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Správa z vykonanej   kontroly 

 
 V zmysle uznesenia MsZ č. 41/2020 zo dňa 18.06.2020 a v súlade so zákonom č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  bola v čase od 29.10.2020 do 1.12.2020 
vykonaná 
 
 
Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov na meste Malacky v oblasti sprístupňovania 
informácií na žiadosť za rok 2019 a I. polrok 2020 
 
 
Cieľ kontroly: Overenie  vedenia evidencie došlých žiadostí o sprístupnenie informácií, 
dodržiavania príslušností na vybavenie žiadostí, dodržiavania lehôt, vybavenia žiadostí a vydania 
rozhodnutí   
 
 
Kontrolované obdobie:  rok 2019 a I. polrok roku 2020 
 
Kontrolovaný subjekt:  Mestský úrad Malacky 
         
Vedúci kontrolovaného subjektu:  Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ 
 
Kontrolu vykonala:  Ing. Petra Kožuchová  
   Mgr. Alexandra Hrnková 
             
 
             
Legislatívny rámec – Právne predpisy: 
 

 Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
 Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe 
k informáciám“) 

 Smernica č. 5/2012 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach mesta Malacky 
účinná od 1.12.2012 

 Smernica č. 1/2020 o sprístupňovaní informácií účinná od 1.3.2020 
 
 
Použité podklady – zoznam preverených dokladov: 
 

 Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií za roky 2019 a 2020 
 Spisové zložky žiadostí o sprístupnenie informácií za roky 2019 a 2020 
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Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií a vnútorné predpisy mesta o vybavovaní žiadostí 
 

V zmysle ust. § 20 zákona o slobodnom prístupe k informáciám vedie povinná osoba 
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.  

 
V kontrolovanom období bola v platnosti Smernica č. 5/2012 o postupe pri sprístupňovaní 

informácií v podmienkach mesta Malacky, účinná od 1.12.2012. Od 1.3.2020 je účinná Smernica č. 
1/2020 o sprístupňovaní informácií.  
 

Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. bola 
v kontrolovanom období roku 2019 vedená na sekretariáte primátora mesta. Od roku 2020 je táto 
evidencia na základe rozhodnutia prednostky úradu  vedená na Útvare hlavnej kontrolórky mesta. Je 
vedená prehľadne v tabuľke, ktorá obsahuje všetky zákonom požadované údaje. V roku 2019 bolo 
podaných 43 a v I. polroku 2020 45 žiadostí o sprístupnenie informácií. 

Spracovanie informácií na základe žiadostí je prideľované na vybavenie na  Útvar výstavby 
a životného prostredia a Oddelenie právne. Na oboch oddeleniach sa spracovaniu žiadostí 
o informáciu venujú určení zamestnanci, zodpovednosť za vybavenie týchto žiadostí majú vedúci 
týchto oddelení a prednostka MsÚ.  Zamestnanci jednotlivých útvarov a oddelení sú povinní 
poskytnúť zamestnancom  spracúvajúcim žiadosti bezodkladne potrebnú súčinnosť pri vybavovaní 
žiadostí o sprístupnenie informácií. Po vybavení žiadosti sú odovzdané potrebné údaje a celý spis 
zamestnancovi, ktorý vedie evidenciu žiadostí o informácie.  

V evidencii žiadostí o informácie za rok 2019 bolo zistené, že tieto neboli v evidencii 
usporiadané podľa dátumu podania žiadosti.  V roku 2019 bolo evidovaných 41 žiadostí, po kontrole 
spisovej dokumentácie jednotlivých žiadostí bolo zistené, že dve žiadosti ktoré boli vybavené, neboli 
do evidencie zaznamenané. Tieto skutočnosti sú v nesúlade s ust. § 20 zákona č. 211/2000 Z.z. Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. V evidencii infožiadostí za rok 2020 neboli zistené nedostatky.  
 
