SPRÁVA
o výsledku kontroly č. 5
o uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístup k informáciám
v znení neskorších predpisov
V zmysle ustanovenia § 18 písm. d) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení a v
súlade s plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky

Začiatok kontroly:
01.04.2019

Ukončenie kontroly:
08.01.2020

Kontrolovaný subjekt:
Obec Lukavica

Kontrolu vykonal:
JUDr. Katarína Frindtová

Predmet kontroly:
Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
Dodržiavanie Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. pri povinnom zverejňovaní informácií v obci
Lukavica

Kontrolované obdobie:
01/2019 – 12/2019
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Kontrolovaný subjekt: Obecný úrad Lukavica
- povinnosť obcí poskytovať primeraným spôsobom informácie o svojej činnosti vyplýva priamo
z ústavy (čl. 26 ods. 4 Ústavy SR)
- individuálne sprístupňovanie informácií na základe žiadosti fyzických osôb a právnických osôb (§ 14
a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z.) majú obce zákonmi stanovenú povinnosť niektoré informácie
zverejňovať aktívne. Zverejňovaním informácie sa rozumie taký spôsob, ktorý každému umožní
zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať. Môže ísť o zverejnenie na webstránke obce,
na jej úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, v tlači a podobne (§ 4 ods. 3 zákona č. 211/2000
Z. z.).
K predmetu kontroly boli hlavnej kontrolórke obce Lukavica predložené nasledovné doklady:
1. Zmluvy uzatvorené v kontrolovanom období - zverejnené
2. Objednávky vystavené v kontrolovanom období - zverejnené
3. Faktúry uhradené v kontrolovanom období - zverejnené
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obec Lukavica je povinná taktiež zverejňovať:
informácie týkajúce sa spôsobu a postupu sprístupňovania informácií na žiadosť (§ 5 ods. 1 zákona č.
211/2000 Z. z.) - nesplnené
informácie týkajúce sa činnosti obecného zastupiteľstva (§ 5 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. a § 5 ods. 8
zákona č. 211/2000 Z. z.) - splnené
zmluvy, objednávky a faktúry okrem zákonom stanovených výnimiek (§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. a § 5b
zákona č. 211/2000 Z. z.) - splnené,
návrhy všeobecne záväzných nariadení (§ 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.) - splnené,
návrhy rozpočtu obce a záverečného účtu obce (§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.) - splnené,
oznámenie o vyhlásení miestneho referenda (§ 11a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb.),
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (§ 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb.),
zámer obce predať svoj majetok (§ 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb.) a zámer obce predať svoj majetok
priamym predajom (§ 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.) - splnené,
informácie o správnom konaní vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to stanovuje
osobitný zákon (§ 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.).
Pri kontrole som sa riadila zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, nakoľko obec
Lukavica nemá vypracovanú a schválenú internú normu o slobodnom prístupe k informáciám. Kontrolovala
som jednotlivé povinne zverejňované údaje na webovom sídle obce.
Záver
Pri kontrole dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. obcou som nenašla závažné nedostatky. Avšak obec
nemá vypracovanú smernicu upravujúcu postup obce pri poskytovaní informácií a táto nie je dostupná na
webovom sídle obce. Túto odporúčam vypracovať a publikovať na web stránke.
Taktiež odporúčam sprehľadniť webovú stránku obce a jednotlivým povinne zverejňovaným údajom, /napr.
Záverečný účet obce, VZN, Smernice, Poskytovanie informácií občanom/ urobiť samostatnú záložku
v hlavnom menu stránky, aby bola prehľadná pre každého občana.
Návrh na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov :
Zabezpečiť vypracovanie Smernice upravujúcej postup obce pri poskytovaní informácií a publikovať ju podľa
§ 5 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
V Lukavici, dňa 24.06.2020
Monika Kíšiková
Administratívny zamestnanec

Ing. Michal Bartko, PhD.
starosta obce

...................................................
JUDr. Katarína Frindtová
hlavný kontrolór obce
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