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V Novákoch, dňa 14.02.2012 
 

 
VEC: Upozornenie na porušenie zákona o slobode informácií  

 

Odvolávajúc sa na odpoveď mesta Nováky – list č. 43/54/2012 datovaný dňom 04.01.2012 na 

žiadosť o predloženie informácie, ktorá sa týkala sprístupnenia záznamu z mestského vysielania zo 

dňa 23.12.2011, a v ktorej ste uviedli, že informáciu nezverejňujete z dôvodu, že som si mohol sám 

vyhotoviť záznam a zároveň odvolávajúc sa na skutočnosť, že mesto nemá vyhotovený záznam 

z dôvodu, že vysielanie nezabezpečuje, si Vás dovoľujem upozorniť na konanie v rozpore so zákonom 

č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v platnom znení (ďalej len „zákon o slobode informácií“).   

 

Odmietnutie sprístupnenia informácie listom je konaním v rozpore so zákonom o slobode 

informácií, keďže podľa § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií „Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie 

hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.“, .t.j. odmietnutie 

rozhodnutia len listom je porušením ustanovení zákona o slobode informácií. Povinnosť vydať takéto 

rozhodnutie s riadnym odôvodnením a s poučením o opravnom prostriedku, nie je vylúčená ani 

ustanovením § 18 ods. 3 zákona o slobode informácií, podľa ktorého nevydaním rozhodnutia sa 

predpokladá, že toto bolo vydané v stanovenej lehote.  

 

Predpokladám, že ako primátor mesta, ktoré platí paušálne za poskytovanie právnych služieb 

externému poradcovi 400 Eur mesačne, by ste mali mať vedomosť, že odmietnuť sprístupnenie 

informácií môžete len na základe rozhodnutia vydaného v súlade so zákonom o slobode informácií 

a podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

v platnom znení.   

 

Ďalej by som upozornil, že takýto nezákonný postup bol uplatnení aj pri odpovedi mesta č. 

371/217/2012 na moju žiadosť o sprístupnení informácii zaslanú na MsÚ dňa 13.01.2012, kde som 



žiadal sprístupniť konkrétne účtovné doklady ako zmluvy a objednávky, ktoré mi sprístupnené neboli, 

a ktoré mali byť na základe uvádzaného zákona zverejnené aj na oficiálnej stránke mesta podľa §5 

tohto zákona. V mojom tvrdení ma utvrdzujú napríklad sprístupnené faktúry za obdobie september 

až december od spoločnosti AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s. kde predmetom fakturácie je výroba 

videozáznamu do relácie Videonoviny Nováky a za ktoré mesto Nováky zaplatilo. 

 

 

S úctou a pozdravom,  

 

 

 

Mgr. Milan Oršula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na vedomie: 

– Prednosta MsÚ 

– Viceprimátor mesta 

– Hlavný kontrolór mesta 


