
Informačné povinnosti obce

Z dôvodu zvýšeného záujmu občanov obce Lehota o poskytovanie informácií o dianí,  
živote,  ekonomických,  hospodárskych,  sociálnych  záležitostiach  a pod.  obce  Lehota,  obec 
Lehota   poskytuje  na  vysvetlenie  niektoré  ustanovenia  k zabezpečeniu  informovanosti  
predovšetkým svojich obyvateľov.

V posledných  rokoch  nadobudli  účinnosť  viaceré  dôležité  právne  predpisy,  ktoré  
ustanovili mestám ako aj obciam nové povinnosti v oblasti poskytovania informácii širokej  
verejnosti.
Ide  napr.  o novelu  správneho poriadku,  novelu  zákona o obecnom zriadení,  úplne  nový 
zákon o zhromažďovaní,  uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a tiež nový 
zákon o ochrane utajovaných skutočností.
Všetky  uvedené  zákony  tak  dopĺňajú  povinnosť  obcí  a miesť  poskytovať  informácie  
prostredníctvom zákona č.  211/2000 Z.z.  o slobode informácií  v znení zákona č.  747/2004 
a zákona č. 628/2005 Z.z.

1/ Novela správneho poriadku
V novele správneho poriadku, účinnej od 01.01.2004 , sa jedná o zavedenie nového pravidla  
správneho konania, tzv. zásadu informovanosti verejnosti.
Táto  zásada  ukladá  územnej  samospráve  ako  samosprávnemu  orgánu  prevádzkovať 
nepretržite, tej. 24-hodín denne, prístupnú úradnú tabuľu.
Rovnako  musia  správne  orgány  na  takejto  tabuli  a tiež  na  internete,  prípadne  aj  iným 
vhodným  spôsobom,  informovať  zrozumiteľne  a včas  verejnosť  o začatí,  uskutočnení  
a o skončení všetkých konaní, ktoré sú „predmetom záujmu verejnosti“ t.j. napr. o konaniach 
z oblasti  životného  prostredia  (výrub  stromov,  drevín..).  ďalej  o konaniach,  v ktorých 
verejnosť aktívne využije zákonný prostriedok (napr. petíciu), ale aj o konaniach, v ktorých 
zákon garantuje postavenie tzv. účastníka konania mimovládnym organizáciám a pod.
Ďalšou zmenou bolo to, že do konca roku 2003 bolo možné robiť si zo spisov iba výpisky,  
novela  zavádza  aj  právo  robiť  si  odpisy,  fotokópie,  či  získavať  tieto  informácie  inou  
obojstranne vykonateľnou technickou formou, napr. e-mailom.

2/ Novela zákona o obecnom zriadení
Novela je účinná od 01.07.2004 a zavádza do praxe, do našej legislatívy ďalší nový prvok 
z oblasti informovanosti.  Okrem možnosti verejnosti vstupovať do procesu prípravy návrhov  
všeobecne záväzných nariadení, novela zároveň stanovuje, že každý návrh VZN, o ktorom má 
rokovať obecné alebo mestské zastupiteľstvo, musí samospráva najprv zverejniť na úradnej  
tabuli a príp. aj na internete, a to po dobu  najmenej 15 dní pred rokovaním poslaneckého 
zboru.

3/ Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí
Podľa tohto zákona účinného od 01.07.2004 musia tak obce,  ako aj  mestá  „šíriť“ – bez  
akejkoľvek  aktívnej  žiadosti  iných  osôb,  všetky  informácie  o životnom  prostredí,  vrátane 
informácií  o činnostiach,  opatreniach,  politikách,  plánoch,  programoch  a dohodách  vo 
veciach životného prostredia, ďalej informácie o stave zložiek životného prostredia (ovzdušia,  
voda, pôda..) a faktoroch ako sú látky, energia, hluk, vibrácie, odpady, a pod., správy o stave 
životného prostredia a povolenia s významným vplyvom na prostredie, štúdie o environmen-
tálnych vplyvoch a pod. 



