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OBEC BRUSNO – HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE  

Správa hlavného kontrolóra o výsledku kontroly č. 1/2021 

 
Hlavný kontrolór obce Brusno v súlade so zákonnými kompetenciami podľa 

ustanovenia § 18d a § 18e zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov a na základe plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 prijatým uznesením č. 5 zo 
dňa 14. 12. 2020 a §§ 20 až 27 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonal od 25. 01. 2021 
 
kontrolu vybavovania podaných žiadostí, doručených obci podľa zákona 
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v roku 2020. 

 
 Kontrolovaným subjektom bol Obecný úrad Brusno, kontrolované obdobie bol rok 
2020. Oznámenie o začatí kontroly bolo kontrolovanému subjektu  zaslané listom číslo 
R 29/2021 zo dňa 23. 01. 2021. 
 

Cieľom kontroly bolo preveriť skutočný stav dodržiavania príslušných ustanovení 
všeobecne  záväzných právnych predpisov upravujúcich kontrolovanú oblasť a jej zameraním 
bolo overiť zákonom stanovený postup pri prijímaní žiadostí o sprístupnenie informácií, 
vedení evidencie žiadostí o sprístupnenie informácií, vybavovanie žiadostí, vrátane 
vyhotovenia príslušných písomností, dodržaní lehôt v podmienkach Obce Brusno. 
  

Zákon o slobode informácií upravuje podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu 
k informáciám. Povinnosť sprístupňovať informácie majú tzv. povinné osoby, ktorou je aj 
obec. 

  
 Obec prijímanie žiadostí o sprístupnenie informácií, ktoré v súlade s § 14 zákona 
o slobode informácií sú jej doručované písomne, elektronicky alebo osobne zabezpečuje 
prostredníctvom určeného zamestnanca. 

  
 V kontrolovanom období bola Obci Brusno doručená jedna žiadosť o sprístupnenie 

informácií, táto bola označená úradnou pečiatkou, dátumom doručenia a pridelením 
evidenčného čísla podľa registratúrneho denníka. Žiadosť mala následne pridelené poradové 
číslo v centrálnej evidencii žiadostí. 
 

 Evidencia žiadostí bola vedená v podacom denníku. Kontrolou obsahu bolo zistené, že 
v nadväznosti na § 20 zákona o slobode informácií poskytovala všetky zákonné údaje 
potrebné na kontrolu vybavovania žiadostí nasledovne: 
a) dátum podania žiadosti, 
b) vyžiadanú informáciu a navrhovaný spôsob poskytnutia informácie, 
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c) výsledok vybavenia žiadosti (poskytnutie informácií, vydanie rozhodnutia alebo 
postúpenie žiadosti), 

d) podanie opravného prostriedku. 
 

Kontrolou bol skontrolovaný zákonom stanovený postup a spôsob vybavovania 
doručenej žiadosti o sprístupnenie informácií, vrátane vyhotovenia príslušných písomností 
v zákonnej lehote. Overovať správnosť obsahu a vecnú stránku týchto písomností nebolo 
predmetom kontroly, vzhľadom na skutočnosť, že kontrolná činnosť hlavného kontrolóra sa 
nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy obec rozhoduje o právach, právom 
chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb. 

 
 Kontrolou bolo zistené, že kontrolovaný subjekt pri sprístupnení informácií postupoval 
v súlade s § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií, keď vypracovaním „Zápisu“ rozhodol 
požadované informácie v plnom rozsahu sprístupniť, a to v zákonom stanovenej lehote. 
 
 Obsahovou stránkou zápisu boli nasledovné údaje: kto a kedy požiadal o informáciu, 
spôsob akým bola informácia sprístupnená, dátum sprístupnenia, meno osoby, ktorá vec 
vybavovala, dátum kedy bol o tejto skutočnosti vykonaný samotný zápis. 
 Žiadateľovi bolo následne zaslané písomné oznámenie, ktorým bol oboznámený 
s výsledkom sprístupnenia požadovaných informácií, a to tak ako nimi ku dňu podania 
kontrolovaný subjekt disponoval. 
 
 Kontrolou vybavovania žiadostí o sprístupnenie informácií bolo kontrolovaným 
subjektom preukázané dodržiavanie zákonného postupu, podmienok a zákonných lehôt 
v súlade s platnou legislatívou.  
 

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov predkladám obecnému zastupiteľstvu túto správu o výsledku 
z kontroly č. 1/2021. 

 
 
V Brusne, 10. 02. 2021 
 

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

Ing. Ivan Petrík 
hlavný kontrolór obce 

 
 
 


