HLAVNÝ KONTROLÓR
MESTA BANSKÁ BYSTRICA
Správa
hlavného kontrolóra o výsledku kontroly
č. 5/2017
V zmysle ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov predkladám Mestskému zastupiteľstvu Mesta Banská Bystrica Správu o výsledku kontroly
č. 5/2017 – kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vo vybratých útvaroch MsÚ.
Kontrola bola vykonaná s odvolaním sa na ust. § 18d a ust. § 18e zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
Mesta Banská Bystrica na 1. polrok 2017 schváleného Mestským zastupiteľstvom Mesta Banská Bystrica
uznesením č. 676/2016 dňa 13. decembra 2016.
Cieľom kontroly bolo zistiť skutočný stav dodržiavania príslušných ustanovení všeobecne záväzných
právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť a jej zameraním bolo overiť zákonom stanovený
postup pri prijímaní žiadostí o sprístupnenie informácií, vedení evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií,
vybavovaní žiadosti, vrátane vyhotovenia príslušných písomností, dodržaní lehôt, ako aj overiť zákonom
stanovený spôsob, rozsah a obsah povinne zverejňovaných informácií.

 Východiská pre výkon kontroly
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu
k informáciám. Povinnosť sprístupňovať informácie majú tzv. povinné osoby, medzi ktoré patrí aj Mesto
Banská Bystrica. Zákon o slobode informácií upravuje dva spôsoby sprístupňovania informácií, a to :
- sprístupnenie informácií na základe žiadosti
- povinné zverejňovanie informácií
Kontrolou obsahu webového sídla Mesta Banská Bystrica, na ktorom sú zverejňované informácie
bolo zistené, že kontrolovaný subjekt ako povinná osoba v súlade s ust. § 5 ods. 1 zákona o slobode
informácií
(v rámci tzv. aktívneho zverejňovania informácií) zverejnil presne a úplne špecifikované
informácie, a to konkrétne :
- o spôsobe zriadenia Mesta, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry
- o získavaní informácií a postupe Mesta pri vybavovaní žiadostí
- o mieste, lehote a spôsobe podávania opravného prostriedku
- prehľad právnych predpisov, pokynov inštrukcií, podľa ktorých Mesto Banská Bystrica koná
a rozhoduje
- sadzobník správnych poplatkov

•

KONTROLA SPRÍSTUPNENIA INFORMÁCIÍ NA ZÁKLADE ŽIADOSTÍ

Mesto Banská Bystrica pri podávaní žiadostí o sprístupnenie informácií a ich poskytovania sa riadi
zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (postup nie je zapracovaný
internou normou). Základné zákonné podmienky na podávanie a vybavovanie žiadostí o sprístupnenie
informácií v pôsobnosti Mesta Banská Bystrica sú podrobne zverejnené na webovej stránke.
V kontrolovanom období roku 2016 bolo Mestu Banská Bystrica doručených celkom 204 žiadostí
o sprístupnenie informácií, ktoré okrem prideleného evidenčného čísla podľa registratúrneho denníka boli
následne zaevidované v centrálnej evidencii žiadostí. V súlade s ust. § 20 zákona o slobode informácií

zavedená evidencia žiadostí poskytovala všetky zákonné údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí
a údaje o najčastejšie vyžiadaných informáciách.
V podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií
v zmysle ust. § 18 a nasl. zákona o slobode informácií zabezpečuje odd. prvého príjmu MsÚ, vrátane
vydávania rozhodnutí. V kontrolovanom období roku 2016 bolo z celkového počtu 204 doručených
a zaevidovaných žiadostí vybavených 194 žiadostí o sprístupnenie informácií. V 10 prípadoch boli žiadosti
vybavené ako : podnet, žiadosti boli odstúpené na vybavenie príslušnej povinnej osobe, žiadosť bola vrátená
a odložená a žiadateľmi boli aj vzaté späť.

obdobie

Vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií v podmienkach samosprávy Mesta Banská Bystrica
v roku 2016
žiadosti
výsledok vybavenia žiadosti
sprístupnenie
čiastočné
nesprístupnenie informácií
informácií
sprístupnenie
doručené
vybavené
(§ 18 ods.1)
(§ 18 ods. 2) písomné rozhodnutie fiktívne rozhodnutie
spolu
(§ 18 ods. 2)
(§ 18 ods. 3)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(f+g)

január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
CELKOM:

