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Správa z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. 

v oblasti sprístupňovania informácií na žiadosť 
 



                                                                                     
Príloha k materiálu č. Z2/2019 

 
Zhrnutie a návrh uznesení 

 
I. Zhrnutie 
 
 
1.1. Východisko:  
Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok roku 2018 schválený uznesením 
MsZ č. 67/2018 zo dňa 14.06.2018.  
 
 
1.2. Stručný súhrn informácií: 
Kontrola bola vykonaná v období od 05.12.2018 do 19.12.2018. Kontrolou evidencie a vybavovania 
žiadostí o sprístupnenie informácií za roky 2016 a 2017  neboli zistené nedostatky. 
 
 
1.3. Dôvodová správa: 
Neuvádzame. 
 
 
1.4. Iné náležitosti, ako napr. alternatívy a varianty riešenia, zdroje informácií:  
Alternatívne riešenie neuvádzame. 
          
Legislatívny rámec – Právne predpisy: 

• Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
• Zákon 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 slobodnom prístupe 
k informáciám“) 

• Smernica č. 5/2012 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach mesta Malacky 
 
Použité podklady – zoznam preverených dokladov: 

• Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií za roky 2016 a 2017 
• Spisové zložky žiadostí o sprístupnenie informácií za roky 2016 a 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Malacky, dňa 31.01.2019                   



 
Príloha k materiálu č. Z2/2019 

 
Zhrnutie a návrh uznesenia 

 
II. Návrh uznesenia 
 
2.1. Návrh uznesenia predkladateľa: 
 
Mestské zastupiteľstvo v Malackách 
 
berie na vedomie  
Správu z kontroly dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. v oblasti sprístupňovania 
informácií na žiadosť (mat. č. Z2/2019). 
 

 
 
 
2.2. Návrh uznesení komisií MsZ: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                               Malacky, dňa 31.01.2019 



 
Správa z vykonanej   kontroly 

 
 V zmysle uzn. MsZ č. 67/2018 zo dňa 14.06.2018 a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej 
kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov  bola v čase od 05.12.2018 do 19.12.2018 
vykonaná 
 
Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov na meste Malacky v oblasti sprístupňovania 
informácií na žiadosť  
 
Cieľ kontroly: Overenie  vedenia evidencie došlých žiadostí o sprístupnenie informácií, 
dodržiavania príslušností na vybavenie žiadostí, dodržiavania lehôt a spôsobu vybavenia žiadostí 
 
Kontrolované obdobie:  roky 2016 a 2017 
 
Kontrolovaný subjekt:  Mestský úrad Malacky 
         
Vedúci kontrolovaného subjektu:  Ing. Ľubica Čikošová, prednostka MsÚ 
 
Kontrolu vykonala:  Ing. Petra Kožuchová  
   Mgr. Alexandra Hrnková 
             
             
Legislatívny rámec – Právne predpisy: 

• Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
• Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 
• Zákon 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 slobodnom prístupe 
k informáciám“) 

• Smernica č. 5/2012 o postupe pri sprístupňovaní informácií v podmienkach mesta Malacky 
 
Použité podklady – zoznam preverených dokladov: 

• Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií za roky 2016 a 2017 
• Spisové zložky žiadostí o sprístupnenie informácií za roky 2016 a 2017 

 
 
 
Zverejňovanie informácií 
Ustanovenie  § 5 ods. 1 písm. a) a e) zákona o slobodnom prístupe k informáciám  vymenúva, ktoré 
informácie povinne zverejňuje každá povinná osoba (spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, 
miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, miesto, lehota a spôsob podania opravného 
prostriedku, postup pri vybavovaní žiadostí, prehľad predpisov, sadzobník správnych poplatkov). 
Mesto Malacky zverejňuje tieto informácie na svojom webovom sídle. 
 
 
 
 



Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií 
V zmysle ust. § 20 zákona o slobodnom prístupe k informáciám vedie povinná osoba evidenciu 
žiadostí tak, aby poskytovala údaje potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí a údaje o najčastejšie 
vyžiadaných informáciách. „Evidencia musí obsahovať najmä tieto údaje: 

a) dátum podania žiadosti, 
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie, 
c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo postúpenie 

žiadosti), 
d) podanie opravného prostriedku.  

