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  Zhrnutie 
 
 
Okrem individuálneho sprístupňovania informácií na základe žiadostí fyzických osôb 
a právnických osôb majú obce zákonmi stanovenú povinnosť niektoré informácie 
zverejňovať aktívne. Zverejňovaním informácie sa rozumie taký spôsob, ktorý každému 
umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať. Môže ísť o zverejnenie na 
webstránke obce, na jej úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, v tlači a podobne (§ 4 
ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám). Povinnému zverejňovaniu informácií na 
webstránkach miestnej samosprávy právnom systéme v SR sa venujeme v časti | 1 |. 
 
Vzorku 247 samospráv, medzi ktorými bolo všetkých 138 miest, všetkých 17 mestských častí 
Bratislavy, všetkých 22 mestských častí Košíc a 70 vybraných obcí z rôznych veľkostných 
kategórií, sme oslovili so žiadosťou o informácie s požiadavkou na zodpovedanie otázok, 
týkajúcich sa okrem iného aj toho, čím sa pri zverejňovaní informácií riadia. Ako vyplýva z 
našej analýzy, 66 z celkového počtu 212 samospráv, ktoré nám odpovedali, uvádza, že sa pri 
zverejňovaní informácií riadi nejakým dokumentom, či už interným predpisom alebo 
verejnou smernicou alebo iným typom. Dve tretiny samospráv sa pri zverejňovaní informácií 
neriadi žiadnym vlastným dokumentom. V tých samosprávach, ktoré sa pri zverejňovaní 
informácií nejakým typom dokumentu riadia, prevládajú smernice. Úprave zverejňovania 
informácií na webstránkach na úrovni miestnej samosprávy sa venujeme v časti | 2 |. 
 
Webstránky mnohých našich samospráv nie sú prehľadné, majú nefunkčné vyhľadávanie a 
často nespĺňajú stanovené štandardy pre informačné systémy verejnej správy. V časti | 3 | 
sa pokúsime poukázať na dobré a zlé príklady webstránok samospráv nie z pohľadu 
štandardov a ich dodržiavania, ale skôr z hľadiska zverejňovania informácií a aktívneho 
informovania verejnosti. 
 
V závere tejto štúdie v časti | 4 | predkladáme naše odporúčania pre samosprávy týkajúce sa 
zverejňovania informácií a aktívneho informovania verejnosti prostredníctvom webstránok. 
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|  1  | Povinné zverejňovanie informácií na webstránkach 
miestnej samosprávy v právnom systéme SR 

 

 

Povinnosť miestnej samosprávy poskytovať primeraným spôsobom informácie o svojej 

činnosti vyplýva priamo z ústavy. Podľa čl. 26 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky „Orgány 

verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti 

v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon.“ Týmto zákonom je 

predovšetkým zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vo 

vzťahu k miestnej samospráve aj zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a niektoré ďalšie zákony upravujúce pôsobnosť a úlohy miestnej 

samosprávy. 

 

Okrem individuálneho sprístupňovania informácií na základe žiadostí fyzických osôb 

a právnických osôb majú obce zákonmi stanovenú povinnosť niektoré informácie 

zverejňovať aktívne. Zverejňovaním informácie sa rozumie taký spôsob, ktorý každému 

umožní zverejnenú informáciu opakovane vyhľadávať a získavať. Môže ísť o zverejnenie na 

webstránke obce, na jej úradnej tabuli s možnosťou voľného prístupu, v tlači a podobne (§ 4 

ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám).  

 

Obce takýmto spôsobom môžu zverejňovať všetky informácie o svojej činnosti okrem tých, 

na ktorých sa vzťahuje niektorý z dôvodov obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré sú 

uvedené v § 8 až 11 zákona o slobodnom prístupe k informáciám (ochrana utajovaných 

skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ďalšie 

obmedzenia prístupu k informáciám). Niektoré typy informácií však obce takýmto 

spôsobom zverejňovať nielen môžu, ale musia na základe zákonom uložených povinností. 

Takýmito informáciami sú najmä: 

 informácie týkajúce sa spôsobu a postupu sprístupňovania informácií na žiadosť (§ 5 

ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.), 

 informácie týkajúce sa činnosti obecného zastupiteľstva (§ 5 ods. 2 zákona č. 

211/2000 Z. z. a § 5 ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z.), 

 zmluvy, objednávky a faktúry okrem zákonom stanovených výnimiek ( § 5a zákona č. 

211/2000 Z. z. a § 5b zákona č. 211/2000 Z. z.), 

 návrhy všeobecne záväzných nariadení (§ 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.), 

 návrhy rozpočtu obce a záverečného účtu obce (§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.), 

 oznámenie o vyhlásení miestneho referenda (§ 11a ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb.), 

 návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra (§ 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 

369/1990 Zb.), 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460#c26-5
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-8
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5a
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5a
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-3
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p9-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11a-7
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p18f-1-b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p18f-1-b
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 zámer obce predať svoj majetok (§ 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb.) a zámer obce 

predať svoj majetok priamym predajom (§ 9a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb.), 

 informácie o správnom konaní vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti 

alebo o ktorých to stanovuje osobitný zákon (§ 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.). 

  

Mestá takéto informácie musia zverejňovať aj na svojej webstránke. Pri návrhu rozpočtu 

obce a záverečného účtu obce, oznámení o vyhlásení miestneho referenda a návrhu plánu 

kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra síce zákon o obecnom zriadení nestanovuje priamo 

povinnosť zverejniť ich aj na webstránke obce, ale stanovuje povinnosť zverejniť ich 

spôsobom v obci obvyklým. Keďže mestá majú povinnosť mať zriadenú webstránku (§ 6 ods. 

