúra nazvaná „program rok 2017“ keďže je už 2 roky „po“. Odpoveď
na žiadosť bola vybavená v lehote podľa § 17 zákona o slobode informácií, t.j. najneskôr do ôsmich
pracovných dní odo dňa podania žiadosti, a to dňa 12.03.2019. Spoločnosť MKIC odpovedala
žiadateľovi ním určeným spôsobom, elektronickou poštou a sprístupnila mu informáciu o objednávke,
ktorá bola dohodnutá ústne a v prílohe zaslala vyžiadanú faktúru aj s odôvodnením kultúrnej referentky
MKIC, že išlo o akciu pre ZŠ kpt. J. Nálepku v rámci podujatia Školský deň rodine a športu.
Odporúčania pre MKIC:
1. viesť evidenciu žiadostí v každom roku a pri skončení pracovného pomeru protokolárne
odovzdať primátorovi,
2. dôkladne sa riadiť § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií a v prípade neúplnej žiadosti vyzvať
žiadateľa o doplnenie.
Podklady preukazujúce zistené nedostatky v MKIC:
3. žiadosť o sprístupnenie informácií č. 1 zo dňa 07.03.2019,
4. odpoveď na žiadosť zo dňa 12.03.2019.
Lehoty pre MKIC:
Povinná osoba bola oprávnená podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať v lehote najneskôr do 03.03.2020 písomné
námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného
zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu správy.
Povinná osoba nepodala žiadne námietky.
Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku je do 12.03.2020.
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je do 03.04.2020.
Výsledok kontroly na MsÚ:
Kontrola dodržiavania zákona o slobode informácií bola naposledy vykonávaná v roku 2017, pričom
kontrolovaným obdobím bol rok 2016. Kontrolou zistené nedostatky v tom čase boli odstránené prijatím
opatrení, ktoré zabezpečili súlad so zákonom v teraz kontrolovanom období.
Za rok 2018 bolo mestu Stupava doručených celkovo 47 žiadostí o sprístupnenie informácie. Z toho:







pri 22 žiadostiach bola informácia sprístupnená v zmysle § 18 ods. 1 zákona o slobode
informácií,
pri 18 žiadostiach bolo vydané rozhodnutie o nesprístupnení informácie v zmysle § 18 ods. 2
zákona o slobode informácií,
pri 2 žiadostiach bolo vyhovené len sčasti, pričom bolo správne vydané rozhodnutie v zmysle
§ 18 ods. 2 zákona o slobode informácií,
1 žiadosť bola postúpená v zmysle § 15 ods. 1 zákona o slobode informácií,
1 žiadosť bola odložená v zmysle § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií, nakoľko žiadateľ
žiadosť nedoplnil,
pri 3 žiadostiach vznikla fikcia zamietavého rozhodnutia o nesprístupnení informácie v zmysle
§ 18 ods. 3, resp. § 19 ods. 3 zákona o slobode informácií.