 
Evidencia žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. je centrálne vedená na 
sekretariáte primátora mesta. Je vedená prehľadne v tabuľke, ktorá obsahuje všetky zákonom 
požadované údaje. V roku 2016 bolo podaných 33 a v roku 2017 33 žiadostí o sprístupnenie 
informácií. 
 
 
 
Lehoty na vybavenie žiadosti 
 
V zmysle ust. § 17 zákona o slobodnom prístupe k informáciám vybaví žiadosť o sprístupnenie 
informácií povinná osoba najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Zo 
závažných dôvodov (vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo 
povinnej osoby, vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií 
požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti, preukázateľné technické problémy spojené 
s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie) môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však 
o osem pracovných dní. 
Všetky kontrolované žiadosti za obdobie rokov 2016 a 2017 boli vybavené v zákonom stanovenej 
lehote.  
 
 
 
Vybavenie žiadosti a vydanie rozhodnutia  
 
V zmysle ust. § 18 zákona o slobodnom prístupe k informáciám:  
„ (1) Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa § 
16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu 
nemožno podať opravný prostriedok.“ 
(2) Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote 
písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.“ 
Spisové zložky všetkých kontrolovaných žiadostí o sprístupnenie informácií obsahovali rozhodnutia 
zápisom v prípade sprístupnenia informácií alebo rozhodnutia o nesprístupnení informácií alebo ich 
častí v prípade nesprístupnenia.  
 
Prehľad všetkých žiadostí je uvedený v nasledovnom tabuľkovom prehľade. 



 
2016  
 

 
Dátum 
podania 
žiadosti 

 
Žiadateľ 

 
Vyžiadaná informácia / navrhovaný 

spôsob poskytnutia informácie 

 
Výsledok 
vybavenia 
žiadosti 

 
Lehota na 
vybavenie 

 
Dátum 

vybavenia 

 
Spôsob 

vybavenia 

 
Vybavil 

 
Podanie 
opravného 
prostriedku 
 

07.01.2016 Fyzická osoba Náklady na vybudovanie mobilnej 
ľadovej plochy - klziska, na jej 
prevádzku, projektová dokumentácia, 
povolenie na výstavbu, spôsob výberu 
firmy na realizáciu klziska / 
elektronicky 
 

poskytnutie 
informácie 

19.01.2016 15.01.2016 elektronicky AD  HOC - 

04.02.2016, 
po výzve 
doplnené 
09.02.2016 

Právnická osoba Informácie o pláne verejných 
obstarávaní na rok 2016 / elektronicky 

vydanie 
rozhodnutia 
o odmietnutí 
poskytnutia 
informácie 
 

19.02.2016 10.02.2016 elektronicky OP - 

01.03.2016 Fyzická osoba Dotazník týkajúci sa financovania 
verejných služieb v meste / 
elektronicky 
 

poskytnutie 
informácie 

11.03.2016 07.03.2016 elektronicky ÚVaŽP - 

13.04.2016 Fyzická osoba 
 
 
 

Spôsob priebehu výberového konania 
na riaditeľa TEKOS spol. s r.o. a 
zaslanie životopisu riaditeľa tejto 
mestskej spoločnosti / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

25.04.2016 18.04.2016 
 
 

elektronicky 
 
 

SÚ 
 
 
 

- 



25.04.2016 Fyzická osoba Poskytnutie fotokópií nájomných 
zmlúv medzi mestom Malacky a 
vlastníkmi 
polyfunkčného domu Centrum B 
na umiestnenie prípojok inžinierskych 
sietí na pozemku parc. č. 2809/1 a 2808 
kat. úz. Malacky / poštou 
 

poskytnutie 
informácie 

05.05.2016 29.04.2016 poštou OP - 

28.04.2016 Právnická osoba Informácie k mape atraktívnych miest a 
podujatí v meste / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

20.05.2016 
predĺžená 
lehota 
z dôvodu 
veľkého 
rozsahu 
poskytova- 
ných 
informácií 
 

19.05.2016 elektronicky ÚKaVV - 

27.05.2016 Právnická osoba Prijatie sťažností pre narúšanie 
verejného poriadku v súvislosti s 
hraním hazardných hier/ neuvedené 

poskytnutie 
informácie 

10.06.2016 31.05.2016 poštou OE - 

31.05.2016 Fyzická osoba Schválenie vymaľovania parkovacích 
miest na Olšovského ul., naskenovanie 
a chválenie PD dopravy, zaslanie 
zápisnice z prerokania MsZ, kde boli 
dopravné zmeny prerokované, 
dopravná analýza parkovania  v tejto 
oblasti / elektronicky 

a) poskytnutie 
informácie, 
b) vydanie 
rozhodnutia 
o odmietnutí 
poskytnutia 
informácie, 
c) postúpenie 
na dopravný 
inšpektorát 
OR PZ 
Malacky 
 