1 zákona č. 211/2000 Z. z.), za spôsob informovania v obci v obvyklý je potrebné považovať 

aj zverejnenie informácie na webstránke. 

 

Zmluvy, objednávky, faktúry, návrhy všeobecne záväzných nariadení, zámer obce predať svoj 

majetok a informácie o správnom konaní musia na svojej webstránke vždy zverejniť nielen 

mestá, ale aj všetky obce, ktoré majú webstránku zriadenú. Rovnako v prípade takýchto obcí 

platí, že ak na webstránke zverejňujú aj ďalšie informácie o svojej činnosti, majú povinnosť 

zverejňovať tam aj informácie, pri ktorých zákon predpokladá zverejnenie spôsobom v obci 

obvyklým. Ak obec nemá vlastnú webstránku, je povinná zverejniť zmluvu v Obchodnom 

vestníku.  
 

Informácie o činnosti obecného zastupiteľstva 

  

Obecné zastupiteľstvo je spolu so starostom jedným z dvoch orgánov obce (§ 10 ods. 1 

zákona č. 369/1990 Zb.). Tvoria ho poslanci zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce na 

štyri roky (§ 11 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.). Zastupiteľstvo rozhoduje o základných 

otázkach života obce (§ 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.). 

  

Rokovanie zastupiteľstva je zásadne verejné. Neverejné je iba v prípade, že rokuje 

o informáciách alebo veciach chránených podľa osobitných zákonov. Na rokovaní možno 

udeliť slovo ktorémukoľvek z obyvateľov obce (§ 12 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. a § 12 ods. 

10 zákona č. 369/1990 Zb.). 

  

Zákon o obecnom zriadení stanovuje, že návrh programu obecného zastupiteľstva sa 

zverejňuje na úradnej tabuli v obci aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva (§ 

12 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb.). 

 

Zákon stanovuje, že na zverejňovanie informácií obecnými zastupiteľstvami, mestskými 

zastupiteľstvami a miestnymi zastupiteľstvami a zastupiteľstvami samosprávy vyššieho 

územného celku sa primerane použije úprava týkajúca zverejňovania informácií Národnou 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-138#p9a-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1991-138#p9a-5
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1967-71#p3-6
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p6-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p6-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p10-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p10-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11-4
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p12-9
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p12-10
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p12-10
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p12-4
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p12-4
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radou Slovenskej republiky (§ 5 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. a § 5 ods. 8 zákona č. 

211/2000 Z. z.). Zastupiteľstvo je povinné aktívne zverejniť najmä: 

a) termíny jeho zasadnutí a zasadaní komisií a návrh programu rokovania, 

b) zápisnice z verejných zasadnutí, 

c) texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení, 

d) texty schválených všeobecne záväzných nariadení, 

e) údaje o dochádzke poslancov zastupiteľstva na jeho zasadnutia a na zasadnutia jeho 

komisií, 

f) výpisy o hlasovaní poslancov po každom zasadnutí zastupiteľstva okrem prípadov tajného 

hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi. 

  
Informácie o všeobecne záväzných nariadeniach 

  

Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia; nariadenie nesmie byť v 

rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými 

zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli 

ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom (§ 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 

Zb.). 

  

Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydávať nariadenie len na základe 

splnomocnenia zákonom a v jeho medziach. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou 

Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované 

a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so 

všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

(§ 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.). 

  

Návrh nariadenia zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred 

rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na 

internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v 

obci obvyklým (§ 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb.). 

  

Zákon však priamo nedefinuje ani rámcovo termín „spôsob v obci obvyklý“ a definíciu 

ponecháva na obci. Obec môže definovať „spôsob v obci obvyklý“ napríklad v štatúte obce. 

Za spôsob v obci obvyklý možno považovať: 

 oznámenie vyvesením na úradnej tabuli obce, 

 oznámenie zverejnením na internetovej adrese obce (teda na webstránke obce, ak ju 

obec prevádzkuje), 

 vyhlásenie oznámenia v obecnom rozhlase (ak v obci je prevádzkovaný obecný 

rozhlas a ak je tento prostriedok používaný obvykle na oznámenia určené 

obyvateľom), 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-8
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-8
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-3
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 oznámenie v obecných novinách (ak ich obec vydáva a ak je tento prostriedok 

používaný obvykle na oznámenia určené obyvateľom), 

 oznámenie v obecnej televízii (ak v obci je prevádzkovaná obecná televízia a ak je 

tento prostriedok používaný obvykle na oznámenia určené obyvateľom). 

  

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas 

ktorej fyzické osoby a právnické osoby môžu uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v 

písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou 

možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, 

zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju 

predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, 

ak nie sú zdôvodnené (§ 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb). 

  

Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je 

zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil 

pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov (§ 6 

ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb.). Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v 

písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu 

nariadenia (§ 6 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb.). 

  

Nariadenie sa musí vyhlásiť. Vyhlásenie sa vykoná vyvesením nariadenia na úradnej tabuli v 

obci najmenej na 15 dní; účinnosť nadobúda pätnástym dňom od vyvesenia, ak v ňom nie je 

ustanovený neskorší začiatok účinnosti. V prípade živelnej pohromy alebo všeobecného 

ohrozenia, ak je to potrebné na odstraňovanie následkov živelnej pohromy alebo na 

zabránenie škodám na majetku, možno určiť skorší začiatok účinnosti nariadenia (§ 6 ods. 8 

zákona č. 369/1990 Zb.). 