 
Lehoty na vybavenie žiadosti 
 

V zmysle ust. § 17 zákona o slobodnom prístupe k informáciám vybaví žiadosť 
o sprístupnenie informácií povinná osoba najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania 
žiadosti. Zo závažných dôvodov (vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako 
je sídlo povinnej osoby, vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií 
požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti, preukázateľné technické problémy spojené 
s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie) môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však 
o osem pracovných dní. 

Všetky kontrolované žiadosti za obdobie prvého polroku roku 2020 boli vybavené v zákonom 
stanovenej lehote,  v roku 2019 boli dve žiadosti  o informácie zo 43 vybavené po lehote. Lehota na 
vybavenie v oboch prípadoch bola 28.10.2019, odpoveď bola zaslaná 5.11.2019. Rozhodnutia boli 
v oboch prípadoch vydané v riadnom termíne (Rozhodnutie č. ÚVaŽP/3624-47759/19 zo dňa 
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28.10.2019 a Rozhodnutie č. ÚVaŽP/3625-47761/19 zo dňa 28.10.2019), ale odoslané žiadateľovi 
boli až po lehote na vybavenie.  Uvedené konanie nie je v súlade s  ust. § 17 ods. 1 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 
 
Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia  
 

V zmysle ust. § 18 zákona o slobodnom prístupe k informáciám:  
„ (1) Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 
16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu 
nemožno podať opravný prostriedok.“ 
(2) Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote 
písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.“ 
 

Spisové zložky všetkých kontrolovaných žiadostí o sprístupnenie informácií obsahovali 
rozhodnutia zápisom v prípade sprístupnenia informácií alebo rozhodnutia o nesprístupnení 
informácií alebo ich častí v prípade nesprístupnenia.  
Kontrolou neboli zistené nedostatky.



Prehľad všetkých žiadostí je uvedený v nasledovnom tabuľkovom prehľade. 
 
 
2019 
 

 
Dátum podania 

žiadosti 

 
Žiadateľ 

 
Vyžiadaná informácia  

 
Výsledok 
vybavenia 

žiadosti 

 
Lehota na 
vybavenie 

 
Dátum 

vybavenia 

 
Vybavil 

 
Podanie 
opravného 
prostriedku 
 

15.01.2019 Fyzická osoba Využívanie bezpečnostných 
kamerových systémov 
 

sprístupnenie 
informácie 

25.01.2019 18.01.2019 MsP - 

12.02.2019, 
výzva na 
doplnenie, 
odpoveď 
22.02.2019 

Fyzická osoba Poskytnutie právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia  

nesprístupnenie 
informácie  

06.03.2019 06.03.2019 OP - 

21.02.2019 Fyzická osoba Údaje o predaji cestovných lístkov 
v MHD 
 

nesprístupnenie 
informácie  

05.03.2019 26.02.2019 ÚVaŽP - 

22.02.2019 Fyzická osoba Kolaudácia cestného telesa nesprístupnenie 
informácie  

06.03.2019 06.03.2019 OP - 

22.02.2019 Fyzická osoba Vydanie právoplatného stavebného 
povolenia  na cestné teleso 
 

nesprístupnenie 
informácie  

06.03.2019 06.03.2019 OP - 

25.02.2019 Fyzická osoba Výsledky komunálnych volieb 
v Malackách v rokoch 
2002,2006,2010,2014 

sprístupnenie 
informácie 

07.03.2019 
 

26.02.2019 SÚ - 
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27.02.2019 Fyzická osoba Všetky pozemky vo vlastníctve mesta, 
ktoré sú určené na individuálnu 
výstavbu rodinných domov s uvedením 
ďalších údajov 

nesprístupnenie 
informácie  

11.03.2019 11.03.2019 OP - 

04.03.2019, 
výzva na 
doplnenie, 
doplnené 
13.03.2019 

Fyzická osoba Stavebné povolenia – žiadosti, vydané, 
obnova, protesty prokurátora, 
mimoodvolacie konanie v rokoch 2014 
– 2018 