10.06.2016 07.06.2016 elektronicky OP - 



03.06.2016 Fyzická osoba Vydanie stavebného povolenia, 
špecifikácia stavby a situácie / 
neuvedené 
 

vydanie 
rozhodnutia 
o odmietnutí 
poskytnutia 
informácie 
 

15.06.2016 08.06.2016 poštou ÚVaŽP - 

15.06.2016 Právnická osoba Kópie rozhodnutí, ktorými bola 
spoločnosti SUPTel vyrubená daň za 
užívanie verejného priestranstva, 
vrátane dokladu o zaplatení dane za 
obdobie 2014-2016, kópie rozhodnutí, 
ktorými mesto povolilo zvláštne 
užívanie spol. SUPTel, vrátane dokladu 
o zaplatení správneho poplatku / 
elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

27.06.2016 24.06.2016 elektronicky ÚVaŽP - 

25.06.2016 Fyzická osoba Počet vozidiel kat. M a N1, ktorých  
vlastníkom alebo nájomcom je mesto, 
rozp. a prísp. organizácie mesta a obch. 
spoločnosti / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

07.07.2016 29.06.2016 elektronicky OE - 

30.06.2016 Fyzická osoba Zoznam pracovných schôdzok 
primátora mesta za mesiace apríl a máj 
2016 / elektronicky 

vydanie 
rozhodnutia 
o odmietnutí 
poskytnutia 
informácie 
 

13.07.2016 07.07.2016 elektronicky SÚ - 

15.07.2016 Fyzická osoba Mzda, plat, plat. pomery za výkon 
pracovnej činnosti právnika mesta / 
elektronicky 
 

poskytnutie 
informácie 

27.07.2016 20.07.2016 elektronicky OP - 



25.07.2016 Fyzická osoba Informácie o stavbe rodinného domu 
na pozemku parc. č. 460 vedeného na 
LV č. 239 v k.ú. Malacky / 
elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

04.08.2016 03.08.2016 nahliadnutie 
do spisu, 
vyhotovenie 
kópií 
vybraných 
listín 
 

ÚVaŽP - 

01.08.2016 Fyzická osoba Počet vybavovaných žiadostí podľa 
zákona 211/2000 Z.z., počet, predmet a 
výsledok preverenia podnetov o 
protispoločenskej činnosti / 
elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

11.08.2016 02.08.2016 elektronicky ÚKaVV - 

28.08.2016 Fyzická osoba Zaslanie zmlúv týkajúcich sa prania, 
chem. čistenia a žehlenia v MŠ, 
základných a stredných školách, ktoré 
patria pod správu mesta a zmluvy s 
rovnakým predmetom, ktoré má mesto 
uzatvorené / elektronicky 

poskytnutie 
informácie  a 
poskytnutie 
informácie  
odkazom na 
zverejnenú 
informáciu 

09.09.2016 07.09.2016 elektronicky OP - 

30.08.2016 Fyzická osoba Informácie k návrhu na odstránenie 
maloobchodných predajní - stavieb na 
Mierovom nám. v Malackách / poštou 

poskytnutie 
informácie 

12.09.2016 09.09.2016 nahliadnutie 
do spisu 

ÚVaŽP - 

07.09.2016 Fyzická osoba Zaslanie osvedčenia na vydávanie 
dvojtýždenníka Malacký hlas, doklady 
súvisiace s vydávaním Malackého 
hlasu / neuvedené 

poskytnutie 
informácie 

20.09.2016 20.09.2016 poštou ÚKaVV - 



12.09.2016 Právnická osoba Informácie k umiestňovaniu 
informačných tabúľ na stĺpoch 
verejného osvetlenia, informácie o 
správnom konaní ohľadom 
nesprávneho umiestňovania týchto 
tabúľ, koľko finančných prostriedkov 
získalo mesto z prenájmu stĺpov VO v 
rokoch 2013-2016 / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

23.09.2016 19.09.2016 elektronicky ÚVaŽP  

29.09.2016 Fyzická osoba Informácie o mestskej televízii, 
výdavky a zisk mestskej televízie za 
posledné dva roky, informácie o iných 
televíziách v meste, informácie o 
prispievaní televíziám z rozpočtu 
mesta, výška príspevku za posledné 2 
roky / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

