Obec Naháč, 919 06 Naháč 84 – hlavná kontrolórka Bc. Jana Lopatková
Starosta obce Naháč
PhDr. David Ivanovič, PhD.
Obecný úrad Naháč
919 06 Naháč 84
Číslo spisu: 8/2019
V Naháči dňa 23.9.2019
SPRÁVA Z VYKONANEJ KONTROLY HLAVNEJ KONTROLÓRKY OBCE
NAHÁČ– Kontrola dodržania povinností vyplývajúcich obci so zákona č. 211/2000
o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach obecnej samosprávy obce Naháč.
V zmysle §18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znp., §20 ods. 5 písm. a zákona
č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na
základe plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019 schváleného uznesením OZ č. 47a,
b/2019 bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v podmienkach obecnej samosprávy obce Naháč .
Predmetom kontroly bolo dodržiavanie zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám za rok 2019.
Cieľom kontroly bola kontrola sprístupňovania informácií podľa zákona o slobodnom prístupe
k informáciám, vedenie evidencie a vykonávanie registrácie došlých žiadostí a podaní,
dodržiavanie príslušnosti na vybavenie žiadosti, dodržiavanie lehôt a spôsobu vybavenia
infožiadostí.
Výkon kontroly začal 9.9.2019 doručením oznámenia o začatí kontroly.
Termín trvania kontroly do: ukončenie 23.9.2019
Ku kontrole vybavovania infožiadostí za rok 2019 bola povinná osoba požiadaná
o predloženie týchto dokumentov:
1. Prehľad záznamov o doručených a vybavených žiadostiach o poskytnutie informácií
podľa zákona 211/ 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám z centrálnej evidencie
sťažností do 30.6.2019
2. Kompletné spisy evidovaných infožiadostí, za stanovené obdobie, ktoré boli na úrade
vybavené do 30.6.2019
3. Záznamy, spisy, rozhodnutia, či kontrolné zistenia iných orgánov, alebo
predchádzajúcich kontrolórov, ktoré sa týkajú vybavovania sťažností.
4. Všetky iné relevantné podklady a dokumenty, smernice, ktoré sa týkajú predmetu
kontroly.
Kontrola evidencie, prijímania a vybavenia žiadostí o sprístupnenie informácií za rok
2019.
Sprístupňovanie informácií na žiadosť upravuje §14 - 20 zákona 211/ 2000 Z. z. , úhradu
nákladov upravuje §21 zákona.
Kontrola bola vykonaná v súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov. Obec nemá zverejnenú smernicu k uplatňovaniu zákona č. 211/2000
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Z. z. o slobode informácií. Na webovom sídle je v záložke dokumenty- poskytovanie
informácií
na adrese https://www.obecnahac.sk/dokumenty/poskytovanie_informacii
zverejnený spôsob podávania žiadostí a podstatné náležitosti podávania žiadostí, v záložke
dokumenty- interné smernice: https://www.obecnahac.sk/dokumenty/interne_smernice je
zverejnená smernica 12 z roku 2019 – sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií,
v záložke obecný úrad – tlačivá https://www.obecnahac.sk/obecny_urad/tlaciva je zverejnený
vzor žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií).
Z hľadiska lepšej prehľadnosti a dostupnosti informácií odporúčam povinnej osobe jednotlivé
informácie zhromažďovať na jednom mieste.
Dňa 11.9.2019 obec pod č. 781/NA-S2018/203 zaslala informáciu, že v období od 01.01.2019
do 30.06.2019 nebola obci Naháč doručená žiadna žiadosť o poskytnutie informácií podľa
zákona 211/2000 Z. z.
Pri kontrole neboli zistené nedostatky.
Správa bola vyhotovená dňa 23.9.2019

Bc. Jana Lopatková
Hlavná kontrolórka obce Naháč
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