informácie 
čiastočne 
sprístupnené 

25.03.2019 14.03.2019 ÚVaŽP - 

05.04.2019, 
výzva na 
doplnenie, 
doplnené 
08.04.2019 

Fyzická osoba Územno-plánovacie informácie 
k parcele, kolaudačné rozhodnutie  
 

v časti 
sprístupnenie 
informácie, 
v časti 
nesprístupnenie 
 

18.04.2019 12.04.2019 OP - 
 

15.04.2019 Fyzická osoba Rozhodnutie o umiestnení stavby  sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

29.04.2019 26.04.2019 ÚVaŽP - 

15.04.2019 Fyzická osoba Rozhodnutie o povolení stavby  sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

29.04.2019 26.04.2019 ÚVaŽP - 

15.04.2019 Fyzická osoba Rozhodnutie o umiestnení stavby  sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením  

29.04.2019 26.04.2019 ÚVaŽP - 

15.04.2019 Fyzická osoby Rozhodnutie o povolení stavby  nesprístupnenie 
informácie 

29.04.2019 26.04.2019 ÚVaŽP - 

15.04.2019 Fyzická osoba Stavebné povolenie   sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

29.04.2019 26.04.2019 ÚVaŽP - 
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25.04.2019 Fyzická osoba Plat primátora mesta sprístupnenie 
informácie 

07.05.2019 26.04.2019 SÚ - 

02.05.2019 Fyzická osoba Rozhodnutie o povolení stavby  sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

14.05.2019 09.05.2019 ÚVaŽP - 

02.05.2019 Fyzická osoba  Stavebné povolenie  sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

14.05.2019 09.05.2019 ÚVaŽP - 

31.05.2019 Právnická osoba Sociálna politika mesta v oblasti 
bývania 

sprístupnenie 
informácie 

12.06.2019 07.06.2019 OP - 

03.06.2019 Fyzická osoba Mestský mobiliár, pasport zelene sprístupnenie 
informácie 

13.06.2019 06.06.2019 ÚVaŽP  

04.06.2019 Fyzická osoba Stavebné a kolaudačné konanie 
inžinierskych sietí  

sprístupnenie 
informácie 
nahliadnutím 
do spisov 

14.06.2019 13.06.2019 ÚVaŽP - 

05.06.2019 Právnická osoba Sprístupnenie zápisnice zo správneho 
konania o odstránení reklamnej stavby 

- 17.06.2019 - ÚVaŽP 13.06.2019 – 
stiahnutie 
žiadosti 
žiadateľom 

25.06.2019 Právnická osoba Vydanie stavebného povolenia a jeho 
právoplatnosť  

sprístupnenie 
informácie 
 

05.07.2019 02.07.2019 ÚVaŽP - 
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27.06.2019 Fyzická osoba 
(žiadosť 
o informácie bola 
mestu postúpená od 
spoločnosti Tekos) 

Činnosť spoločnosti Tekos v oblasti 
nakladania s odpadom 
 

v časti 
sprístupnenie 
informácií, 
v časti 
sprístupnenie 
nahliadnutím 
do spisov, 
v časti 
nesprístupnenie 

09.07.2019 04.07.2019 OP - 

30.07.2019 Fyzická osoba Či sa plánuje čerpacej stanice 
pohonných hmôt v smere z Malaciek 
do Rohožníka – z hľadiska územného 
plánu mesta Malacky, či bola podaná 
žiadosť o umiestnenie alebo o územné 
konanie na takúto stavbu 

