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Mesto Nitra  -  útvar hlavného kontrolóra 
 
 
 
                                                                     Správa  
 
                                                        o výsledku   kontroly   
 
 
    V zmysle ustanovenia § 12 ods. 3 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole 
a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a na základe poverenia hlavného kontrolóra č. 
17/2010 zo dňa 16.08.2010 vykonala Ing. Beáta Beniková, referent kontroly kontrolu 
dodržiavania smernice č. 18/2007 o poskytovaní informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 
Kontrolované obdobie: rok 2009 
Kontrola bola vykonávaná od  20.08.2010  do 22.09.2010 
 
Predmetom kontroly bolo: 
 

Dodržiavanie Smernice č. 18/2007 o poskytovaní informácií v zmysle  zákona 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 
Článok II. Smernice 18/2007 – vymedzenie pojmov 
 
1.  Informáciou je: 

a) obsah písomností, nákresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu, 
b) obsah ústneho vyjadrenia, 
c) obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho 

transportného média. 
Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre 
ktorý sa informácia požaduje. Za samotnú informáciu sa nepovažujú prostriedky slúžiace ako 
podklad pre jej získanie.    
 
2.  Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie 
informácie. 
 
3.  Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov 
pomocou telekomunikačného zariadenia, najmä prostredníctvom siete internetu. 
 
4. Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať 
a získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát 
umožňujúcom zápis a uchovanie informácií, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou 
voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup 
alebo umiestnená vo verejnej knižnici. 
 
5.   Sprievodnou informáciou je informácia, ktorá úzko súvisí s požadovanou informáciou, 
najmä informácia o jej existencii, pôvode, počte, dôvode odmietnutia sprístupniť informáciu,  
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o dobe počas ktorej odmietnutie sprístupnenia informácie trvá, a kedy bude opätovne 
sprístupnená. 
                                                                     
6. Povinnou osobou podľa tejto smernice a v súlade so zákonom je Mesto Nitra (§ 2 ods. 1 
zákona) a v rámci mesta konkrétna organizačná zložka, ku ktorému žiadosť o poskytnutie 
informácie smeruje (primátor, mestské zastupiteľstvo, mestská rada, mestský úrad 
a jednotlivé jeho útvary, oddelenia a referáty). 
 
 
Poskytovanie informácií  - Čl. III 
 
Poskytnutie informácií sa rozdeľuje na : 
 

a) povinné  zverejňovanie  informácií 
b) sprístupnenie informácií na žiadosť 
 

Informácie uvedené v bode 1. sa zverejňujú predovšetkým: 
 
a) spôsobom umožňujúcim hromadný prístup – internetová stránka, 
b) na úradnej tabuli mesta Nitry 
 
Povinné zverejňovanie informácií podľa tohto článku ako i každú ich zmenu a doplnenie 
zabezpečuje referát klientskeho centra služieb( r-KCS), pričom potrebné informácie mu 
poskytuje príslušná odborná organizačná zložka, ktorej bola vec pridelená na vybavenie. 
Poskytovanie informácií na žiadosť je poskytnutie každej informácie, ktorú má Mesto Nitra 
k dispozícii, pričom nepatrí medzi informácie, ktoré poskytnutie je obmedzené zákonom 
v súlade s § 8 až § 12 zákona. 
Okruh informácií je obmedzený na tie, ktoré má Mesto Nitra k dispozícii. 
Informácie, ktorými Mesto Nitra disponuje a je ich povinné sprístupniť, sú jednak informácie, 
ktorých je samo pôvodcom, ale aj informácie, ktorých pôvodcom je iný subjekt a boli mu 
sprístupnené. 
 
Informácie sú poskytnuté na základe žiadosti podanej: 

a) ústne, 
b) písomne (osobne na r-KCS, poštou)                                                                 
c) faxom 
d) elektronickou poštou, 
e) iným technickým vykonateľným spôsobom 
 

Žiadosť je podaná dňom keď bola oznámená Mestu Nitra ako povinnej osobe. Žiadosti sa 
evidujú na r- KCS, ktoré tiež na žiadosti písomne potvrdili ich podanie. Funkciu príjemcu 
žiadosti plní referent r-_KCS, ktorý na žiadosť oznámi predpokladanú výšku úhrady za 
poskytnutie informácie v zmysle sadzobníka úhrad za sprístupnenie informácií v zmysle 
zákona č.211/200 Z.z., ktorý tvorí prílohu č.1 tejto smernice. 
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a) Kontrolou bolo zistené: 
Všetky informácie , ktoré je potrebné povinne zverejňovať, sú zverejňované na úradnej tabuli 
Mesta Nitra alebo je umožnený hromadný prístup na internetovej stránke. 
 
b) Kontrolné zistenia pri vybavovaní žiadostí o sprístupnenie informácií 
 
V roku 2009 bolo na Mestský úrad prijatých 43 žiadostí o poskytnutie informácií, v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z.z.    
Písomné žiadosti o poskytnutie informácie sa prijímajú na referáte- klientskeho centra služieb. 
Príjemca ich po zaevidovaní odovzdá príslušnej organizačnej zložke. Každej žiadosti je 
pridelené evidenčné číslo v súlade s registratúrnym poriadkom MsÚ. 
                                                                    
Kontrolou boli prekontrolované všetky žiadosti, ktoré boli predložené na jednotlivé útvary 
a oddelenia. 
 
