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Správa z kontroly zverejňovania informácií  v zmysle zákona č. 211/2000 Zz  

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 

v Materskej škole Leopoldov.  

 

 
Kontrolný orgán:   hl. kontrolór Mesta Leopoldov  Ing.  Terézia Trnková 

Kontrolovaný subjekt:  MŠ Leopoldov 

Predmet  kontroly: dodržiavanie zákona č. 211/2000 Zz o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov  

Kontrolované obdobie:  obdobie zverejňovania, t.j. od r. 2011  do 10.03.2017  

Kontrola vykonaná za účasti:         Helena Foltánová, riaditeľka MŠ 

 

 

     Na základe plánu kontrolnej činnosti na rok 2017 som vykonala kontrolu dodržiavanie 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v  znení neskorších predpisov 

v Materskej škole Leopoldov  za obdobie zverejňovania, t.j. od roku 2011 do 10.03.2017. 

V zmysle tohto zákona je povinná osoba /MŠ/ zverejňovať zmluvy a  dodatky k  zmluvám, 

faktúry a objednávky na svojej web stránke.  

     Materská škola doposiaľ nemá zriadenú svoju web stránku, preto v zmysle zákona 

zverejňuje iba zmluvy a  dodatky k  zmluvám v  Obchodnom vestníku na stránke Ministerstva 

spravodlivosti SR. MŠ je riadne zaregistrovaná v Obchodnom vestníku MS SR a kontrolou 

bolo zistené, že  prvá zverejnená zmluva bola dňa 11.03.2011 a ostatná zverejnená zmluva 

bola dňa 21.12.2016.  

     V čase kontroly v Obchodnom vestníku na stránke MS SR bolo celkom zverejnených 42 

zmlúv a ich dodatkov. Za rok 2016 bolo zverejnených celkom 8 zmlúv a ich dodatkov, v roku 

2017 do 10.03.2017 nebola zverejnená žiadna zmluva. 

 

     Zmluvy a ich dodatky musia byť zverejnené, aby účinnosť zmluvy nadobúda platnosť,  

a to dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. 

      

Povinná osoba ešte pred zverejnením zmluvy v Obchodnom vestníku MS SR musí zabezpečiť 

nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informácie, ktoré sa podľa zákona o slobode 

informácií nesprístupňujú, ide o také časti zmluvy obsahujúce informácie podľa osobitného 

zákona, bankového, daňového alebo obchodného zákona.  

 

Za zverejňovanie zmlúv ako aj dodatky k zmluvám v  Obchodnom vestníku MS SR  

zodpovedajú zamestnankyne: 

-  p. Danišová, vedúca jedálne, ktorá zverejňuje zmluvy uzatvorené za účelom dodania 

tovarov pre jedáleň v MŠ 

-  p. Svetlíková zverejňovala zmluvy do septembra roku 2016 a od tohto dátumu 

zverejňuje zmluvy p. Antalová, týka sa to ostatných uzatvorených zmlúv, napr. 

zmluvy za energie. 

 

 

Pani riaditeľka Foltánová bola s obsahom správy a o výsledku kontroly oboznámená dňa 

13.03.2017. 
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S obsahom správy a o výsledku kontroly zverejňovania informácií  v zmysle dodržiavanie 

zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v  znení neskorších predpisov 

v Materskej škole Leopoldov za obdobie  zverejňovania, t.j. od r. 2011  do 10.03.2017 bola 

oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,  primátorka mesta  dňa  13.03.2017. 

 

 

Leopoldov,  dňa 13.03.2017 

MZ 27.03.2017 

Ing. Trnková Terézia , hlavný kontrolór 