sprístupnenie 
informácie 

09.08.2019 06.08.2019 ÚVaŽP - 

13.08.2019 Fyzická osoba Rozhodnutie o zbúraní stavby  
 

sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

23.08.2019 15.08.2019 ÚVaŽP - 

19.08.2019 Fyzická osoba  Informácie k realizácii vodozádržných 
opatrení  
 

 sprístupnenie 
informácie 

29.08.2019  20.08.2019 primátor 
mesta 

- 

20.08.2019 Fyzická osoba Informácie o meste, samospráve 
a mestských organizáciách (16 oblastí, 
spolu 192 otázok) 
 

nesprístupnenie 
informácie 

30.08.2019 27.08.2019 OP - 

28.08.2019, 
výzva na 
doplnenie, 
doplnené 
06.09.2019  

 Právnická osoba Informácie k odsúhlaseniu výsadby 
stromov   
 

sprístupnenie 
informácie 

18.09.2019  18.09.2019 ÚVaŽP - 

 12.09.2019  Fyzická osoba  Podpora plaveckých klubov v meste sprístupnenie 
informácie 
 

24.09.2019  18.09.2019  Riaditeľ 
AD 
HOC 

- 
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24.09.2019 Právnická osoba Počet zamestnancov mestského úradu, 
počet zamestnancov prijatých na dobu 
neurčitú v roku 2019 
 

sprístupnenie 
informácie 

04.10.2019 25.09.2019 SÚ - 

30.09.2019 Fyzická osoba Vnútorné právne predpisy mestského 
úradu/elektronicky 

sprístupnenie 
informácie   
 
 

10.10.2019 08.10.2019 OP - 

02.10.2019 Právnická osoba Výsadba drevín – vyjadrenia 
odborníkov, vhodnosť pozemku, 
stanoviská správcov inžinierskych sietí 

informácie 
čiastočne 
sprístupnené 
 

14.10.2019     07.10.2019 
 

ÚVaŽP - 

7.10.2019/výzva 
na doplnenie, 
doplnené 
16.10.2019 

Fyzická osoba  Stavebné povolenia a kolaudačné 
rozhodnutia na stavby stojace na troch 
pozemkoch 

nesprístupnenie 
informácie 

28.10.2019 05.11.2019 ÚVaŽP Odvolanie 
z 11.11.2019, 
rozhodnutie 
o zamietnutí 
odvolania 
z 15.11.2019 

7.10.2019/výzva 
na doplnenie, 
doplnené 
16.10.2019 

Fyzická osoba  Stavebné povolenia a kolaudačné 
rozhodnutia na stavbu na pozemku 
 

nesprístupnenie 
informácie 

28.10.2019 05.11.2019 ÚVaŽP Odvolanie 
z 11.11.2019, 
rozhodnutie 
o zamietnutí 
odvolania 
z 15.11.2019 

08.10.2019 Fyzická osoba Rozhodnutia o umiestnení stavby  informácie 
čiastočne 
sprístupnené 
 

18.10.2019 11.10.2019 ÚVaŽP - 

09.10.2019 Fyzická osoba Majetkové priznania všetkých 
primátorov  mesta za všetky dostupné 
roky 

sprístupnenie 
informácie 

21.10.2019, 
lehota 
predĺžená 
do 
30.10.2019 

30.10.2019 OP - 

11.10.2019 Fyzická osoba Referendá a zhromaždenia obyvateľov 
mesta od r. 1990 

sprístupnenie 
informácie 

23.10.2019 16.10.2020 OP  
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23.10.2019 Fyzická osoba Stavebné povolenia sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

04.11.2019 28.10.2019 ÚVaŽP  

07.11.2019, 
doplnené 
08.11.2019 

Fyzická osoba Množstvo vyseparovaného odpadu za 
obdobie 2014-2018, množstvo 
uloženého odpadu za rok 2018 

Sprístupnenie 
informácie 

20.11.2019 15.11.2019 ÚVaŽP  

18.11.2019 Fyzická osoba Počet prijatých žiadostí o poskytnutie 
informácie za rok 2018, počet 
vydaných rozhodnutí o nesprístupnení 
informácie za rok 2018 

sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

28.11.2019 25.11.2019 SÚ  

26.11.2019 Fyzická osoba Sprístupnenie spisu kolaudácie 
rodinného domu 

Sprístupnenie 
s obmedzením  

06.12.2019 06.12.2019 ÚVaŽP  

12.12.2019 Fyzická osoba Umiestnenie stavby – súkromná 
komunikácia 

Sprístupnenie 
s obmedzením  

24.12.2019 18.12.2019 ÚVaŽP  

16.12.2019 Fyzická osoba Celková dĺžka spravovaných 
mestských komunikácií za roky 2014-
2018 

Sprístupnenie 
informácie 

31.12.2019 18.12.2019 ÚVaŽP  

 
 
