
Mgr. Ján Škutka, hlavný kontrolór mesta Strážske, Námestie A.Dubčeka 300, 072 22 Strážske 
 

 Správa č. 03/2022 
 
o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k infor- 
máciám v znení neskorších predpisov v Základnej umeleckej škole Strážske, Družstevná 
509, 072 22  Strážske, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske. 
 
 
Na základe Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Strážske na prvý polrok 2022 
bola vykonaná kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informá- 
ciám v znení neskorších predpisov v Základnej umeleckej škole Strážske, Družstevná 509, 072 
22  Strážske.  
 
Zriaďovateľom Základnej umeleckej školy Strážske je mesto Strážske. 
 
 
Kontrola vykonaná na základe: Plán  kontrolnej činnosti na prvý polrok roku 2022  
  
Cieľ kontroly:  
kontrola dodržiavania ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
 
 
Kontrolované obdobie:   rok 2021 
 
 
Kontrolovaný subjekt – povinná osoba: Základná umelecká škola Strážske, Družstevná 509, 
072 22  Strážske; štatutárny zástupca: Mgr. art. Peter Králik – riaditeľ školy. 
 
 
Miesto vykonania kontroly:  Základná umelecká škola Strážske, Družstevná 509, 072 22  
Strážske 
 
Kontrolu vykonal: Mgr. Ján Škutka – hlavný kontrolór mesta Strážske 
                                    čas konania kontroly:  február 2022 
  
 
Právne predpisy upravujúce postupy:  
Zákon č. 369/1990 Zb. SNR o obecnom zriadení, 
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. 
 
V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z., § 5 ods. 1) sa povinným zverejňovaním rozumie: 
Každá povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 je povinná zverejniť tieto informácie: 

a) spôsob zriadenia povinnej osoby, 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 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 informácií. 

 
Povinne zverejňovanou zmluvou sa v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. § 5a ods. 1), ods. 2), ods. 
3) a ods. 4) rozumie: 
Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá 
obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické 
osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto 
finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho 
územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe 
zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. 
Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa § 2 
ods. 3 tohto zákona, v ktorej má štát alebo povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 výlučnú účasť 
alebo v ktorej majú štát a povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť alebo v 
ktorej majú štát a viaceré povinné osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 spoločne výlučnú účasť a ktorá sa 
týka nakladania s jej majetkom; to neplatí, ak je zmluva uzatvorená v bežnom obchodnom styku 
v rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej 
úradnej evidencii. 
Namiesto zmluvy uzatvorenej v bežnom obchodnom styku v rozsahu predmetu podnikania 
alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej úradnej evidencii povinnej osoby 
podľa odseku 2 a namiesto zmluvy podľa § 5a ods. 5 písm. c), d), i), j), r) a s) sa zverejňuje 
informácia o uzatvorení takejto zmluvy; to neplatí, ak sa zmluva uzavrela s fyzickou osobou, 
ktorá nie je podnikateľom. Na zverejňovanie informácie podľa prvej vety sa použijú odseky 6, 
7, 9 a 14 rovnako 
Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa tohto 
zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje. Rovnako sa nemusia zverejniť časti povinne zverejňo- 
vanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, 
modely,spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Ustanovenia všeobecných obchodných pod- 
mienok sa nemusia zverejniť, ak časť obsahu povinne zverejňovanej zmluvy je určená odkazom 
na ne a zároveň totožné ustanovenia všeobecných obchodných podmienok boli zverejnené tou 
istou povinnou osobou spolu s inou povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá už nadobudla 
účinnosť; pri takto povinne zverejňovanej zmluve sa uvedie v Centrálnom registri zmlúv (ďalej 
len „register“) alebo na webovom sídle odkaz na inú povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá už 
nadobudla účinnosť. 
 
Povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. nie je: 
služobná zmluva, 
pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru;  
 
Povinne zverejňovanou zmluvou však je kolektívna zmluva! 
 
Povinne zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je povinná osoba, sa zverejňuje v registri; to 
neplatí, ak ide o Národnú banku Slovenska a povinné osoby, ktorými sú obce, vyššie územné 
celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, 
a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť. 



Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa nezverejňuje v registri, sa zverejňuje na webovom sídle 
povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy alebo po doručení 
súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu. Ak táto osoba nemá webové 
sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom 
vestníku. 
Ak zmluva nie je zverejnená do siedmich dní odo dňa uzavretia alebo odo dňa doručenia 
súhlasu, ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu, môže účastník podať návrh 
na zverejnenie v Obchodnom vestníku. 
Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku vzniknutého 
z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od nadobudnutia účinnosti 
podľa zákona. 
 
V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. § 5b ods. 1) povinná osoba zverejňuje na svojom webovom 
sídle, ak ho má zriadené, v štruktúrovanej a prehľadnej forme najmä tieto údaje: 

a) o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác 
1. identifikačný údaj objednávky, ak povinná osoba vedie číselník objednávok 
2. popis objednaného plnenia 
3. celkovú hodnotu objednaného plnenia v sume, ako je uvedená na objednávke, alebo 
maximálnu odhadovanú hodnotu objednaného plnenia, ako aj údaj o tom, či je suma vrátane 
dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, 
4. identifikáciu zmluvy, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou 
5. dátum vyhotovenia objednávky 
6. identifikačné údaje dodávateľa objednaného plnenia: 
- meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo 
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 
- adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa alebo 
sídlo právnickej osoby, 
- identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené; 
7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: 
- meno a priezvisko fyzickej osoby 
- funkciu fyzickej osoby, ak takáto funkcia existuje; 
           b) o faktúre za tovary, služby a práce: 
1. identifikačný údaj faktúry, ak povinná osoba vedie číselník faktúr, 
2. popis fakturovaného plnenia, tak ako je uvedený na faktúre, 
3. celkovú hodnotu fakturovaného plnenia v sume, ako je uvedená na faktúre, ako aj údaj o tom, 
či je suma vrátane dane z pridanej hodnoty, alebo či je suma bez dane z pridanej hodnoty, 
4. identifikáciu zmluvy, ak faktúra súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, 
5. identifikáciu objednávky, ak faktúra súvisí s objednávkou 
6. dátum doručenia faktúry, 
7. identifikačné údaje dodávateľa fakturovaného plnenia: 
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo 
obchodné meno alebo názov právnickej osoby, 
7b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa 
alebo sídlo právnickej osoby, 
7c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ fakturovaného plnenia pridelené. 
(2) Údaje podľa odseku 1 písm. a) povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo 
dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác; to neplatí, ak objednávka súvisí s 
povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.7g) Údaje podľa 
odseku 1 písm. b) povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry. 
(3) Povinnosť zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na objednávku alebo 



faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je podľa § 5a povinne zverejňovanou zmluvou. 
(4) Povinná osoba je povinná zverejňovať údaje podľa odsekov 1 a 2 nepretržite počas piatich 
rokov odo dňa ich zverejnenia. 
 
 
Kontrolné zistenia: 
 
Webové sídlo povinnej osoby: https://zusstrazske.webnode.sk/dokumenty/ 
 

- zriaďovacia listina Základnej umeleckej školy (ZUŠ). 
 
Na webovom sídle v časti „škola“ – „dokumenty“ nachádza: 
a) ŠP pre žiakov, 
b) školský poriadok školy, 
c) registratúrny poriadok ZUŠ 
d) pracovný poriadok ZUŠ 
e) poriadok učiteľov 
f) Školský poriadok školy, 
g) zápisnica z prešetrenia sťažností, 
h) záznam z ústnej sťažnosti, 
i) smernica o podávaní sťažností, 
j) 2 x príloha 
k) smernica – šikana 
l) interná smernica sťažnosti 
m) smernica o finančnej kontrole, 
n) smernica o dovolenkách, 
o) nadčasy – nariadenie, 
p) čerpanie dovolenky 
r) SKVP 2018 (školský vzdelávací program). 
 
Na webovom sídle v časti „zverejňovanie informácii“ sa nachádza: 
a) oznam o mieste, čase a spôsobe, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde 
možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie, 
b) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania 
rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť 
splnené, 
c) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov 
a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať, 
d) 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. 
Hlavný kontrolór však nikde na webovom sídle nenašiel oznam o sadzobníku správnych 
poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a sadzobník úhrad za sprístupňovanie 
informácií. Z tohto dôvodu hlavný kontrolór upozorňuje štatutára povinnej osoby o doplnenie 
tejto informácie v zmysle zákona. 
 