11.10.2016 05.10.2016 elektronicky ÚKaVV - 

30.09.2016 Fyzická osoba Informácie o opatreniach stavebného 
úradu voči  stavebníkovi výstavby 
Bytového komplexu Atrium , územný 
plán mesta schválený MsZ a všetky 
jeho zmeny a doplnky / neuvedené 

a) vydanie 
rozhodnutia 
o odmietnutí 
poskytnutia 
informácie, 
b) poskytnutie 
informácie – 
odkazom na 
zverejnenú 
informáciu 
 

12.10.2016 05.10.2016 poštou ÚVaŽP áno 
Rozhodnutie 
vo veci 
odvolania – 
čiastočne 
sprístupnené. 



03.10.2016 Právnická osoba Žiadosť o vyplnenie el. formulára - 
použitie elektronického podpisu, 
pripravenosť na elektronickú 
komunikáciu, potreba odborného 
zaškolenia pracovníkov, či je mesto 
súčasťou projektu DCOM alebo iného 
IS / elektronicky 
 
 

poskytnutie 
informácie 

13.10.2016 07.10.2016 elektronicky ÚSR - 

11.10.2016 Fyzická osoba Zoznam všetkých evidovaných žiadostí 
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. za 
obdobie 1/2016-10/2016 / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

21.10.2016 19.10.2016 elektronicky SÚ - 

18.10.2016 Právnická osoba Vyplnenie dotazníka slúžiaceho na 
získanie podkladov pre zostavenie 
rebríčka Otvorená samospráva 2016 / 
elektronicky 
 

poskytnutie 
informácie 

28.10.2016 26.10.2016 elektronicky OP - 

19.10.2016 Právnická osoba  Informácie o periodiku o činnosti 
samosprávy – formou dotazníka / 
elektronicky 
 

 poskytnutie 
informácie 

31.10.2016  27.10.2016  elektronicky  ÚKaVV - 

02.11.2016 Fyzická osoba Informácia či žiadateľ o odstránenie 
stavby doplnil potrebné doklady, či sa 
pokračuje v konaní o odstránení 
stavby, fotokópia rozhodnutia 
o zastavení konania / poštou 
 
 

poskytnutie 
informácie 
nahliadnutím 
do spisu 

14.11.2016 11.11.2016 poštou ÚVaŽP - 

 08.11.2016  Fyzická osoba Evidencia výdavkov primátora mesta 
na reprezentatívne a propagačné účely / 
elektronicky 
 

poskytnutie 
informácie 

21.11.2016  10.11.2016  elektronicky  SÚ - 

 14.11.2016  Fyzická osoba  Rozhodnutia vydané Obvodným 
pozemkovým úradom vo veci 

žiadosť 
postúpená  

25.11.2016  15.11.2016  poštou  OP - 



reštitučného nároku oprávnenej osoby / 
poštou 

OÚ Malacky, 
pozemkovému 
a lesnému 
odboru 
 

22.11.2016 Fyzická osoba Dátum schválenia výstavby skateparku 
v Malackách, výška a zdroje 
financovania skateparku / elektronicky 
 

poskytnutie 
informácie 

01.12.2016 28.11.2016 elektronicky ÚSR - 

05.12.2016 Fyzická osoba Informácie o vyhradenom parkovacom 
mieste / elektronicky 

poskytnutie 
informácie  
a poskytnutie 
informácie 
odkazom na 
zverejnenú 
informáciu 
 

15.12.2016 06.12.2016 elektronicky ÚVaŽP - 

05.12.2016 Fyzická osoba Evidenčné listy informačného systému 
osobných údajov mesta Malacky, 
predpisy mesta o ochrane osobných 
údajov / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 
a poskytnutie 
informácie 
odkazom na 
zverejnenú 
informáciu 
 

15.12.2016     14.12.2016 
 

elektronicky MsP - 

14.12.2016 Fyzická osoba Kompletná dokumentácia 
k stavebnému povoleniu na rodinný 
dom v k. ú. Stupava / elektronicky 

vydanie 
rozhodnutia 
o odmietnutí 
poskytnutia 
informácie 
 

27.12.2016 21.12.2016 elektronicky ÚVaŽP - 

15.12.2016 Fyzická osoba Zoznam prevádzok s hazardnými hrami 
v Malackách, počet výherných 
zariadení / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

