Hlavný kontrolór Obce Žehňa

SPRÁVA
Z KONTROLY č. 3/2017
V súlade s § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p., a zákona č.
357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení a na základe plánu kontrolnej činnosti vykonala
Oprávnená osoba: Mgr. Ľudmila Kopčáková, hlavná kontrolórka Obce Žehňa
Prizvané osoby: Predmet kontroly: Kontrola dodržiavania zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Povinná osoba: Obec Žehňa, Obecný úrad Žehňa
Kontrolované obdobie:

od 01.01.2017 do 30.11.2017

Miesto a čas vykonania kontroly: Obecný úrad Žehňa a Tulčík č.d. 288 - november december 2017
Cieľ kontroly: Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov
upravujúcich kontrolovanú oblasť
Predmet kontroly: Predmetom kontroly bol proces a spôsob zverejňovania informácií
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Dátum doručenia návrhu správy na oboznámenie kontrolovanému subjektu: 14.12.2017
Informácia o tom, či kontrolovaný subjekt podal námietky k zisteným nedostatkom,
navrhnutým odporúčaniam, opatreniam alebo k lehote na predloženie písomného zoznamu
splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich
vzniku uvedených v návrhu správy a spôsob vysporiadania týchto námietok. Kontrolovaný
subjekt nepodal námietky ku kontrolným zisteniam.
Kontrolou bolo zistené:
Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, zverejňovanou informáciou je informácia, ktorú môže každý
opakovane vyhľadať a získavať, najmä informácie publikované v tlači alebo vydané na inom
hmotnom nosiči dát umožňujúcom zápis a uchovanie informácií alebo vystavenú na úradnej
tabuli s možnosťou voľného prístupu alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho
hromadný prístup alebo umiestnená vo verejnej knižnici. Zákon okrem sprístupňovania
informácií na žiadosť, zaviedol aj povinnosť úradov zverejňovať určitý okruh údajov povinne
(aktívne), to znamená aj bez konkrétnej žiadosti. Jedná sa o povinné zverejňovanie informácií
upravené v ustanoveniach § 5, § 5a, § 5b a § 6 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Povinne zverejňované informácie podľa § 5.
Povinnosť platí pre povinné osoby, ktorými sú aj obec a mesto:
a) spôsob zriadenia povinnej soby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej
štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno
podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) 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 musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní 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 sprístupnenie informácií.
Kontrolou bolo zistené, že Obec Žehňa nepreukázala úplne zverejňovanie vyššie
uvedených informácií v zmysle citovaného zákona, napr. absentuje a,b,c,d,e,f. Tieto
informácie neboli zverejnené na webovom sídle obce úplne a prehľadne. Z uvedeného
dôvodu odporúčam obci povinne zverejňované informácie zverejniť na web stránke obce
s označením: Povinné zverejňované informácie. Obec mala v čase kontroly v časti
Dokumenty zverejnené: Obecné zastupiteľstvo, Zmluvy, Faktúry a objednávky, Archív –
faktúry a objednávky. Profil verejného obstarávateľa obec na svojej webovej stránke
zverejnený nemá.
Povinnosť zverejňovať informácie obecným zastupiteľstvom vyplýva pre obec z § 5
ods. 8 Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Obec je povinná zverejniť za obecné zastupiteľstvo:
a) termíny zasadnutí zastupiteľstva a návrh programu rokovania,
b) zápisnice zo zasadnutí,
c) texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení,
d) texty schválených všeobecne záväzných nariadení,
e) údaje o dochádzke poslancov,
f) výpisy o hlasovaní po každom zasadnutí.
Zverejňovanie týchto informácií je zo strany obce dodržiavané neúplne. Obec na svojej
web stránke v časti Obecné zastupiteľstvo zverejňuje zápisnice OZ, v ktorých sú uvedené
náležitosti zákona, ktoré sa týkajú dochádzky poslancov a hlasovaní poslancov. Pokiaľ
obec v zápisnici uvedie viď. Príloha, je povinná túto prílohu aj zverejniť. To isté sa týka
aj informácie o prítomnosti poslancov, kde obec uvádza - podľa prezenčnej listiny. Tieto
prílohy obec zverejnené pri jednotlivých zápisniciach nemá. V časti VZN má obec
zverejnených 6 textov schválených všeobecne záväzných nariadení a 2 návrhy všeobecne
záväzných nariadení. Obec je povinná zverejňovať Návrhy VZN, kde je vyznačený dátum
vyvesenia a zvesenia a taktiež schválené texty VZN s označením účinnosti.
V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení § 12 ods. 4 je uvedené: Návrh
programu zasadnutia obecného zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň
tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva. Obec Žehňa na svojej web stránke
v záložke Domov zverejňuje pozvánky na OZ, v ktorých je uvedený program rokovania.
Obec má dohliadnuť na to, aby pozvánky na rokovanie boli zverejnené včas a bola
dodržaná minimálne zákonom predpísaná doba.

Povinne zverejňované informácie podľa § 5a – povinne zverejňovaná zmluva a údaje
z objednávok a faktúr v zmysle § 5b.
Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku
vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od
nadobudnutia účinnosti podľa zákona. Obec Žehňa na svojej web stránke v časti
Dokumenty zverejňuje objednávky, zmluvy a faktúry. Kontrolou bolo zistené, že nie je
uvedený dátum zverejnenia faktúr, čo je z hľadiska kontroly dodržania lehoty na
zverejnenie nepostačujúce. Podľa zákona sa objednávky zverejňujú do desiatich dní odo
dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác. Faktúry sa zverejňujú do 30 dní odo
dňa zaplatenia faktúry. V čase kontroly boli na web stránke obce ako posledné zverejnené
faktúry za mesiac október 2017, objednávky obec nezverejňuje vôbec.
Kontrolou zverejňovania zmlúv bolo zistené, že obec síce v časti Dokumenty má záložku
Zmluvy, tu však zmluvy nezverejňuje, ale zverejňuje ich v záložke Domov. Je preto
potrebné tieto zistené skutočnosti zosúladiť tak, aby zverejňovanie bolo úplné
a prehľadné.
Odporúčania alebo opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin
ich vzniku:
Zabezpečiť povinné zverejňovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Lehota na predloženie písomného zoznamu splnených opatrení prijatých na nápravu
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku: 31.03.2018
Správa bola vypracovaná dňa 04.12.2017

Podpisy kontrolóra a prizvaných osôb na kontrolu:
Mgr. Ľudmila Kopčáková – hlavný kontrolór

................................................

Slavomír Lipták – starosta obce

...............................................

Kontrolovaný subjekt bol so správou oboznámený dňa: 14.12.2017

Písomné potvrdenie o prevzatí správy kontrolovaným subjektom:

Slavomír Lipták – starosta obce
.......................................................................
(Meno, priezvisko a funkcia zodp. zástupcu)

..........................................
(podpis)