2020 
 

 
Dátum 

podania 
žiadosti 

 
Žiadateľ 

 
Vyžiadaná informácia  

 
Výsledok 
vybavenia 

žiadosti 

 
Lehota na 
vybavenie 

 
Dátum 

vybavenia 

 
Vybavil 

 
Podanie 
opravného 
prostriedku 
 

08.01.2020 Právnická osoba Množstvo vyprodukovaného odpadu 
v meste Malacky za rok 2018  

sprístupnenie 
informácie 

20.01.2020 10.01.2020 ÚVaŽP - 
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15.01.2020 Fyzická osoba 
 

Žiadosť o nahliadnutie do spisu 
a vystavenie  kópie kolaudačného 
rozhodnutia a stavebného povolenia 
 

sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

27.01.2020 22.01.2020 ÚVaŽP - 

16.01.2020 Fyzická osoba 
 

Informácie k informačným systémom 
a nákladom na ich prevádzku  

sprístupnenie 
informácie 

28.01.2020 24.01.2020 OP - 

27.01.2020 Fyzická osoba 
 

Rozhodnutie o umiestnení stavby a 
stavebné povolenie 

sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením  

06.02.2020 03.02.2020 ÚVaŽP - 

27.01.2020 Fyzická osoba Stavebné povolenie 
 

sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

06.02.2020 03.02.2020 ÚVaŽP - 

27.01.2020 Fyzická osoba Dohoda o prevode práv a povinností 
stavebníka, dohoda o vzájomnej 
kompenzácii 

sčasti 
nesprístupnenie 
informácie 

06.02.2020 03.02.2020 ÚVaŽP Odvolanie zo 
6.2.2020,  
odvolanie proti 
rozhodnutiu o  
nesprístupnení 
zamietnuté 
rozhodnutím 
z 19.02.2020  

30.01.2020 Fyzická osoba Poskytnutie dotácie z rozpočtu 
mesta/elektronicky  

sprístupnenie 
informácie 

11.02.2020 05.02.2020 OP - 

05.02.2020 Fyzická osoba Informácie k vysielaniu predvolebného 
spotu – výzvy v obecnom rozhlase 
 

sprístupnenie 
informácie 

17.02.2020 07.02.2020 OP - 

07.02.2020 Fyzická osoba Žiadosť o poskytnutie informácie, či 
bola mestu doručená dražobná 
vyhláška 
 

sprístupnenie 
informácie 
 

19.02.2020 13.02.2020 OP - 
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12.02.2020 Právnická osoba Žiadosť o predloženie listiny – súhlas 
spoločnosti na umiestnenie stavby 

sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

24.02.2020 04.03.2020 ÚVaŽP Predĺženie 
lehoty do 
05.03.2020 

12.02.2020 Fyzická osoba Výskyt pozemkov alebo objektov, 
ktoré sú nevyužívané, chátrajú 
 

sprístupnenie 
informácie 

24.02.2020 19.02.2020 OP - 

02.03.2020 Fyzická osoba Žiadosť o predloženie listiny  - 
dokumentov zo spisu 

sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

16.03.2020 13.03.2020 ÚVaŽP Doplnenie 
žiadosti 
04.03.2020 

03.03.2020 Právnická osoba Výber a použitie poplatku za rozvoj 
 

sprístupnenie 
informácie 

13.03.2020 09.03.2020 OE - 

10.03.2020 Fyzická osoba Štatistiky o množstve priestupkov 
v oblasti extrémizmu 
 

sprístupnenie 
informácie 

20.03.2020 10.03.2020 MsP - 

11.03.2020 Právnická osoba Uznesenia MsZ k schváleniu súhlasu 
s umiestnením stavby a dohode 
o prevode práv a povinností, 
špecifikácia prevzatých záväzkov 
 

