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Správa z kontroly zverejňovania informácií o majetkových transferov 

mesta v zmysle zákona č. 211/2000 Zz  o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov.  

 

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

Kontrolovaný subjekt:  MsÚ Leopoldov 

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

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov  

Kontrolované obdobie:  rok 2015 a k 31.08.2016  

Kontrola vykonaná za účasti:        Adriana Urbanová , prednostka MsÚ 

 

 

V zmysle  plánu kontrolnej činnosti som preverila dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z.z. o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Na základe tohto zákona 

bola vypracovaná Interná smernica č. 21/2013 o  slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojitosti 

s ustanovením §13 odst. 4 písm. b, d, zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov, ktorej účelom je úprava podmienok, postupu a rozsahu slobodného 

prístupu k informáciám v podmienkach Mesta Leopoldov, povinné zverejňovanie informácií, 

rozsah prístupu k informáciám, rozsah obmedzenia prístupu k informáciám, sprístupnenie 

osobných údajov na účely informovania verejnosti, ochrana osobnosti a osobných údajov, 

spôsob sprístupňovania informácií na žiadosť, lehoty na vybavenie žiadosti a vydania 

rozhodnutí, evidencia žiadostí a záverečné ustanovenia.  

Interná smernica č. 21/2013 o slobodnom prístupe k informáciám nadobudla platnosť 

a účinnosť dňom podpisu primátora Mesta Leopoldov, t.j. 13.05.2013. 

 

Povinné zverejňovanie -  Prevod majetku podľa čl. VI. vydanej Smernice č. 21/2013 je 

zverejňovaný prevod a/ nehnuteľného majetku Mesta Leopoldov od roku 2014, kedy boli 

zverejnené prevody majetku v počte 8 prevodov, v roku 2015 boli zverejnené prevody v počte 

4 prevody, vo všetkých prípadoch sa jednalo o prevod pozemkov. 

   b/ hnuteľného majetku, ak nadobúdacia hodnota bola vyššia ako 20-

násobok minimálnej mzdy, takýto prevod nebol uskutočnený. 

Ďalej povinná osoba uvádza dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, 

informácie o osobných údajoch a identifikačných údajov osôb, ktoré nadobudli majetok do 

vlastníctva /meno a priezvisko, adresa pobytu,  názov , obchodné meno, sídlo, identifikačné 

číslo u PO a FO podnikateľa. 

Zverejňovanie prevodu majetku sa vykonáva raz ročne. Za zverejňovanie zodpovedá 

prednostka mestského úradu. 

 

Povinné zverejňovanie -  Zmluva podľa čl. VII. vydanej Smernice č. 21/2013 sú 

zverejňované všetky zmluvy a dodatky   /darovacie zmluvy,  zmluvy investičného charakteru, 

Orange, T-Com a pod./ K dátumu kontroly bolo zverejnených 742 zmlúv. Zmluvy musia byť 

zverejnené, pretože účinnosť zmluvy nadobúda platnosť dňom nasledujúcim po dni 

zverejnenia. Za zverejňovanie zmlúv zodpovedá zamestnankyňa mestského úradu p. Ingrid 

Vidová, kultúrny referent. 
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Povinné zverejňovanie -  Objednávky tovarov, služieb a prác podľa čl. VIII. vydanej 

Smernice č. 21/2013 sú zverejňované a k dátumu kontroly bolo 1130 záznamov. Termín 

zverejňovania do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov , služieb 

a prác je dodržaný.  Za zverejňovanie zodpovedá prednostka mestského úradu. 

 

Povinné zverejňovanie - Faktúry za tovary, služby a práce podľa čl. IX. vydanej Smernice 

č. 21/2013 sú od roku 2014 zverejňované všetky dodávateľské faktúry prostredníctvom 

modulu  „Zverejnenie“ pri samotnom nahrávaní faktúry. Doteraz sú zverejnené faktúry 

v počte 2132 záznamov.  
Termín zverejňovania 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry je dodržaný. 

Za zverejňovanie zodpovedá zamestnankyňa mestského úradu – p. Molnárová, účtovníčka. 

 
 

Povinné zverejňovanie -  prevod majetku , zmlúv,  objednávok tovarov, služieb a prác a faktúr 

za tovary, služby a práce sú v zmysle Smernice č. 21/2013 zverejňované na webovej stránke 

Mesta Leopoldov www.leopoldov.sk 

 

Na oficiálnej stránke Mesta Leopoldov v časti  „Zverejňovanie“ sú zverejnené a sprístupnené 

informácie  v zmysle zákona jednotlivo: zmluvy, faktúry, objednávky a transfery. 

Pri vykonanej kontrole neboli zistené porušenia zákona č. 211/2000 Zz  o  slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.   

 

 

S obsahom správy a o výsledku kontroly zverejňovania informácií o majetkových transferov 

mesta v zmysle zákona č. 211/2000 Zz  o  slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov bola oboznámená Mgr. Terézia Kavuliaková,  primátorka mesta  dňa  

21.09. 2016. 

 

 

 

 

Leopoldov MZ dňa 03.10.2016 

Ing. Trnková Terézia , hlavný kontrolór 