28.12.2016 20.12.2016 elektronicky OE - 

 



 
2017 
 

 
Dátum 
podania 
žiadosti 

 
Žiadateľ 

 
Vyžiadaná informácia / navrhovaný 

spôsob poskytnutia informácie 

 
Výsledok 
vybavenia 
žiadosti 

 
Lehota na 
vybavenie 

 
Dátum 

vybavenia 

 
Spôsob 

vybavenia 

 
Vybavil 

 
Podanie 
opravného 
prostriedku 
 

05.01.2017 Fyzická osoba Spôsob riešenia podania na pracovisku 
MsP / neuvedené 

poskytnutie 
informácie 

18.01.2017 18.01.2017 poštou MsP - 

19.01.2017 Fyzická osoba 
 

Zoznam všetkých prevádzok s 
hazardnými hrami v meste s počtom 
technických zariadení, výherných 
prístrojov, videoherných terminálov a 
elektromechanických ruliet / 
neuvedené 
 

poskytnutie 
informácie 

31.01.2017 23.01.2017 elektronicky OE  - 

07.02.2017 Fyzická osoba 
 

Sprístupnenie anonymného podania 
týkajúceho sa žiadateľa / neuvedené 

poskytnutie 
informácie 

17.02.2017 13.02.2017 poštou KC - 

16.02.2017 Právnická osoba Investičné plány mesta pre rok 2017,  
zoznam stavebných projektov, ktoré sú 
plánované mestom a budú financované 
z rozpočtu obce alebo iných verejných 
zdrojov / elektronicky 

poskytnutie 
informácie – 
odkazom na 
zverejnenú 
informáciu  
 

21.02.2017 20.02.2017 elektronicky OP - 



13.02.2017 Fyzická osoba Organizačná štruktúra, výročná správa 
o výsledku hospodárenia Tekos, spol. s 
r.o. za rok 2016, program odpadového 
hospodárstva mesta na roky 2016-
2020, koncepcia separovaného zberu 
odpadu v meste, koncepcia nakladania 
so zmesovým komunálnym  odpadom, 
odpadu za rok 2016, otázky k 
poskytovaniu služieb Tekosu pre iné 
obce / elektronicky  
 
 

poskytnutie 
informácie s 
obmedzením 

23.02.2017 20.02.2017 elektronicky ÚVaŽP - 

20.02.2017 Fyzická osoba Žiadosť o udelenie súhlasu na 
prevádzkovanie zberného dvora, 
obchodné a dodávateľské zmluvy 
týkajúce sa nakladania s odpadmi, 
prevádzkový poriadok zberného dvora, 
analýzu vplyvov nakladania s odpadom 
na životné prostredie, stanovisko mesta 
k predmetnej žiadosti, prevádzkový 
denník zberného dvora. Otázky k 
využívaniu triediacej linky, priestorov 
firmy Ekoreplast, informácie o 
vozidlách používaných pri nakladaní 
s odpadom / elektronicky  
 
 

poskytnutie 
informácie s 
obmedzením 

02.03.2017 01.03.2017 elektronicky ÚVaŽP - 

03.03.2017 Fyzická osoba Počet vydaných stavebných povolení v 
51. a 52. týždni 2016 a dátumy 
nadobudnutia ich právoplatnosti / 
poštou 
 

poskytnutie 
informácie 

22.03.2017 10.03.2017 poštou ÚVaŽP - 



06.03.2017 Fyzická osoba Počet zamestnancov - mužov a žien k 
1.1.2016, k 1.1.2017, počet prijatých 
vedúcich pracovníkov a ostatných 
pracovníkov za rok 2016, informácie k 
výberovým konaniam, zverejnenie 
majetkových priznaní na internetovej 
stránke / elektronicky 
 

poskytnutie 
informácie 

16.03.2017 09.03.2017 elektronicky SÚ - 

15.03.2017 Fyzická osoba Územný plán z roku 1986, uznesenie i 
s hlasovaním jednotlivých poslancov 
MsZ / neuvedené 

vydanie 
rozhodnutia 
o odmietnutí 
poskytnutia 
informácie 
 

27.03.2017 27.03.2017 poštou ÚVaŽP - 

15.03.2017 Fyzická osoba Záznam z konania stavebného úradu – 
Bytový komplex Atrium, rozhodnutie 
o uložení pokuty spoločnosti Ledir 
s.r.o./ neuvedené 