  

Vyvesenie nariadenia na úradnej tabuli v obci je podmienkou jeho platnosti; okrem toho sa 

nariadenie zverejní aj spôsobom v obci obvyklým (§ 6 ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb.). 

  

Nariadenia musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala (§ 6 ods. 

10 zákona č. 369/1990 Zb.). 

  

Mestá majú povinnosť zverejniť schválené znenie nariadenia na svojej webstránke (§ 5 ods. 8 

zákona č. 211/2000 Z. z.) a (§ 6 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.). 

  
Informácie o rozpočte obce 

 

Rozpočet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, obvykle jeho návrh predkladá na rokovanie 

zastupiteľstva starosta obce. K návrhu rozpočtu obce ešte pred jeho schválením v obecnom 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-4
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-6
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-6
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-7
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-8
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-8
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-9
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-10
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p6-10
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-8
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p5-8
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2000-211#p6-1
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zastupiteľstve vypracúva odborné stanovisko hlavný kontrolór obce (§ 18f ods. 1 písm. c) 

zákona č. 369/1990 Zb.).  

  

Pred schválením je rozpočet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, 

aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.). 

  

Návrh rozpočtu obce a návrh jeho zmeny schvaľuje obecné zastupiteľstvo a v rozsahu 

určenom zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať starosta (§ 11 ods. 4 písm. b) 

zákona č. 369/1990 Zb.). V prípade schvaľovania zmien rozpočtu by tieto mali byť taktiež 

zverejnené najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia 

obce vyjadriť, ako je to v prípade návrhu rozpočtu. 

  

Ak návrh rozpočtu obce na nasledujúci rozpočtový rok neschváli obecné zastupiteľstvo do 

31. decembra bežného roka, hospodári obec podľa rozpočtu obce predchádzajúceho 

rozpočtového roka, ide teda o rozpočtové provizórium (§ 11 ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z.). 

  

Zákon o obecnom zriadení explicitne neustanovuje, že by schválené znenie rozpočtu muselo 

byť obcou zverejnené tak, ako to uvádza v prípade všeobecne záväzných nariadení, ktoré 

musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala. Takú povinnosť 

samosprávam neurčuje ani zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Napriek 

tomu je obvyklé, že samosprávy schválené znenie rozpočtu v úplnej alebo čiastočnej podobe 

zverejňujú aspoň na webstránkach, ak ich prevádzkujú. Základné obsahové náležitosti 

rozpočtu stanovuje zákon (zákon č. 583/2004 Z. z.). 

  
Informácie o záverečnom účte obce 

 

Záverečný účet obce schvaľuje obecné zastupiteľstvo, obvykle jeho návrh predkladá na 

rokovanie zastupiteľstva starosta obce. K návrhu záverečného účtu obce ešte pred jeho 

schválením v obecnom zastupiteľstve vypracúva odborné stanovisko hlavný kontrolór obce 

(§ 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb.). Podkladom na vypracovanie záverečného účtu 

je účtovná závierka obce. Od 1.1.2008 má byť účtovníctvo obce vedené v súlade s opatrením 

Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 a účtovná závierka má byť zostavená v 

zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/25755/2007-31. 

  

Pred schválením je záverečný účet obce zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci 

obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb.). 

  

Návrh záverečného účtu obce prerokúva a schvaľuje obecné zastupiteľstvo (§ 11 ods. 4 písm. 

b) zákona č. 369/1990 Zb.), pričom platí (§ 16 ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z.), že návrh 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p18f-1-c
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p18f-1-c
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p9-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11-4-b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11-4-b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p11-1
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p18f-1-c
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7470
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7470
http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=7473
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p9-2
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11-4-b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-369#p11-4-b
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p16-12
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záverečného účtu sa prerokuje v obecnom zastupiteľstve najneskôr do šiestich mesiacov po 

uplynutí rozpočtového roka, teda najneskôr do konca júna nasledujúceho roku. 

  

Prerokovanie záverečného účtu obce sa (§ 16 ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z.) uzatvára 

jedným z týchto výrokov: 

a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad, 

b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami. 

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je (§ 16 ods. 11 zákona č. 

583/2004 Z. z.) povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov. 

  

Zákon o obecnom zriadení explicitne neustanovuje, že by schválené znenie záverečného účtu 

muselo byť obcou zverejnené tak, ako to uvádza v prípade všeobecne záväzných nariadení, 

ktoré musia byť každému prístupné na obecnom úrade obce, ktorá ich vydala. Takú 

povinnosť samosprávam neurčuje ani zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 

Napriek tomu je obvyklé, že samosprávy schválené znenie záverečného účtu v úplnej alebo 

čiastočnej podobe zverejňujú aspoň na webstránkach, ak ich prevádzkujú. Základné 

obsahové náležitosti záverečného účtu stanovuje zákon (§ 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. 

z.). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p16-10
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p16-11
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p16-11
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p16-5
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-583#p16-5
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|  2  | Úprava zverejňovania informácií na webstránkach  
  na úrovni miestnej samosprávy 
 
So žiadosťou o informácie týkajúce sa okrem iného aj toho, akým spôsobom upravujú 
zverejňovanie informácií, sme oslovili 247 samospráv. Medzi nimi bolo všetkých 138 miest, 
všetkých 17 mestských častí Bratislavy, všetkých 22 mestských častí Košíc a 70 vybraných 
obcí z rôznych veľkostných kategórií.  
 