nesprístupnenie 
informácie 

23.03.2020 23.03.2020 OP - 

08.04.2020 
výzva na 
doplnenie, 
doplnené 
21.04.2020 

Fyzická osoba                 Kolaudačné rozhodnutie, stavebné 
povolenia 
 

sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

04.05.2020 29.04.2020 ÚVaŽP - 

08.04.2020 Fyzická osoba Evidencia prijatej a odoslanej pošty v 
období 1.9.19-31.12.19, 2.1.20-31.3.20 
 

nesprístupnenie 
informácie 

22.04.2020 16.04.2020 OP - 

20.04.2020 Právnická osoba Výstupy v súvislosti s plnením 
objednávky 
 

nesprístupnenie 
informácie 

30.04.2020 29.04.2020 OP - 
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21.04.2020 Fyzická osoba Riešenie statickej dopravy, územné 
rozhodnutie  
 

sprístupnenie 
informácie s 
obmedzením 

04.05.2020 29.04.2020 ÚVaŽP - 

28.04.2020 Fyzická osoba Súčinnosť mesta  pri výstavbe 
bytového domu a hromadnej garáže  
 

nesprístupnenie 
informácie 

12.05.2020 12.05.2020 OP - 

30.04.2020 Právnická osoba Stavba podzemnej garáže – verejné 
obstarávanie  

poskytnutie 
informácie 

14.05.2020 05.05.2020 OP - 

07.05.2020 Právnická osoba Elektronický prieskum stavu 
regulovaného parkovania  

poskytnutie 
informácie 

20.05.2020 19.05.2020 ÚVaŽP - 

11.05.2020  Fyzická osoba Rozhodnutia v územnom, stavebnom 
a kolaudačnom konaní za obdobie 
15.03. – 11.05.2020, žiadosti, ktoré 
podalo mesto v súlade s ust. § 49 ods. 
2 zákona č. 71/1967 Zb.  

V časti 
sprístupnenie 
s obmedzením, 
v časti 
nesprístupnenie 
informácie 

21.05.2017 02.06.2020 
 

ÚVaŽP Predĺženie 
lehoty do 
02.06.2020 

11.05.2020  Právnická osoba Sprístupnenie objednávky  sprístupnenie 
informácie 

21.05.2020 
 

21.05.2020 OP -  

13.05.2020  Právnická osoba Informácia o vydaných stavebných 
povoleniach k stavebným objektom na 
konkrétnych parcelných číslach  

nesprístupnenie 
informácie 

25.05.2020 25.05.2020 ÚVaŽP, 
OP 

Odvolanie 
01.06.2020, 
odvolanie proti 
rozhodnutiu  
o nespríst. 
zamietnuté 
rozhodnutím 
z 10.06.2020 



 13 

18.05.2020  Právnická osoba Informácia o počte vydaných 
rozhodnutí v stavebných konaniach za 
obdobie  od 31.10.2019 do dňa 
vybavenia  žiadosti 

sprístupnenie 
informácie 

28.05.2020 28.05.2020 ÚVaŽP - 

18.05.2020  Fyzická osoba Počet pôvodných parkovacích miest, 
ktoré zaniknú v mieste výstavby 
hromadnej podzemnej garáže. Akým 
právnym titulom je oplotený pozemok, 
akým právnym titulom vykonáva 
stavebník stavebné práce na pozemku 

sprístupnenie 
informácie 

28.05.2020 28.05.2020 OP Odvolanie 
02.06.2020, 
odpoveď 
zaslaná 
19.06.2020 

21.05.2020  Fyzická osoba Výška dotácií pre oblasť kultúry, 
sociálnych vecí a športu v roku 2018, 
2019,2020, či prišlo ku kráteniu alebo 
zrušeniu dotácií v roku 2020 
v súvislosti s COVID-19 

sprístupnenie 
informácie 

02.06.2020 28.05.2020 OP - 

25.05.2020 Fyzická osoba Informácie k žiadosti o dotáciu na 
vybudovanie verejne prístupných 
nabíjacích staníc 
 

sprístupnenie 
informácie 

04.06.2020 02.06.2020 ÚSR - 

25.05.2020 Právnická osoba Rozhodnutie o prerušení kolaudačného 
konania 

sprístupnenie 
informácie 

04.06.2020 25.05.2020 ÚKaVV - 

28.05.2020  Fyzická osoba Cenové ponuky k zmluvám (3 ks), 
ocenené výkazy výmer k zmluvám 
a objednávkam (15 ks), dodávateľské 
faktúry vrátane súpisov prác a dodávok 
(38 ks) 
 