13
39
29
16
9
16
8
10
18
21
13
12
204

13
39
28
16
9
13
8
10
17
17
13
11
194

6
14
7
6
6
7
6
8
8
12
12
9
101

2
--4
1
----------1
--2
10

1
1
2
1
----2
2
1
1
----14

4
24
15
8
3
6
----8
3
1
--69

5
25
17
9
3
6
2
2
9
4
1
--83

Kontrolný orgán skontroloval dodržanie zákonom stanovený postup a spôsob vybavovania
u 194 doručených žiadostiach o sprístupnenie informácií, vrátane vyhotovenia príslušných písomností
v zákonnej lehote. Overovať správnosť obsahu a vecnú stránku týchto písomností nebolo predmetom
kontroly - kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom
chránených záujmoch, alebo o povinnostiach právnických osôb, alebo fyzických osôb rozhoduje mesto v
správnom konaní podľa § 27 zákona č. 369/1990 Zb.
Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa
ust. § 16 zákona o slobode informácií v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise
v zákonnej lehote. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri sprístupnení informácií v 101 prípadoch
postupoval v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií, keď vypracovaním „Zápisu“ rozhodoval
požadované informácie v plnom rozsahu sprístupniť, a to zákonom v stanovenej lehote. Zápis zostával v
spise, žiadateľom boli následne zasielané písomné oznámenia, ktorými boli oboznamovaní s výsledkom
sprístupnenia požadovaných informácií, a to tak ako nimi ku dňu podania žiadosti kontrolovaný subjekt
disponoval. Súčasne boli informovaní aj o spôsobe poskytnutia požadovaných a sprístupnených informácií :
elektronickou poštou alebo písomnou formou (listom).
Kontrolovanému subjektu bolo ďalej preukázané, že dodržiaval zákonnú povinnosť vyplývajúcu mu
z ust. § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií, podľa ktorého o. i. ak povinná osoba žiadosti vyhovela len
čiastočne, jej povinnosťou o tej ostatnej časti (kde informácie nesprístupnila) vydať písomné rozhodnutie.
Týmto zákonným spôsobom a v zákonnej lehote vybavil celkom 10 žiadostí formou písomných rozhodnutí.
V súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií kontrolovaný subjekt nevyhovel 83-om
žiadateľom sprístupniť požadované informácie, z toho 14 žiadateľom zákonom v stanovenej lehote túto
skutočnosť oznámil odoslaním písomných rozhodnutí vydaných podľa ust. § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov. V súlade s ust. 18 ods. 3 zákona o slobode informácií
kontrolovaný subjekt v 69 prípadoch nevydal písomné rozhodnutie o odmietnutí sprístupniť časť
požadovanej informácie, ale vydal tzv. fiktívne rozhodnutia o nesprístupnení informácie.

Kontrolou vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií bolo kontrolovaným subjektom
preukázané dodržiavanie zákonného postupu, podmienok, ako aj zákonných lehôt v súlade so zákonom
o slobodnom prístupe informácií.

•

KONTROLA POVINNÉHO ZVEREJŇOVANIA INFORMÁCIÍ

Zákon č. 211/2000 Z.z., okrem sprístupňovania informácií na žiadosť, zaviedol povinnosť
zverejňovať písomné zmluvy (§ 5a zákona) a v prehľadnej forme údaje o vyhotovených objednávkach
a faktúrach (§ 5b zákona).
1. Zverejňovanie zmlúv
V zmysle ust. § 5a zákona o slobode informácií sa zverejňuje akákoľvek písomná zmluva
s výnimkou pracovných zmlúv a dohôd a zmlúv podľa ust. § 5 ods. 5 cit. zákona.. Zverejnenie zmluvy
je podmienkou jej účinnosti, ktorá nastáva dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy (§ 47a ods.
1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov). V zmluvách sa
nezverejňujú údaje chránené podľa osobitných právnych noriem. Povinne zverejňovaná zmluva sa
zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy,
najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti podľa zákona (ust. § 5a ods. 14).
Na základe predloženého „prehľadu-evidencie o všetkých uzatvorených zmluvách v mesiaci máj
2016“, bolo náhodným výberom skontrolovaných 22 zverejnených zmlúv za účelom porovnania údajov
a termínov uvádzaných v prehľade s údajmi uvádzaných na webovej stránke mesta. Kontrolou nedostatky
zistené neboli. Zmluvy boli zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám
a boli zverejňované v zákonnej lehote.
zmluva
č.
1100
978
1053
1102
1023
1024
1170
1082
1199
1159
1166
1108

uzatvorená
dňa
01.05.2016
02.05.2016
03.05.2016
04.05.2016
05.05.2016
06.05.2016
09.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
12.05.2016
13.05.2016
16.05.2016