Z 247 oslovených samospráv nám na odpovedalo 212 z nich, pričom najmenšiu návratnosť 
odpovedí sme zaznamenali na úrovni obcí (70%). 
 
Ako ukazuje tab. č. 1, len 66 z celkového počtu 212 samospráv, ktoré nám odpovedali, 
uvádza, že sa pri zverejňovaní informácií riadi nejakým dokumentom, či už interným 
predpisom alebo verejnou smernicou alebo iným typom. Dve tretiny samospráv sa pri 
zverejňovaní informácií neriadi žiadnym vlastným dokumentom, a to ani interným.  
 
Tab. č. 1: Samosprávy a zverejňovanie informácií 

 

počet oslovených 
samospráv počet odpovedí 

podiel odpovedí z 
oslovených 
samospráv (v %) 

samosprávy, ktoré 
majú dokument 
týkajúci sa 
zverejňovania 
informácií 

podiel samospráv,  
ktoré majú  
dokument z tých,  
ktoré odpovedali (v %) 

mestá 138 128 92,75 53 41,41 

obce 70 49 70,00 8 16,33 

mestské časti Bratislavy 17 16 94,12 4 25,00 

mestské časti Košíc 22 19 86,36 1 5,26 

spolu (vzorka) 247 212 85,83 66 31,13 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 

 
Nejakým typom dokumentu sa riadi menej než pätina obcí, ktoré na našu žiadosť o 
informácie odpovedali, v prípade mestských častí Košíc je to ešte menej (5,26%). O niečo 
lepší prístup je v bratislavských mestských častiach (25%). Iba dve pätiny z tých mestských 
samospráv, ktoré nám odpovedali, uviedli, že majú nejaký dokument daného typu.  
 
Tab. č. 2: Typizácia dokumentov upravujúcich zverejňovanie informácií v samosprávach 

 
0 % A % B % C % D % E % F % ∑ % 

mestá 75 58,59 36 28,13 4 3,13 3 2,34 3 2,34 0 0,00 7 5,47 128 100,00 

obce 41 83,67 5 10,20 0 0,00 1 2,04 0 0,00 1 2,04 1 2,04 49 100,00 

mestské časti 
Bratislavy 12 75,00 2 12,50 0 0,00 1 6,25 0 0,00 0 0,00 1 6,25 16 100,00 

mestské časti 
Košíc 18 94,74 1 5,26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 19 100,00 

spolu (vzorka) 146 68,87 44 20,75 4 1,89 5 2,36 3 1,42 1 0,47 9 4,25 212 100,00 

Zdroj: Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, vlastné prepočty na základe spracovania odpovedí samospráv 
 
Legenda: 
 0 nemajú upravené v žiadnom dokumente 
A smernica 
B interný predpis 
C zásady, pravidlá 
D VZN 
E v rámci štatútu obce 
F iné 
∑ počet samospráv, ktoré odpovedali 
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Z typizácie dokumentov, ktorú sme vykonali (tab. č. 2), vyplýva, že z tých samospráv, ktoré sa 
pri zverejňovaní informácií nejakým typom dokumentu riadia, prevládajú smernice. 
Výnimočne sa mestá a obce riadia iným typom dokumentu, či už interným predpisom, 
zásadami a pravidlami alebo VZN. 
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|  3  | Webstránky samospráv 
 
 
Webstránky mnohých našich samospráv nie sú prehľadné, majú nefunkčné vyhľadávanie a 
často nespĺňajú stanovené štandardy pre informačné systémy verejnej správy. V tejto časti 
sa pokúsime poukázať na dobré a zlé príklady webstránok samospráv nie z pohľadu 
štandardov a ich dodržiavania, ale skôr z hľadiska zverejňovania informácií a aktívneho 
informovania verejnosti. 
 
Dobré príklady 
 
V poslednej dobe zo strany samospráv zaznievajú čoraz častejšie hlasy, ktoré hovoria o 
šikanovaní úradov a úradníkov zo strany žiadateľov o informácie. Jeden zo spôsobov, ako si 
zjednodušiť na úrade prácu, pokiaľ ide o vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií, je – 
okrem aktívneho zverejňovania informácií i nad rámec zákona – i sústreďovanie už 
sprístupnených informácií na verejnej časti webstránky samosprávy. Na opakované žiadosti 
sa dá odpovedať odkazom na už zverejnenú informáciu. Dobrým príkladom je prístup 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto. 
 
Bratislava - Staré Mesto: Zverejňovanie sprístupnených informácií | odkaz na web 

 
 
 
 

http://informatizacia.sk/standardy-is-vs/596s
http://blog.etrend.sk/kiosk/2013/03/27/najdolezitejsi-zo-zakonov/
http://blog.etrend.sk/kiosk/2013/03/27/najdolezitejsi-zo-zakonov/
http://www.staremesto.sk/sk/content/spristupnene-informacie/section:city
http://www.staremesto.sk/sk/content/spristupnene-informacie/section:city
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Elektronickú úradnú tabuľu plnú informácií nájdete na webstránke mesta Šaľa, a to vrátane 
možnosti nechať sa automaticky informovať o novinkách, ktoré na ňu pribudnú, 
prostredníctvom tzv. RSS úradnej tabule. 
 
Šaľa: Elektronická úradná tabuľa, vrátane RSS | odkaz na web 

 
 
Mesto Vranov nad Topľou zverejňuje na svojej elektronickej úradnej tabuli informácie o 
dražbách majetku mesta, ponukových konaní na prenájom, odpredaj alebo správu majetku 
mesta. 
 