poskytnutie 
informácie 

27.03.2017 27.03.2017 poštou ÚVaŽP - 

13.03.2017 Fyzická osoba Vydanie staveného povolenia a 
kolaudačné rozhodnutie na prerábku 
ŠH Malina - wellness v Malackách / 
poštou 
 

poskytnutie 
informácie 

20.03.2017 20.03.2017 poštou ÚVaŽP - 

20.03.2017 Fyzická osoba Fotokópie všetkých vydaných 
stavebných povolení ostatných stavieb 
- okrem rodinných domov v 51. a 52. 
týždni roku 2016 aj s doručenkami 
prevzatia rozhodnutia / poštou 

poskytnutie 
informácie 

30.03.2017 29.03.2017 poštou ÚVaŽP - 

23.03.2017 Právnická osoba Plán verejných obstarávaní na rok 2017 
/ elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

04.04.2017 03.04.2017 elektronicky OP - 

27.03.2017 Fyzická osoba Informácie týkajúce sa internetovej 
stránky mesta / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

06.04.2017 30.03.2017 elektronicky ÚKaVV - 



29.03.2017 Fyzická osoba Delegovanie zástupcov mesta do rady 
školy pri základnej škole / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

10.04.2017 30.03.2017 elektronicky SÚ - 

04.04.2017 Fyzická osoba Sprístupnenie informácií - dotazník 
týkajúci sa triedenia odpadu /  
elektronicky 
 

poskytnutie 
informácie 

18.04.2017 07.04.2017 elektronicky ÚVaŽP - 

05.04.2017 Právnická osoba Informácie týkajúce sa služobného 
zákroku na klientku žiadateľa /  poštou 

poskytnutie 
informácie 

19.04.2017 13.04.2017 poštou MsP - 

20.04.2017 Fyzická osoba Vyhodnotenie doručovania písomností 
stavebného konania verejnou 
vyhláškou, spôsoby doručovania do 
vlastných rúk, moment doručenia 
písomnosti, aplikácia fikcie doručenia / 
elektronicky 
 

vydanie 
rozhodnutia 
o odmietnutí 
poskytnutia 
informácie 

03.05.2017 03.05.2017 elektronicky ÚVaŽP - 

10.05.2017 Právnická osoba Informácie o zabezpečovaní výsadby a 
starostlivosti o zeleň v meste / 
elektronicky  
 

poskytnutie 
informácie 

22.05.2017 12.05.2017 elektronicky ÚVaŽP - 

14.06.2017 Fyzická osoba Informácia o odvolaní, termíne 
povinnosti uhradenia, skutočnom 
uhradení pokuty a súvisiace informácie 
/ neuvedené 
 

poskytnutie 
informácie 

26.06.2017 26.06.2017 poštou ÚVaŽP - 

07.07.2017 Právnická osoba Všetky rozhodnutia o umiestnení 
stavby, ktoré boli vydané v období 
01.01.2016 -07.07.2017 / poštou 

späťvzatie 
žiadosti 
žiadateľom 
dňa 
12.07.2017 

    - 



10.07.2017  Fyzická osoba Informácia, či bola žiadateľka 
oznamovateľom akéhokoľvek konania 
na MsP,  a či bolo na jej osobu podané 
oznámenie na MsP / neuvedené 

poskytnutie 
informácie 

20.07.2017 14.07.2017 poštou MsP - 

12.07.2017  Právnická osoba Stavebné povolenia týkajúce sa 
výstavby plynovodov nachádzajúcich 
sa v obci Plavecký Štvrtok, kolaudačné 
rozhodnutia týchto plynovodov / 
elektronicky  

postúpenie 
žiadosti OÚ 
Plavecký 
Štvrtok 

17.07.2017 17.07.2017 
/postúpenie 
a oznáme- 
nie tejto 
skutočnosti 
žiadateľovi 
 

elektronicky ÚVaŽP - 

12.07.2017  Právnická osoba Všetky rozhodnutia o umiestnení 
stavby, ktoré boli vydané v období 
01.01.2016 -07.07.2017 pre právnické 
osoby / poštou 

poskytnutie 
informácie 

03.08.2017 
predĺžená 
lehota 
z dôvodu 
veľkého 
rozsahu 
poskytova- 
ných 
informácií 
 