 

sprístupnenie 
informácie 

09.06.2020 19.06.2020 OP Predĺženie 
lehoty do 
19.06.2020 
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28.05.2020 Fyzická osoba Žiadosť doručená spoločnosti Tekos – 
scan kúpnej zmluvy na pozemok, účel 
kúpy pozemku, rozhodnutie ku kúpe 
pozemku 

nesprístupnenie 
informácie 

9.6.2020 9.6.2020 OP  

02.06.2020 Fyzická osoba Akým právnym titulom tretia osoba 
nakladá s pozemkom , vykonáva 
stavebné práce, má zriadené zariadenie 
staveniska 

nesprístupnenie 
informácie 

12.6.2020 12.6.2020 OP  

03.06.2020 Fyzická osoba Kópie nájomných zmlúv vlastníkov 
pozemkov s užívateľom Tekos 

nesprístupnenie 
informácie 

15.6.2020 10.6.2020 OP  

05.06.2020 Fyzická osoba Prečo Malačania neplatia za 
komunálny odpad v nehnuteľnosti 
slúžiacej na individuálnu rekreáciu 

sprístupnenie 
informácie 

17.6.2020 8.6.2020 OE  

08.06.2020 Právnická osoba Bol víťazný uchádzač VO – zariadenie 
starostlivosti pre deti do 3 rokov 
požiadaný o vysvetlenie mimoriadne 
nízkej ponuky, aké boli otázky 
a odpovede, poskytnutie rozpočtu 
víťazného uchádzača 

sčasti 
nesprístupnenie 
informácie 

18.6.2020 17.6.2020 OP  

12.06.2020 Právnická osoba Žiadosti o stavebné povolenie 
doručené od 1.4.2020 ku dňu podania 
žiadosti 

sprístupnenie 
s obmedzením, 
v časti 
nesprístupnenie 

24.6.2020 22.6.2020 ÚVaŽP  

12.06.2020 Fyzická osoba Kópie výkazov výmer k zmluve 
a objednávkam, kópie faktúr 

sprístupnenie 24.6.2020 24.6.2020 OP  

12.06.2020 Fyzická osoba Oznámenia o určení súpisných čísel, 
kolaudačné rozhodnutie, listiny 
preukazujúce pridelenie súpisných 
čísel, stavebné povolenie 

sprístupnenie 
s obmedzením, 
v časti 
nesprístupnenie 

24.6.2020 23.6.2020 ÚVaŽP  
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15.06.2020 Fyzická osoba Údaje o primátorovi a poslancoch – 
meno, priezvisko, vzdelanie, plat; 
počet obyvateľov, domov, bytových 
jednotiek, mestských bytových 
jednotiek, výška miestnych daní, suma 
príjmov a výdavkov mesta, suma dlhu 
mesta, nedoplatkov z miestnych daní, 
aktív a pasív – všetky údaje za rok 
2019 

V časti 
sprístupnenie, 
v časti 
sprístupnenie 
zaslaním 
odkazov na 
zverejnené 
informácie, 
v časti 
nesprístupnenie 

22.6.2020 19.6.2020 OP  

16.06.2020 Právnická osoba Identifikácia stavebného úradu, na 
ktorom prebieha alebo bude prebiehať 
konkrétne stavebné konanie 