Vranov nad Topľou: Zverejňovanie informácií o dražbách majetku mesta, ponukových konaní 
na prenájom, odpredaj alebo správu majetku mesta | odkaz na web 

 
 
 

http://www.sala.sk/
http://www.sala.sk/
http://www.vranov.sk/Uradna-tabula/Drazby-najmy-verejne-sutaze-predaj-majetku-mesta/
http://www.vranov.sk/Uradna-tabula/Drazby-najmy-verejne-sutaze-predaj-majetku-mesta/
http://www.vranov.sk/Uradna-tabula/Drazby-najmy-verejne-sutaze-predaj-majetku-mesta/
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Mesto Rožňava zverejňuje na svojej webstránke zásady odmeňovania poslancov  v podobe 
Poriadku odmeňovania poslancov MZ, okrem toho zverejňuje i informácie o výške odmien 
poskytnutých mestom poslancom zastupiteľstva za kalendárny rok.  
 
Rožňava: Mesto zverejňuje poriadok odmeňovania a taktiež odmeny jednotlivých poslancov 
za predošlý rok | odkaz na web 

 
 
 
Mesto Prešov prehľadne zverejňuje informácie o jednotlivých zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva, a to vrátane návrhu programu s materiálmi k jednotlivým bodom programu, 
zápisnice, informácie o účasti poslancov, informácie o hlasovaní poslancov, informácie o 
jednotlivých prerokovávaných bodoch programu spolu so zvukovými záznamami.  
 
Videozáznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva v Prešove sú pre širokú verejnosť k 
dispozícii už aj na osobitnom kanáli mesta na YouTube. 
 
Mesto Prešov prehľadne zverejňuje tiež informácie o jednotlivých zasadnutiach komisií 
mestského zastupiteľstva a podobne zverejňuje i informácie o jednotlivých zasadnutiach 
mestskej rady. 
 
 
 

http://www.roznava.sk/sk/--104-3045-poriadok-odmenovania-poslancov
http://www.roznava.sk/sk/--104-3045-poriadok-odmenovania-poslancov
http://www.roznava.sk/sk/--104-3045-poriadok-odmenovania-poslancov
http://www.youtube.com/user/PresovMediaServis/videos?view=1
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Prešov: Zverejňovanie informácií o zasadnutiach mestského zastupiteľstva, vrátane návrhu 
programu s materiálmi k jednotlivým bodom programu, zápisnice, informácie o účasti 
poslancov, informácie o hlasovaní poslancov, informácie o jednotlivých prerokovávaných 
bodoch programu spolu so zvukovými záznamami | odkaz na web 

 
 
Mesto Martin zverejňuje všetky svoje všeobecne záväzné nariadenia v podobe úplného 
znenia, zmeny a doplnenia sú teda zapracované do aktualizovaného konsolidovaného znenia 
nariadenia, čo zjednodušuje občanovi orientáciu. 
 
Martin: Úplne znenia VZN | odkaz na web 

 

http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=94
http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=94
http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=94
http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=94
http://www.presov.sk/portal/?c=12&ctg=94
http://www.martin.sk/transparentne/?s=1007219731
http://www.martin.sk/transparentne/?s=1007219731
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Obec Liesek zverejňuje na svojej webstránke nielen schválený rozpočet, ale i jeho upravenú 
podobu po každej zmene počas roka. Obec Liesek taktiež prehľadne zverejňuje pozvánky, 
uznesenia a zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva. 
 
Liesek: Prehľadné zverejňovanie pozvánok, uznesení a zápisníc zo zasadnutí obecného 
zastupiteľstva nemusí byť len „doménou“ miest | odkaz na web 

 
 
 
 
 

http://www.liesek.eu.sk/490/rokovania.html
http://www.liesek.eu.sk/490/rokovania.html
http://www.liesek.eu.sk/490/rokovania.html
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Mesto Martin má na účely poskytovania dotácií z rozpočtu mesta schválené samostatné 
všeobecne záväzné nariadenie a na svojej webstránke prehľadne zverejňuje poskytovanie 
dotácií. 
 
Martin: Zverejňovanie informácií o poskytovaní dotácií | odkaz na web 

 
 
Zlé príklady 
 
Obec Zlatá Baňa v sekcii svojej webstránky venovanej zasadnutiam zastupiteľstva neponúka 
žiadne informácie, len výsledky komunálnych volieb 2010. Voľbami sa práca zastupiteľstva 
nielen začala, no zároveň i skončila. Aspoň na webe obce sa to tak javí. 
 
Zlatá Baňa: Informácie o zasadnutiach zastupiteľstva na webe nenájdete | odkaz na web 

 
 
 

http://www.martin.sk/transparentne/?s=1240230612
http://www.martin.sk/transparentne/?s=1240230612
http://www.zlatabana.sk/index.php/pre-obyvatelov-obce/zasadnutia-obecneho-zasupitelstva
http://www.zlatabana.sk/index.php/pre-obyvatelov-obce/zasadnutia-obecneho-zasupitelstva
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Väčšina samospráv zverejňuje na svojich webstránkach aspoň schválené znenia účinných 
všeobecne záväzných nariadení, ani len tento elementárny základ však neplatí v prípade 
obce Ruská, ktorá nezverejňuje absolútne žiadne informácie o VZN. Podobne platí, že väčšina 
samospráv zverejňuje aspoň nejakú informáciu týkajúcu sa rozpočtu, či už aktuálneho alebo 
tých minulých. Na strane druhej sú „čierne ovce“, ktoré dokonale ilustruje príklad obce 
Ruská, ktorá nezverejňuje absolútne žiadne informácie o rozpočte obce. 
 