5/7

Fikcia zamietavého rozhodnutia nastala v týchto troch prípadoch v roku 2018:
- pri dvoch odvolaniach k nesprístupneniu informácii nebolo rozhodnutie zaslané žiadateľovi. V oboch
prípadoch išlo o toho istého žiadateľa, pričom žiadosť o sprístupnenie informácie (kópiu územného
rozhodnutia pre stavby na určitých parcelách v kat. území Stupava) podal dňa 05.11.2018. Mesto
Stupava rozhodnutím zo dňa 13.11.2018 nesprístupnilo informáciu z dôvodu, že povinná osoba
neviduje územné rozhodnutia podľa kritéria, ktoré žiadal žiadateľ a nedisponuje zoznamom, ani
prehľadom územných rozhodnutí. Žiadateľ sa dňa 20.11.2018 odvolal. Prednosta MsÚ postúpil
odvolanie primátorovi mesta dňa 29.11.2018. Primátor mesta ako odvolací orgán nerozhodol
o odvolaní, preto sa v zmysle § 19 ods. 3 zákona o slobode informácií cit.: „predpokladá, že vydal
rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil“.
- v jednom prípade povinná osoba neposkytla informácie, ani nevydala rozhodnutie, a ani informáciu
nesprístupnila, preto sa v zmysle § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií cit.: „predpokladá, že vydala
rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu“. Išlo o žiadosť o sprístupnenie informácie
o dopravnom povolení a vyhovení žiadosti o pripojenie vjazdu a výjazdu, zo dňa 26.11.2018.
V 1. polroku 2019 bolo mestu Stupava doručených celkovo 46 žiadostí o sprístupnenie informácie.
Z toho:
 pri 37 žiadostiach bola informácia sprístupnená v zmysle § 18 ods. 1 zákona o slobode
informácií,
 pri 6 žiadostiach bolo vydané rozhodnutie o nesprístupnení informácie v zmysle § 18 ods. 2
zákona o slobode informácií,
 pri 2 žiadostiach bolo vyhovené len sčasti, pričom bolo správne vydané rozhodnutie v zmysle
§ 18 ods. 2 zákona o slobode informácií,
 pri 1 žiadosti vznikla fikcia zamietavého rozhodnutia o nesprístupnení informácie v zmysle § 18
ods. 3 zákona o slobode informácií.
Fikcia zamietavého rozhodnutia nastala v 1. polroku 2019 v prípade žiadosti o sprístupnenie informácie
o rozhodnutiach o umiestnení stavby, o stavebných povoleniach, ktoré súvisia s realizáciou stavieb
na určitých parcelách v kat. území Stupava, zo dňa 16.01.2019.
Skontrolované boli lehoty na vybavenie žiadosti, pričom nebol zistený nedostatok, a teda možno
konštatovať, že povinná osoba sa riadi ustanoveniami § 17 zákona o slobode informácií, podľa ktorého
je žiadosť o sprístupnenie informácií povinná vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich
pracovných dní odo dňa podania žiadosti.
Evidencia žiadostí je vedená v súlade s § 20 zákona o slobode informácií, podľa ktorého cit.: „Povinná
osoba vedie evidenciu žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a
údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách. Evidencia 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.“
Pri odpovedi na žiadosť č. 2 zo dňa 11.02.2019, č. 4 zo dňa 11.02.2019 a č. 6 zo dňa 04.03.2019 malo
byť vydané rozhodnutie o čiastočnom sprístupnení informácií, nakoľko časť informácií povinná osoba
sprístupnila a časť nesprístupnila - register súdnych konaní, dátumy vykonania posledných revízií
elektro, plynu, bleskozvodov na nehnuteľnostiach v majetku mesta, informácie podliehajúce daňovému
tajomstvu, počet podaných žiadostí o stavebné povolenie, počet podaných odvolaní voči SP, počet
obnov konania voči SP, počet protestov prokurátora. Ide o nedodržanie § 18 ods. 2 prvej vety zákona
o slobode informácií, podľa ktorého cit.: „Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá
o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.“
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Odporúčania pre MsÚ:
3. dôkladne sa riadiť § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií a vydať rozhodnutie, ak nie je
poskytnutá požadovaná informácia hoci len sčasti,
4. sprístupňovať kópie rozhodnutí stavebného úradu v Stupave (územné rozhodnutia, stavebné
povolenia, ohlásenia drobnej stavby, kolaudačné rozhodnutia a iné) na základe kritéria – číslo
parcely,
5. v prípade žiadosti emailom a sprístupnenia informácie emailom je kvôli preukázaniu zaslania
emailu dôležité tento email zaevidovať v registratúre, tak ako je tomu pri doručených
žiadostiach mailom.
Podklady preukazujúce zistené nedostatky na MsÚ:
1. tri odpovede na žiadosť o sprístupnenie informácií č. 2 zo dňa 11.02.2019, č. 4 zo dňa
11.02.2019 a č. 6 zo dňa 04.03.2019.
Lehoty pre MsÚ:
Povinná osoba bola oprávnená podľa § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole
a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov podať v lehote najneskôr do 21.01.2020 písomné
námietky k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného
zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení, uvedeným v návrhu správy.
Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov
a na odstránenie príčin ich vzniku je do 28.03.2020.
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu zistených
nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku je do 03.08.2020.

V Stupave, dňa 05.03.2020
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