Prehľad zverejnených zmlúv (náhodný výber - mesiac máj 2016)
zverejnená
účinnosť
zmluva uzatvorená
zverejnená
dňa
nadobudla dňom
č.
dňa
dňa
02.05.2016
03.05.2016
1097
17.05.2016
18.05.2016
02.05.2016
03.05.2016
1196
18.05.2016
18.05.2016
05.05.2016
06.05.2016
1243
19.05.2016
19.05.2016
05.05.2016
06.06.2016
1220
20.05.2016
20.05.2016
06.05.2016
07.05.2016
1019
24.05.2016
26.05.2016
06.05.2016
09.05.2016
1126
25.05.2016
27.05.2016
09.05.2016
10.05.2016
1173
26.05.2016
27.05.2016
10.05.2016
11.05.2016
1218
27.05.2016
30.05.2016
13.05.2016
14.05.2016
1078
30.05.2016
30.05.2016
13.05.2016
14.05.2016
1217
31.05.2016
01.06.2016
13.05.2016
14.05.2016
------18.05.2016
18.05.2016
-------

účinnosť
nadobudla dňom
18.05.2016
19.05.2016
20.05.2016
21.05.2016
27.05.2016
28.05.2016
27.05.2016
31.05.2016
31.05.2016
02.06.2016
-----

2. Zverejňovanie objednávok
Ust. § 5b ods. 1 písm. a) zákona o slobodnom prístupe k informáciám ukladá povinnosť
povinnej osobe zverejniť v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje o vyhotovenej objednávke
tovarov, služieb
a prác. Údaje o objednávke tovarov, služieb a prác je mesto povinné zverejniť
na svojom webom sídle
do 10 dní odo dňa vyhotovenia objednávky (to neplatí, ak
objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona).
Kontrolovaný subjekt zverejňoval na svojom webovom sídle vyhotovené objednávky, obsahom
ktorých boli nasledovné zákonné údaje :
- číslo objednávky
- identifikácia dodávateľa ((meno a priezvisko fyzickej osoby a jej adresa, obchodné meno podnikateľa,
alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, IČO/RČ)
- popis objednaného plnenia (predmet objednávky)
- dátum vyhotovenia objednávky
- dátum zverejnenia objednávky
Prehľad zverejnených objednávok (náhodný výber)

číslo objednávky
243
253
259
261
275
276
294
302
308
323
321

objednávka
vystavená dňa
01.03.2016
02.03.2016
03.03.2016
04.03.2016
07.03.2016
08.03.2016
09.03.2016
10.03.2016
11.03.2016
14.03.2016
15.03.2016

v mesiaci marec 2016)
objednávka
číslo objednávky
zverejnená dňa
04.03.2016
339
08.03.2016
343
09.03.2016
346
10.03.2016
356
10.03.2016
359
14.03.2016
364
16.03.2016
371
16.03.2016
372
21.03.2016
373
17.03.2016
376
21.03.2016
---

objednávka
vystavená dňa
16.03.2016
17.03.2016
18.03.2016
21.03.2016
22.03.2016
23.03.2016
24.03.2016
29.03.2016
30.03.2016
31.03.2016
---

objednávka
zverejnená dňa
21.03.2016
21.03.2016
22.03.2016
31.03.2016
31.03.2016
01.04.2016
01.04.2016
01.04.2016
05.04.2016
06.04.2016
---

Na základe predloženého „prehľadu-evidencie o vystavených objednávkach v mesiaci marec 2016,
bolo skontrolovaných 21 náhodne vybratých objednávok. Kontrolou dodržania zákonom stanovených
dátumov a ich porovnaním so zverejnenými objednávkami nedostatky zistené neboli. Objednávky boli
zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám a boli zverejňované v
zákonnej lehote.
3. Zverejňovanie dodávateľských faktúr
Mesto Banská Bystrica v súlade s ust. § 5b ods. l písm. b) zákona o slobodnom prístupe
k informáciám zverejňovalo na svojom webovom sídle v štruktúrovanej a prehľadnej forme údaje
o faktúrach za tovary, služby a práce. Údaje o faktúre za tovary, služby a práce je mesto povinné zverejniť
na svojom webom sídle do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. Pri zverejnení jednotlivých faktúrach boli
uvádzané zákonné údaje:
- číslo faktúry - identifikačný údaj faktúry
- údaje o dodávateľovi (meno a priezvisko fyzickej osoby a jej adresa, obchodné meno podnikateľa,
alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, IČO/RČ)
- predmet faktúry
- celková hodnota fakturovaného plnenia - suma
- dátum vystavenia faktúry
- dátum zverejnenia faktúry
- dátum evidencie (doručenie faktúry)
- dátum splatnosti faktúry
- dátum úhrady faktúry
Prehľad zverejnených dodávateľských faktúr (náhodný výber)
v mesiaci apríl 2016
úhrada faktúry
dňa
čiastka