Ruská: Webstránka, ktorá neponúka takmer žiadne informácie o samospráve | odkaz na web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ruska.sk/strona.php?st=127
http://ruska.sk/strona.php?st=127
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Chýbajúce pozvánky, uznesenia či zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v obci 
Brunovce nie sú výnimkou.  
 
Brunovce: So zverejňovaním uznesení si v obci ťažkú hlavu nerobia | odkaz na web 

 
 
 
Špecifické prípady 
 
Dve košické mestské časti nemajú vôbec webstránku (Košice - Džungľa so 600 obyvateľmi a 
Košice - Luník IX s 5 800 obyvateľmi). V mestských častiach druhého najväčšieho mesta 
krajiny by ste niečo také v roku 2013 zrejme už nečakali, ale je to tak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.obecbrunovce.sk/uzn
http://www.obecbrunovce.sk/uzn
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|  4  | Závery a odporúčania 
 
 
Odporúčania pre samosprávy: 
 

 zverejňovať na webstránke maximálne množstvo informácií, nielen tých, ktorých 
zverejňovanie je povinné podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a ďalších 
zákonov, 

 v zastupiteľstve schváliť Pravidlá zverejňovania informácií na webstránke obce, 

 na webstránke zverejňovať: 
 všetky dôležité dokumenty, týkajúce sa obce (štatút obce, všeobecne záväzné 

nariadenia, územný plán obce, predpisy o hospodárení a nakladaní 
s majetkom, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, koncepčné 
a strategické materiály, legislatívu), 

 podrobné a včasné informácie o činnosti zastupiteľstva, rady, komisií (termíny 
rokovaní, pozvánky na zasadnutia aj s navrhovaným programom, návrhy 
materiálov v úplnom znení, uznesenia, zápisnice, úplne znenie schválených 
návrhov, zvukové záznamy, videozáznamy, prepisy zvukových záznamov, 
menovité výpisy o hlasovaní), 

 pozvánky na zasadnutia zastupiteľstva aj s navrhovaným programom, návrhy 
materiálov v úplnom znení (nielen návrhy všeobecne záväzných nariadení, 
rozpočtu a záverečného účtu) zverejňovať 15 dní pred termínom zasadnutia 
zastupiteľstva, aby verejnosť mala dostatok času sa s návrhmi oboznámiť 
a vyjadriť sa k nim, 

 kontakty na poslancov zastupiteľstva, interpelácie poslancov a odpovede naň, 
údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva a komisií, zásady 
odmeňovania poslancov, informácie o vyplatených odmenách poslancov,  

 informácie o starostovi (pracovný program, pracovné stretnutia, služobné 
cesty, výška platu), 

 informácie o obecnom úrade, hlavnom kontrolórovi obce, 
 informácie o miestnom referende, zhromaždení obyvateľov obce, petíciách 

adresovaných obci,  
 podrobné informácie o hospodárení a majetku obce (rozpočty, záverečné 

účty, poskytnuté a získané dotácie, úverové zaťaženie obce, investície, 
zoznam majetku obce, informácie o predaji a prenájme majetku obce), 

 povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry, 
 všetky informácie o verejnom obstarávaní,  
 všetky informácie, ktoré obec sprístupnila na základe žiadostí podľa zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám, vrátane informácií o rozhodnutiach 
obce odmietnuť prístup k informáciám,  

 informácie o obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách, 
obchodných spoločnostiach, neziskových organizáciách a ďalších subjektoch 
založených alebo zriadených obcou alebo s majetkovou účasťou obce,  

 na webstránke vytvoriť elektronickú úradnú tabuľu, na ktorej sa budú zverejňovať 
všetky informácie, ktoré sa podľa zákona uverejňujú na úradnej tabuli, ako aj 
informácie, ktoré sa podľa zákona uverejňujú spôsobom v obci obvyklým,  
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 informácie na webstránke zverejňovať natrvalo, neaktuálne informácie presunúť do 
rubriky archív,  

 informácie na webstránke zverejňovať vo formáte umožňujúcom vyhľadávanie 
a kopírovanie a v súlade s aktuálne platnými štandardami pre informačné systémy 
verejnej správy,  

 informácie zverejňovať v prehľadnej štruktúre,  

 dôležité informácie zverejniť aj za predchádzajúce obdobia. 

 
Samosprávam tiež odporúčame vzorový modelový dokument Pravidlá zverejňovania 
informácií prostredníctvom internetovej stránky obce, ktorý sme vypracovali a ponúkame ho 
voľne na úpravu a stiahnutie: 
 
Právo na dobrú samosprávu: Pravidlá zverejňovania informácií prostredníctvom internetovej 
stránky obce – modelový dokument pre samosprávy | odkaz na web 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/pravidla-zverejnovania-informacii-prostrednictvom-internetovej-stranky-obce
http://samosprava.institute.sk/pravidla-zverejnovania-informacii-prostrednictvom-internetovej-stranky-obce
http://samosprava.institute.sk/pravidla-zverejnovania-informacii-prostrednictvom-internetovej-stranky-obce
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  Prílohy 