Útvar primátora Mesta 

- boli prijaté 4 žiadosti o poskytnutie informácií 
- žiadosť pod evidenčným číslom 48 490, nie je uložená v spisovom obale čo 

je porušením Registratúrneho poriadku v čl. 2 ods. 8, taktiež nebola  
      dodržaná lehota sprístupnenia informácií najneskôr do 8 pracovných dní   

                        odo dňa podania žiadosti, čo je porušením  Smernice 18/2007 v čl. X   
                        Lehoty na vybavenie žiadosti. 
 
 
Útvar hlavného kontrolóra 

- boli prijaté 2 žiadosti, ktoré boli vybavené v termíne 
 
 
Kancelária prednostu 

- bolo prijatých 7 žiadosti, ktoré boli vybavené v termíne 
                                                                             
 
Útvar hlavného architekta 

- bolo prijatých 5 žiadosti, ktoré boli vybavené v termíne 
                                                                          
 
Útvar školského úradu 

- bola prijatá 1 žiadosť, ktorá bola vybavená v termíne   
 
 
Oddelenie výstavby a rozvoja 

- boli prijaté 2 žiadosti, jedna bola vybavená v termíne,  
- druhá bola odstúpená Mestským službám a Mestskej polícii, kde bola 

vybavená v termíne  
                                                                                                                                             
 
Oddelenie majetku 

- boli prijaté 2 žiadosti, vybavené v termíne 
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- písomnosti vedené v súvislosti s vybavovaním žiadostí o sprístupnenie 

informácií nie sú uložené v spisových obaloch, čo je v rozpore  
s Registratúrnym poriadkom čl.2 ods. 8, kde spisový obal je súčasťou 
spisu do ktorého sa zakladajú jednotlivé záznamy                                                        

 
 
Útvar služieb 

- boli prijaté 4 žiadosti, ktoré boli vybavené v termíne 
 
  
 Útvar kultúry, športu a cestovného ruchu 

- bola prijatá 1 žiadosť, ktorá bola vybavená v termíne 
 
 
Útvar ekonomiky a majetku 

- bola prijatá 1 žiadosť,  
- žiadosť pod evidenčným číslom 105 702/2009 zo dňa 17.08.2009,  nebola 

ku kontrole predložená 
                                                                  
 
Oddelenie komunálnych činností a životného prostredia 

- bolo prijatých 6 žiadostí, vybavené v termíne  
- v spisových  obaloch pri evidencii chýba meno, priezvisko alebo obchodné 

meno žiadateľa, čo je porušením čl. XIII ods. 8 Smernice č. 18/2007 / napr. 
č. spisu 23 356/2009, 1057/2009  

                                                                        
 
Oddelenie stavebného úradu 

- bolo prijatých 8 žiadostí  
- spisové obaly nemajú vypísaný dátum vybavenia a uzatvorenia žiadosti  

napr.29 096/2009, 6366/2009, 2085/2009, 15030/2009, čo je v rozpore s 
Registratúrnym poriadkom č. XIII – evidencia žiadosti 

- č. spisov 6366/2009, 7671/2009, 9147/2009, 15030/2009  nemali dodržané 
lehoty sprístupnenia informácií najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa 
podania žiadostí, čo je porušením čl. X Lehoty na vybavenie žiadosti 
Smernice 18/2007 

- žiadosť č. 105 916/2009 nie je uložená v spisovom obale, čo je v rozpore   
      s Registratúrnym poriadkom čl. 2 ods. 8, kde spisový obal je súčasťou  
      spisu do ktorého sa zakladajú jednotlivé záznamy 

 
Všetky žiadosti o sprístupnenie informácií podané v roku 2009 boli vybavené v súlade so 
zákonom o slobode informácií. 
Všetky požadované informácie boli sprístupnené formou požadovanou žiadateľom. 
Žiadosti, ktoré nebolo možné zo zákonných dôvodov vybaviť v základnej lehote ( 8 
pracovných dní ), boli vybavené v lehote podľa čl. X ods.2  Smernice č. 18/2007 o slobodnom 
prístupe k informáciám.    
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      Správa bola vypracovaná  dňa 22.09.2010  a  dňa  27.09.2010 boli  výsledky kontrolných 
zistení predložené JUDr. Igorovi Kršiakovi, prednostovi  MsÚ   a   JUDr. Ivane Buranskej, 
zástupkyni prednostu MsÚ.  
Zároveň bolo dohodnuté prerokovanie správy dňa:  30.09.2010 
 
 
      Na základe výsledkov kontroly vykonanej na základe schváleného plánu kontrolnej 
činnosti ÚHK na II. polrok 2010 a poverenia hlavného kontrolóra č. 17/2010-NFK prijal 
prednosta MsÚ tieto opatrenia: 
 
1.2. Zodpovední zamestnanci boli dňa 30.9.2010 dôrazne upozornení prednostom MsÚ Nitra 
na dodržiavanie Smernice č. 18/2007 o poskytovaní informácií v zmysle zákona 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a na dodržiavanie Registratúrneho poriadku. 
Termín: ihneď                                                                                  Zodp.: vedúci oddelenia 
 
3.   Vedúci jednotlivých oddelení sú zodpovední za vedenie registratúry a vnútorných 
smerníc, vrátane Smernice o poskytovaní informácií. Uvedená zodpovednosť sa vyvodí 
v zmysle pracovno-právnych predpisov. 
Termín: ihneď                                                                                  Zodp.: prednosta MsÚ Nitra 
 
 
    Mestská rada prerokovala správu o výsledku kontroly dňa 12.10.2010 a odporučila 
Mestskému zastupiteľstvu vziať správu a opatrenia o výsledku kontroly na vedomie a uložila 
hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu plnenia k 31.3.2011.  
  