Na webovom sídle v časti „zverejňovanie informácii“ – „zmluvy“ sa nachádza: 
a) Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta č. 
12K995046 zo dňa 29.09.2021 uzatvorený medzi DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 
356, 010 01 Žilina a Základná umelecká škola, Družstevná 509, 072 22 Strážske; 

https://zusstrazske.webnode.sk/dokumenty/


b) Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1687/2013 zo dňa 30.09.2021 uzatvorený medzi 
MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica a Základná umelecká škola, 
Družstevná 509, 072 22 Strážske. 
Hlavný kontrolór pri tomto Dodatku č. 2 upozorňuje na detail – dátum zverejnenia. Na 
webovom sídle povinnej osoby je uvedený dátum zverejnenia 29.09.2021. V predmetnom 
Dodatku č. 2 je však dátum podpisu na strane Poskytovateľa uvedený deň 30.09.2021. Zmluva 
nadobúda platnosť podpisu oboma zmluvnými stranami a ak nie je podpísaná v rovnaký deň, 
za dátum podpisu a účinnosti sa považuje neskorší deň podpísania zmluvy/dodatku ku zmluve. 
V zmysle zákona č. 211/2000 § 5a ods. 5 písm. b) je povinne zverejňovanou zmluvou 
kolektívna zmluva.  
 
Na webovom sídle v časti „zverejňovanie informácii“ – „faktúry“ sa nachádza zoznam 
dodávateľských faktúr za tovary, služby. Celkový počet dodávateľských faktúr za rok 2021 je 
73. Zoznam faktúr povinnej osoby spĺňa zákonné podmienky v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) 
zákona č. 211/2000. V zmysle toho istého zákona § 5b ods. 2 „údaje podľa odseku 1 písm. b) 
povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.“ Podľa zverejneného zoznamu na 
webovom sídle povinnej osoby nie je zrejmé, v akej lehote od úhrady faktúry došlo k jej 
povinnému zverejneniu. Z tohto dôvodu hlavný kontrolór upozorňuje kontrolovaný subjekt na 
odstránenie tohto nedostatku. 
 
Na webovom sídle povinnej osoby v časti „zverejňovanie informácii“ – „objednávky“ sa 
nenachádza žiaden záznam. Podľa písomného oznámenia kontrolovaného subjektu v roku 2021 
nevystavili žiadnu objednávku. 
 
V kontrolovanom roku 2021 kontrolovaný subjekt neobdŕžal žiadnu žiadosť o sprístupnenie 
informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. 
 
Na webovom sídle povinnej osobe chýba informácia ohľadom kolektívnej zmluvy. Podľa 
písomnej informácie od štatutára povinnej osoby, povinná osoba nemá kolektívnu zmluvu. 
 
 
 
Výhrada hlavného kontrolóra: 
Doplniť na webové sídlo oznam o sadzobníku správnych poplatkov, ktoré povinná osoba 
vyberá za správne úkony, sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácii (§ 5 ods. 1 písm. f); 
Taktiež hlavný kontrolór upozorňuje na dôslednejšie dodržiavanie povinného zverejňovania 
zmlúv, dodatkom k zmluvám a zverejňovaniu faktúr (dodržiavanie zákonom stanovených 
lehôt), aby bolo zrejmé, kedy bola faktúra uhradená a kedy bola zverejnená. 
 
 
Dňa 07.03.2022 bol v zmysle § 20 ods. 4 písm. f) Zákona č. 357/2015 Z.z. kontrolovanému subjektu 
doručený návrh správy o vykonaní kontroly s tým, že sa v lehote do 16.03.2022 môže vyjadriť a vznieť 
prípadné námietky či pripomienky k výsledku kontroly (§ 20 ods. 4 písm. b) Zákona č. 357/2015 Z.z.).  
Nakoľko sa kontrolovaný subjekt v určenej lehote nevyjadril, má sa za to, že kontrolovaný subjekt 
s návrhom správy o kontrole súhlasí bez výhrad. 
 
 
Strážske  16. 03. 2022                                                                                 Mgr. Ján Škutka 
          hlavný kontrolór 