 
Podkladové informácie o zverejňovaní informácií samosprávami | formát .xls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Zverejnovanie_data.xls
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Zverejnovanie_data.xls
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Obsah žiadosti o informácie I | formát .pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/ziadost_o_informacie_I_obec.pdf
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Transparency International Slovensko: Otvorená samospráva | odkaz na web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mesta2012.transparency.sk/sk/sets/mesta-2012/
http://mesta2012.transparency.sk/sk/sets/mesta-2012/
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VIA IURIS: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám s komentárom | formát .pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/publikacie/zpibrozura.pdf
http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/publikacie/zpibrozura.pdf
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Právo na dobrú samosprávu: INFOlist s odkazmi na informácie o mestách SR | odkaz na web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/zoznam-miest-a-obci
http://samosprava.institute.sk/zoznam-miest-a-obci


     27 Zverejňovanie informácií samosprávami a aktívne informovanie verejnosti prostredníctvom webstránok 

 

 27 

Bratislava - Staré Mesto: Pravidlá zverejňovania informácií o činnosti samosprávy mestskej 
časti Bratislava - Staré Mesto prostredníctvom internetu | formát .rtf 

 
 
 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Bratislava-Stare_Mesto_01_02_web.rtf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Bratislava-Stare_Mesto_01_02_web.rtf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Bratislava-Stare_Mesto_01_02_web.rtf
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Šaľa: VZN č. 13/2011 o informovaní verejnosti | formát .pdf 

 
 
 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Sala_01_02_web.pdf


     29 Zverejňovanie informácií samosprávami a aktívne informovanie verejnosti prostredníctvom webstránok 

 

 29 

Martin: Pravidlá na vykonávanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám | formát. pdf  
   + Dodatok č. 1 | formát .pdf 

 

http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Martin_01_02_04_smernica.pdf
http://samosprava.institute.sk/sites/default/files/info/Martin_01_02_04_smernica_dodatok1.pdf
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Súvisiaca legislatíva: Zverejňovanie informácií v miestnej samospráve v SR | odkaz na web 
 
Ústava Slovenskej republiky 
 
Tretí oddiel 
POLITICKÉ PRÁVA 
 
Čl.26 
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené. 
(2) Každý má právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom alebo iným 
spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať, prijímať a rozširovať idey a informácie bez ohľadu na 
hranice štátu. Vydávanie tlače nepodlieha povoľovaciemu konaniu. Podnikanie v odbore 
rozhlasu a televízie sa môže viazať na povolenie štátu. Podmienky ustanoví zákon. 
(3) Cenzúra sa zakazuje. 
(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o 
opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu práv a slobôd iných, 
bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného zdravia a mravnosti. 
(5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať informácie o 
svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví zákon. 
 
 
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 
 
§ 2 
Povinné osoby 
(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len "povinné 
osoby") sú štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické 
osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb 
alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej 
činnosti. 
(2) Povinnými osobami sú ďalej právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby 
zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného 
zákona.2) 
(3) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby založené povinnými osobami podľa 
odseku 1 a 2. 
(4) Osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej právnickej 
osobe alebo fyzickej osobe.3) 
 
§ 4 
Vymedzenie niektorých pojmov 
(1) Žiadateľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá požiada o sprístupnenie 
informácie. 
(2) Hromadným prístupom k informáciám je prístup neobmedzeného okruhu žiadateľov 
pomocou telekomunikačného zariadenia, 4) najmä prostredníctvom siete internetu. 
(3) Zverejnenou informáciou je informácia, ktorú môže každý opakovane vyhľadávať a 
získavať, najmä informácia publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát 
umožňujúcom zápis a uchovanie informácie, alebo vystavená na úradnej tabuli s možnosťou 

http://www.zakonypreludi.sk/
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voľného prístupu, alebo sprístupnená pomocou zariadenia umožňujúceho hromadný prístup, 
alebo umiestnená vo verejnej knižnici.5) 
 
 
§ 5 
Povinné zverejňovanie informácií 
(1) 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, 6) ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony, a 
sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií. 
 
(2) Národná rada Slovenskej republiky je povinná zverejniť 
a) termíny jej schôdzí a zasadaní výborov a návrh programu rokovania,  
b) zápisnice z verejných schôdzí,  
c) texty predložených návrhov zákonov do troch dní po ich podaní do Kancelárie Národnej 
rady Slovenskej republiky,  
d) texty schválených zákonov do troch dní po ich schválení v treťom čítaní,  
e) údaje o dochádzke poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na jej schôdze a na 
zasadnutia jej výborov do troch dní po skončení každej schôdze Národnej rady Slovenskej 
republiky,  
f) výpisy o hlasovaní poslancov po každej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky okrem 
prípadov tajného hlasovania a hlasovania na neverejnej schôdzi. 
 