sprístupnenie 
informácie 

26.6.2020 22.6.2020 ÚSR  

24.06.2020 Fyzická osoba Priebeh kolaudačného konania 
a zdôvodnenie prerušenia 
kolaudačného konania 

sprístupnenie 
informácie 

6.7.2020 26.6.2020 ÚVaŽP  

24.06.2020 Právnická osoba Informácia, či je vydané VZN na 
základe zákona o hazarde, ktoré 
reguluje vzdialenosť herní 

sprístupnenie 
informácie 

6.7.2020 29.6.2020 OP  

30.06.2020 Fyzická osoba Správa o činnosti a hospodárení 
spoločného obecného úradu za roky 
2018 a 2019 

nesprístupnenie 
informácie 

10.7.2020 7.7.2020 ÚVaŽP  

30.06.2020 Fyzická osoba Rozhodnutia vydané špeciálnym 
stavebným úradom pre dopravné 
stavby za obdobie 1.1.2018-30.6.2020 

nesprístupnenie 
informácie 

10.7.2020 10.7.2020 ÚVaŽP  
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Použité skratky: 
OE – Oddelenie ekonomiky 
OP – Oddelenie právne 
SÚ – Sekretariát úradu 
ÚVaŽP – Útvar výstavby a životného prostredia 
ÚSR – Útvar strategického rozvoja 
ÚKaVV – Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov 
MsP – Mestská polícia 
 
 
 
ZÁVER 
Kontrolou evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií neboli za I. polrok 2020 zistené nedostatky. 
V evidencii žiadostí za rok  2019 bolo zistené neúplné zaznamenanie žiadostí o informácie do 
evidencie v dvoch prípadoch. Dve žiadosti o informácie z celkového počtu 43 boli vybavené, ale 
neboli zapísané do evidencie. Tieto skutočnosti sú v nesúlade s ust. § 20 zákona č. 211/2000 Z.z. Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
Kontrolou dodržiavania lehôt na vybavenie žiadostí o informácie bolo zistené, že všetky 
kontrolované žiadosti za obdobie prvého polroku roku 2020 boli vybavené v zákonom stanovenej 
lehote. V roku 2019 boli dve žiadosti  o informácie zo 43 vybavené po lehote. Rozhodnutia boli 
v oboch prípadoch vydané v riadnom termíne, ale odoslané žiadateľovi boli až po lehote na 
vybavenie.  Uvedené konanie nie je v súlade s  ust. § 17 ods. 1 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Kontrolou vybavenia žiadostí a vydaní rozhodnutí bolo zistené, že spisové zložky všetkých 
kontrolovaných žiadostí o sprístupnenie informácií obsahovali rozhodnutia zápisom v prípade 
sprístupnenia informácií alebo rozhodnutia o nesprístupnení informácií alebo ich častí v prípade 
nesprístupnenia.  
 
 
Návrh správy bol povinnej osobe odovzdaný dňa 01.12.2020. 
 
V zmysle ust. § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je povinná osoba oprávnená podať v lehote určenej oprávnenou 
osobou 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. Ak  povinná osoba k zisteným nedostatkom, navrhnutým 
odporúčaniam, k lehote na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie 
prijatých opatrení uvedeným v návrhu správy nepredloží námietky v určenej lehote, považujú sa 
zistené nedostatky a navrhnuté odporúčania, lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých 
opatrení a lehota na splnenie prijatých opatrení za akceptované. 
Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom, navrhnutým odporúčaniam, k lehote na 
predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení a k lehote na splnenie prijatých opatrení bola 
v návrhu  správy stanovená do 04.12.2020. 
 Povinná osoba nevyužila oprávnenie v zmysle ust. § 21 ods. 1 písm. b) zákona č. 357/2015 
Z.z. o finančnej kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v stanovenej lehote nepodala 
námietky k návrhu   správy. Znenie nedostatkov zostáva nezmenené.  
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Lehota na predloženie písomného zoznamu prijatých opatrení:   15.12.2020 
 
Lehota na splnenie prijatých opatrení:       15.12.2020 
 
 
 
Správa  z vykonanej  kontroly bola dňa 04.12.2020 odovzdaná zástupkyni povinnej osoby – Ing. 
Ľubici Čikošovej, prednostke MsÚ. V zmysle ust. § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola týmto dňom kontrola ukončená.  
 
 
 
Dátum vypracovania správy:  04.12.2020 
 
 
Správu vypracovala: Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta                       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