faktúra
č.
2672016
20160189
783743251

vystavená
dňa
01.04.2016
02.04.2016
03.04.2016

zaevidovaná
dňa
11.04.2016
05.04.2016
07.04.2016

zverejnená
dňa
11.04.2016
05.04.2016
07.04.2016

splatnosť
faktúry
01.06.2016
16.04.2016
18.04.2016

31.05.2016
15.04.2016
15.04.2016

1 500,00
625,78
284,39

20160192
32016
20160523
3020160038
412016
49609936
872016
6132000242
9382016
160100001
7603312707
201600024
201604191
2016101491
2016101508

04.04.2016
05.04.2016
06.04.2016
07.04.2016
08.04.2016
10.04.2016
11.04.2016
12.04.2016
13.04.2016
14.04.2016
15.04.2016
18.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
21.04.2016

05.04.2016
06.04.2016
07.04.2016
08.04.2016
12.04.2016
11.04.2016
27.04.2016
14.04.2016
21.04.2016
19.04..2016
22.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
22.04.2016

05.04.2016
07.04.2016
07.04.2016
11.04.2016
13.04.2016
11.04.2016
27.04.2016
14.04.2016
21.04.2016
19.04.2016
25.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
22.04.2016
25.04.2016

18.04.2016
20.04.2016
20.04.2016
21.04.2016
08.05.2016
24.04.2016
31.12.2016
03.05.2016
30.04.2015
06.05.2016
03.05.2016
02.05.2016
03.05.2016
20.05.2016
21.05.2016

15.04.2016
18.04.2016
20.04.2016
20.04.2016
05.05.2016
20.04.2016
22.12.2016
03.05.2016
27.04.2016
05.05.2016
29.04.2016
28.04.2016
28.04.2016
19.05.2016
19.05.2016

320,23
200,00
729,12
1 449,06
230,55
3 059,96
1 498,74
1 505,48
500,00
300.00
47,38
3 500,00
190,00
255,60
147,64

2716
770121855
1816400217

25.04.2016
26.04.2016
27.04.2016

25.04.2016
29.04.2016
27.04.2016

25.04.2015
02.05.2016
28.04.2016

09.05.2016
16.05.2016
11.05.2016

03.05.2016
13.05.2016
03.05.2016

1 835,18
4 113, 35
1 531,26

Ku kontrole bol predložený „Prehľad-evidencia o doručených faktúrach v mesiaci apríl 2016,
na základe ktorého bolo skontrolovaných 21 náhodne vybratých faktúr. S kontrolovaním dátumov
zverejňovania jednotlivých faktúr na webovej stránke - dátum doručenia-zaevidovanie faktúry, dátum
splatnosti, dátum úhrady faktúry (po ich doručení a zaevidovaní boli predkladané na zverejnenie, a to ešte
pred úhradou záväzku) - a porovnaním dátumov uvedených v prehľade nedostatky zistené neboli.
Dodávateľské faktúry boli zverejňované spôsobom umožňujúcim hromadný prístup k informáciám
a boli zverejňované v zákonnej lehote.
Kontrolou povinného zverejňovania informácií bolo kontrolovaným subjektom preukázané
dodržiavanie zákonného postupu, podmienok a zákonných lehôt v súlade so zákonom o slobodnom
prístupe informácií.

 Záverečné zhodnotenie kontroly
Vzhľadom k tomu, že vykonanou kontrolou neboli zistené nedostatky, jej výsledok bol dňa 29. mája
2017 zapracovaný do Správy o výsledku kontroly č. 5/2017. So správou boli oboznámení primátor Mesta
Banská Bystrica a prednosta Mestského úradu Banská Bystrica. Týmto bola kontrola ukončená.
V súlade s ust. § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, hlavný kontrolór predloží správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu Mesta
Banská Bystrica na jeho najbližšom zasadnutí.
Banská Bystrica 5. júna 2017
Ivan Petrovič
hlavný kontrolór mesta

