MESTO KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
3 0 -12-

v Kysuckom Novom Meste

VÝPIS Z UZNESENIA
č. 265/2008
z 15-teho riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Kysuckom Novom Meste
zo dňa 15.12.2008

Mestské zastupiteľstvo v K y s u c k o m N o v o m Meste
berie na v e d o m i e
Správu hlavného konlrolóra mesta o výsledku kontroly č. 8/2008.

Ing. Ján Hartel, v. r.
primátor mesta
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KONTROLA č. 8/2008
Kontrolovaný subjekt:

Mestský úrad

Námestie slobody č. 94
024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „MsÚ")

Predmet následnej finančnej kontroly:

Kontrolované obdobie:

Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v zneni neskorších predpisov, na MslJ
Kysucké Nové Mesto.

I. polrok 2008

Miesto a čas vykonania následnej finančnei kontroly: 23,10.2008 - 13.11.2008, MsÚ
Kontrolné zistenia;
Kontrola bola vykonaná v zmysle schváleného Plánu kontrolnej činnosíi hlavného konUolóra mesta na
II. polrok 2008. Jej účelom bolo preveriť dodržiavanie ustanovení zákona 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 slobode informácií") v podmienkach Mesta Kysucké Nové Mesto (ďalej len „mesto"}, ktoré
zabezpečuje MsÚ, ako aj dodržiavanie interného aktu riadenia - Smernice č. 1/2007 o poskytovaní
informácii.
Mesto, ako povinná osoba v zmysle § 2 ods, 1 zákona o slobode informácií, je povinné sprístupňovať
informácie podľa citovaného zákona nasledovne:
1.

Povinné zverejňovanie informácií

1.1
Zákon o slobode informácii, poph povinnosti sprístupňovať informácie na základe žiadostí, ukladá v § 5
ods. 1 povinnej osobe aktívne zverejňovať, bez priamej žiadosti, minimálne nasledujúce základné
informácie:
a)

spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry,

b)
c)

miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie na žiadosť,
informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania
rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť
splnené,

d)

postup, ktorý musi povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných
podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

e)

prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých povinná osoba
koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb
vo vzťahu k povinnej osobe,

f)

sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník
úhrad za sprístupňovanie informácii.

1.2
Okrem všeobecných údajov uvedených v bode 1,1 pod písm, a) až f), ktoré musí mesto zverejňovať,
zákon o slobode informácii ustanovuje mestskému zastupiteľstvu špeciálnu rozšírenú informačnú
povinnosť. Čo sa týka rozsahu v akom je povinné referovať o svojej činnosti, zákon hovorí o „primeranom
použití" ustanovení týkajúcich sa informačnej povinností NR SR. Samospráva je teda povinná zverejňovať:
•
termíny zasadnutí a návrhy programu rokovania,
•

zápisnice z verejných zasadnutí.
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návrhy všeobecne záväzných nariadení a íexíy nariadení schválených,
údaje o dochádzke poslancov,
výpisy o hlasovaní poslancov, okrem prípadov tajného hlasovania.

1.3
Mesto je ďalej v zmysle § 5 ods. 6 zákona o slobode informácií povinné zverejniť označenie hnuteľnej
a nehnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy, a ktorú previedla
alebo ktorá prešla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu
vlastníctva a právny íiíul, ako aj informácie o nadobúdateľovi v rozsahu určenom zákonom. Táto povinnosť
sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, prevedené do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom
stanovenú cenu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v zneni
neskorších predpisov.
Spôsob akým musí mesto zverejňovať informácie určujú ustanovenia § 6 zákona o slobode informácií,
Podľa týchto sa informácie zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Zákon v § 4 definuje
hromadný pristúp ako prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia,
najmä prostredníctvom siete internet. Informácie uvedené v bode 1.3 sa zverejňujú najmenej po dobu
jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva. Základné informácie (uvedené v
bode 1.1) je mesto, okrem vyššie uvedeného spôsobu zverejnenia, povinné zverejňovať na verejne
prístupnom mieste vo svojom šidle a na všetkých svojich pracoviskách.
Kontrola bola zameraná na preverenie rozsahu a spôsobu v akom sú uvedené ustanovenia zákona
o slobode informácií dodržiavané. Kontrolou boli zistené nedostatky:
Kbodul.1:
Základné informácie nie sú zverejnené na informačnej tabuli MsÚ umiestnenej na Námestí slobody č, 94 a
rovnako nie sú zverejnené ani na pracovisku ul. Liíovelská. Na internetovej stránke mesta
ivtfww.kysiickenovemesto.sk) sú zverejnené základné informácie len minimálne, a to nasledovne:
a) Zverejnený je organizačný poriadok mesta zo dňa 16,03 2007 a organizačná štruktúra mesta. Ostatné
informácie z tohto bodu zverejnené nie sú.
b) Čiastočne, len čo sa týka poskytovania informácii, je zverejnená smernica č. 1/2007. Ostatné Informácie
c)
d)
e)
f)