4/ Zákon o ochrane utajovaných skutočnostiach
Popri  hore  uvedených  zákonoch,  patrí  do  danej  problematiky  aj  relatívne  nový  zákon  
o ochrane utajovaných skutočnostiach s nariadeným vlády č. 216/2004. Oba právne predpisy  
nadobudli účinnosť 01.05.2004.
Zmenou  v porovnaní  s predchádzajúcim  právnym  stavom,  je  že  právomoc  rozhodnúť  
o vymedzení utajovaných skutočností  najnižšieho stupňa, t.j.  stupňa utajenia „vyhradené“,  
zákon priznal starostovi. Takýto zoznam utajovaných skutočností sa stáva „verejným“.

Zákon č 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,
 prezývaný taktiež „infozákon“ je v účinnosti od 01. januára 2001, teda už šiesty rok.
V praxi vzniká nejasný výklad mnohých pojmov z daného zákona, či už zo strany povinnej  
osoby ako aj zo strany osoby, ktorá chce získať určitú informáciu.

Informácie sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto povinnosť sa 
nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami. (§6 211/2000 Z.z.)

Pre vysvetlenie:
„Informáciou“ je
1/ obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu
2/ obsah ústneho vyjadrenia
3/ obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho 
   transportného média

PRAX:

Žiadosti o sprístupnenie informácii sú rôzne. 
Žiadosť  možno  podať  písomne,  ústne,  faxom,  elektronickou  poštou  alebo  iným technicky  
vykonateľným spôsobom.
Zo žiadosti však musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov,  
a jasné o aké informácie žiada. Pokiaľ žiadosť neobsahuje všetky potrebné záležitostí je zo 
strany povinnej osoby vyzvaný na doplnenie povinných záležitostí.
V zjednodušenej forme platí rovnica:

KTO + ČO + AKO + ČO ZA TO =  INFOZÁKON

Väčšina povinných osôb má podľa „infozákona“ sprístupňovať informácie, ktoré má 
k dispozícii, okrem informácií vyhlásenými zákonom za utajené. 

Z hľadiska  obchodného tajomstva, podľa Obchodného zákonníka, môže podnikateľ označiť  
ako  obchodné tajomstvo  len  vtedy,  ak  informácia  súbežne  spĺňa  päť  znakov  obchodného  
tajomstva:
1/ musí byť obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy a musí súvisieť s podnikom
2/ musí mať skutočnú alebo aspoň potencionálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu
3/ nie je v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupná
4/ má byť podľa vôle podnikateľa utajená
5/ podnikateľ zodpovedajúcim spôsobom jej utajenie zabezpečuje



Obchodné  tajomstvo  môže  byť  však  prelomené  v prípade  používania  verejných  financií,  
nakladania s majetkom obce alebo štátu.

Za  osobné  údaje  sa  nepovažujú  telefónne  čísla  mobilných  telefónov,  značky  služobných 
automobilov, informácie o služobných cestách...

V     prípade  sprístupnenia  požadovaných  informácií  ,   povinná  osoba  sprístupní  
požadované informácie najneskôr do 8 pracovných dní, inak dôjde k nedodržania zákonom 
uvedenej  lehoty.  Zo  závažných  dôvodov  môže  povinná  osoba  predĺžiť  lehotu  ešte  o osem 
pracovných dní.
Za poskytnuté informácie, ktoré boli vyhotovené na určitých dokumentoch alebo nosičoch, má  
povinná osoba nárok na úhradu nákladov, ktoré neprekračujú materiálové náklady spojených  
so zhotovením kópií, zadováženým, zakúpením nosičov, ich odoslaním a pod.
 

V     prípade nesprístupnenia požadovaných informácií  , je povinná osoba vydať v lehote 
na  vybavenie  žiadosti  písomné  rozhodnutie  o nesprístupnení  informácie,  kde  je  zároveň 
uvedený výrok, odôvodnenie a poučenie.