§ 5a 
Povinne zverejňovaná zmluva 
(1) 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 správy7aa) 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. 
(2) Povinne zverejňovaná zmluva je aj písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba podľa 
§ 2 ods. 3, 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 
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rozsahu predmetu podnikania alebo činnosti zapísanej v obchodnom registri alebo v inej 
úradnej evidencii. 
(3) 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. 
(4) Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa 
tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje. Rovnako sa nemusia zverejniť časti povinne 
zverejňovanej zmluvy, ktorými sú technické predlohy, návody, výkresy, projektové 
dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a vzory. Ustanovenia 
všeobecných obchodných podmienok 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. 
(5) Povinne zverejňovanou zmluvou nie je  
a) služobná zmluva, 7b)  
b) pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru;7c) povinne 
zverejňovanou zmluvou však je kolektívna zmluva,  
c) zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,  
d) zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,  
e) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského 
spravodajstva,  
f) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva 
väzba alebo trest odňatia slobody,  
g) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v 
Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v 
zahraničí,  
h) zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a platobných 
služieb,  
i) zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení 
poskytovania platobných služieb,  
j) zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu, 7ca) 
k) zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie, 7cb) 
l) zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora 
zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá sa 
uzatvára so zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie alebo so záujemcom o zamestnanie, 
7cc) 
m) zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby, 
7cd) 
n) zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
uzavieraná s fyzickou osobou podľa osobitného predpisu7ce) okrem zmluvy uzavieranej s 
fyzickou osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
podľa osobitného predpisu, 7cf) 
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o) zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva 
uzavieraná v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v 
jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,  
p) zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti 
terorizmu a organizovanému zločinu, činnosťou služby kriminálnej polície, služby finančnej 
polície, so zaisťovaním osobnej bezpečnosti určených osôb, s ochranou objektov a so 
zabezpečením ochrany štátnej hranice,  
q) zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej 
diaľničnej spoločnosti podľa osobitného zákona, 7cg) 
r) zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu7ch) a 
zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie, 7ci) 
s) zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov. 
(6) 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. 
(7) Povinná osoba zašle bezodkladne Úradu vlády Slovenskej republiky zmluvu na 
zverejnenie. Úrad vlády Slovenskej republiky zodpovedá za súlad zverejnenej zmluvy s jej 
zaslaným znením podľa prvej vety. 
 
(8) Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády 
Slovenskej republiky v elektronickej podobe; register je informačný systém verejnej 
správy.7d) 
(9) 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.7e) 
(10) 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.  
(11) Povinná osoba a Úrad vlády Slovenskej republiky vydajú účastníkovi zmluvy na jeho 
požiadanie písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy; povinná osoba a Úrad vlády Slovenskej 
republiky môžu vydať potvrdenie v elektronickej podobe podpísané elektronickým podpisom 
alebo zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.7f) 
(12) Písomné potvrdenie podľa odseku 11 obsahuje najmä tieto údaje: 
a) názov zmluvy,  
b) identifikáciu účastníkov zmluvy; ak ide o osobné údaje účastníka zmluvy odlišného od 
povinnej osoby, uvedú sa osobné údaje podľa odseku 13,  
c) popis predmetu zmluvy,  
d) hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť,  
e) dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,  
f) dátum zverejnenia zmluvy,  
g) označenie nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu, 7fa) ak sa zverejnila 
zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností 
podľa osobitného predpisu.7fb) 
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(13) Ak je zmluva zverejnená viacerými spôsobmi alebo viacerými účastníkmi zmluvy, 
rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy. Povinná osoba alebo účastník zmluvy podávajúci 
návrh na zverejnenie podľa odseku 10 sú povinní zabezpečiť súlad zverejnenej zmluvy so 
skutočným stavom a nesprístupnenie ustanovení zmluvy obsahujúcich informáciu, ktorá sa 
podľa tohto zákona nesprístupňuje; to neplatí o osobných údajoch účastníka zmluvy 
odlišného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a o 
označení nehnuteľnosti v rozsahu podľa osobitného predpisu, 7fa) ak ide o zmluvu, ktorá na 
vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného 
predpisu.7fb) 
(14) Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzku 
vzniknutého z povinne zverejňovanej zmluvy, najmenej však počas piatich rokov od 
nadobudnutia účinnosti podľa zákona.7g) 
(15) Podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v registri a náležitosti informácie podľa § 5a ods. 3 
ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.  
 
§ 5b 
(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: 
6a. meno a priezvisko fyzickej osoby, obchodné meno fyzickej osoby-podnikateľa alebo 
obchodné meno alebo názov právnickej osoby,  
6b. adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, miesto podnikania fyzickej osoby-podnikateľa 
alebo sídlo právnickej osoby,  
6c. identifikačné číslo, ak ho má dodávateľ objednaného plnenia pridelené,  
7. údaje o fyzickej osobe, ktorá objednávku podpísala: 
7a. meno a priezvisko fyzickej osoby,  
7b. 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,  
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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. 
 
§ 6 
(1) Informácie podľa § 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup. Táto 
povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby a na obce, ktoré nie sú mestami.8) Informácia 
podľa § 5 ods. 6 sa zverejňuje najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu 
alebo prechodu vlastníctva podľa § 5 ods. 6; tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto 
informáciu aj po uplynutí tejto doby. 
(2) Informácie podľa § 5 ods. 1 sa ďalej zverejňujú v sídle povinnej osoby a na všetkých jej 
pracoviskách na verejne prístupnom mieste. 
(3) Povinné osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy9) obsahujúce informácie, pri 
ktorých osobitný zákon nevylučuje verejnú prístupnosť, 10) sú povinné informácie 
obsiahnuté v týchto registroch a zoznamoch uverejňovať na voľne prístupnej internetovej 
stránke. Také zverejnenie nie je porušením osobitných predpisov.9) 
(4) Povinné osoby môžu informácie podľa predchádzajúcich odsekov zverejniť aj ďalšími 
spôsobmi. Okrem informácií podľa predchádzajúcich odsekov môže povinná osoba zverejniť 
aj ďalšie informácie. 
(5) V obciach, ktoré sú vymedzené osobitným zákonom, 11) povinná osoba zverejní tieto 
informácie aj v jazyku národnostných menšín. Ak takáto obec zverejňuje informácie podľa § 
5 spôsobom umožňujúcim hromadný prístup, je povinná ich uvádzať aj v jazyku 
národnostných menšín. 
(6) Na obmedzenia zverejňovania informácií sa použijú ustanovenia § 8 až 12. 
 
 
 
 