podľa tohto bodu zverejnené nie sú.
Informácie zverejnené nie sú.
Informácie zverejnené nie sú.
Informácie zverejnené nie sú. Zverejnené sú len platné VZN od roku 2006, PHSR mesta na roky
2007 - 2013, rozpočet mesta na rok 2008 a čiastočne infomnácie týkajúce sa územného plánu.
Zverejnený je sadzobník úhrad za spristupňovanie informácii ako súčasť smernice č,1/2007. Sadzobník
správnych poplatkov zverejnený nieje.

K bodu 1.2:
Povinnosť zverejniť informácie o činnosti mestského zastupiteľstva nie je dodržaná, čo sa týka informácii
o termíne zasadnuti zastupiteľstva a návrhu programu. Rovnako nie sú zverejnené informácie o dochádzke
poslancov na zasadnutia zastupiteľstva,
K bodu 1.3:
Informácie podľa tohto bodu mesto v kontrolovanom období nezverejnilo.

2.

Sprístupňovanie informácií na žiadosť

Kontrolou sprístupňovania informácií na základe žiadostí neboli zistené nedostatky. V kontrolovanom
období boio na MsÚ podané 16 žiadostí o sprístupnenie informácií. Kontrolovaný subjekt vedie evidenciu
doručených žiadostí v súlade s § 20 zákona o slobode informácií osobitne od ostatnej pošty s týmito údajmi:
dátum podania žiadosti, meno žiadateľa, vyžiadaná informácia a navrhovaný spôsob poskytnutia, výsledok
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vybavenia, dátum vybavenia, podanie opravného prostriedku v písomnej i elektronickej podobe, MsÚ
vyhovel všetkým žiadostiam v rozsahu, spôsobom a v lehote určenej zákonom o slobode informácií.
Informácie boli poskytnuté bezplatne s výnimkou dvoch pripadov, v ktorých boli, v súlade so sadzobníkom,
vyOčtované náklady spojené so zhotovením kópii. Za sprístupnenie informácií žiadatelia zaplatili úhradu vo
výške 58,- Sk a 26,- Sk,
Predmetom žiadosti bolo poskytnutie informácii:
kto má na starosti vybavenie zdravotného strediska
parkovacie miesta
separovaný zber a prispevky z fondov EÚ
odmeňovanie poslancov MsZ
projekty, ktorými získalo mesto finančné prostriedky z EÚ v období 2004 - 2006
ceny pozemkov pod bytmi
zápisnice a uznesenia MsZ
prevádzkovanie diskotéky Exaiíbur
možnosť získania bytu v meste
poskytovanie finančnej výpomoci občanom v hmotnej núdzi
zverejnenie výberového konania na obsadenie referátu, odmeny mestských poslancov, kío je
v MR a koľko za to berie
inventarizácia drevin v mestskom parku
výstavba STK a autoumyvárne
zabezpečenie služieb pre obyvateľov mesta
plánovaná výstavba bytoviek v meste.

Zistené nedostatky:
Kontrolou boli zistené nedostatky značného rozsahu v oblasti povinného zverejňovania informácii
mestom,
Záver:
Správa bola v súlade so zákonom o finančnej kontrole prerokovaná so zodpovednými zamestnancami
mesta. Zároveň bolo kontrolovanému subjektu uložené prijať opatrenia na nápravu zisteného nedostatku
a na odslränenie príčin jeho vzniku a predložil' kontvolnému orgánu pisomnú správu o splnení priSatých
opatrení.
Kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a ich plnenie bude predmetom
kontroly zaradenej do plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta v nasledujúcom období.

Ing. Eva Chiädková
Hlavný kontrolór mesta
V Kysuckom Novom Meste, dna 10.12,2008
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