03.08.2017 poštou ÚVaŽP -  

19.09.2017  Fyzická osoba Informácie k pozícii hovorcu, činnosti 
komunikačného oddelenia, zoznam 
hovorcov, počet zamestnancov 
komunikačného oddelenia, kritéria  na 
zamestnancov, počet novinárskych 
otázok na komunikačný odbor za 
časové obdobie /  elektronicky  

poskytnutie 
informácie 

29.09.2017 21.09.2017 elektronicky ÚKaVV - 

26.09.2017  Fyzická osoba Zadanie zmien a doplnkov ÚP, 
konateľ, názov a sídlo spracovateľa 
zmien a doplnkov ÚP, materiál z 
výberového konania na spracovateľa 
ÚP / neuvedené 

poskytnutie 
informácie 

06.10.201 28.09.2017 poštou ÚSR - 



23.10.2017  Právnická osoba Informácia o tom, v koho správe bol 
chodník na parcele 4440/2, pred 
budovou so súp. č. 2418 v Malackách v 
mesiaci január 2017, kto zodpovedal za 
zimnú údržbu chodníka v januári 2017 
/ poštou 

poskytnutie 
informácie 

03.11.2017 31.10.2017 poštou OP - 

31.10.2017  Fyzická osoba Výročná správa Tekos spol. s.r.o. za 
rok 2016, zverejnenie výročnej správy 
na webovej stránke mesta /  
elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

13.11.2017 06.11.2017 elektronicky Tekos - 

09.11.2017  Právnická osoba Informácia o všetkých ukončených a 
aktuálne vedených stavebných 
konaniach a rozhodnutiach o užívaní 
územia od 1.1.2017 do dňa poskytnutia 
informácie, kópie všetkých stavebných 
povolení, všetkých žiadostí o vydanie 
stav. povolenia, oznámení stavebníka 
ohľadom osoby zhotoviteľa stavby, 
kópie rozhodnutí o využívaní územia /  
elektronicky 
 

sprístupnenie s 
obmedzením, 
nesprístupne-
nie v časti 
kópií 
rozhodnutí o 
využití územia 

22.11.2017 20.11.2017 elektronicky ÚVaŽP - 

13.11.2017  Fyzická osoba Informácia o mestskej televízii, podiele 
mesta v nej, výdavky a zisk za 2 roky, 
existencia súkromných televízií v 
meste, či im mesto prispieva z rozpočtu 
mesta / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

27.11.2017 16.11.2017 elektronicky ÚKaVV - 

04.12.2017  Fyzická osoba Spôsob stavebného konania k osadeniu 
autobusovej zastávky v Malackách 
oproti Tatrabanke / neuvedené 
 
 

poskytnutie 
informácie 

14.12.201 11.12.2017 poštou ÚVaŽP - 



12.12.2017  Fyzická osoba Výskum na zlepšenie komunikácie 
komunálnych médií / elektronicky 

poskytnutie 
informácie 

22.12.2017 13.12.2017 elektronicky ÚKaVV - 

15.12.2017  Fyzická osoba Zápisnica z verejného prerokovania 
zmien a doplnkov územného plánu 
mesta Malacky, prezenčná listina, 
dohoda o vykonaní práce s osobou 
spôsobilou na obstarávanie ÚPP a 
ÚPD, zmluva s firmou Jela s.r.o /  
neuvedené 

poskytnutie 
informácie 

29.12.2017 20.12.2017 poštou ÚSR áno 
Odvolanie 
proti 
rozhodnutiu 
zamietnuté. 
 

 
 
 
 
Použité skratky: 
OE – Oddelenie ekonomiky 
OP – Oddelenie právne 
SÚ – Sekretariát úradu 
ÚVaŽP – Útvar výstavby a životného prostredia 
ÚSR – Útvar strategického rozvoja 
ÚKaVV – Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov 
MsP – Mestská polícia 
KC – Klientske centrum  



 
 
ZÁVER 
Kontrolou evidencie a vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií za roky 2016 a 2017  neboli 
zistené nedostatky. 
 
Správa  bola dňa 19.12.2018 odovzdaná zástupkyni povinnej osoby – Ing. Ľubici Čikošovej, 
prednostke MsÚ. V zmysle ust. § 22 ods. 6 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov bola týmto dňom kontrola ukončená.  
 
 
Dátum vypracovania  správy:  19.12.2018 
 
Vypracovala: Ing. Petra Kožuchová – hlavná kontrolórka mesta                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


