(Návrh)
Zákon
z ... 2017,
ktorým sa mení a dopĺňa 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 ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb.
o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších
predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č.
628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z.,
zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. zákona č.
382/2011, zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa
mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 odsek 1 znie:
„(1) Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len „povinné
osoby“) sú štátne orgány, obce a vyššie územné celky. Povinnými osobami sú 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. V § 2 odsek 3 znie:
Alt 1: „(3) Povinnými osobami sú ďalej aj obchodné spoločnosti, štátne podniky, družstvá a
neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ak
a) sú úplne financované povinnými osobami podľa odsekov 1 a 2 alebo
b) sú kontrolované povinnými osobami podľa odsekov 1 a 2 alebo
c) povinné osoby podľa odsekov 1 a 2 vymenúvajú alebo volia viac ako polovicu členov ich
riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.“.
Alt 2: „(3) Povinnými osobami sú ďalej aj štátne podniky, obchodné spoločnosti a družstvá,
v ktorých má povinná osoba podľa odsekov 1 a 2 väčšinový podiel.
(4) Povinnými osobami sú ďalej aj právnické osoby,
a) ktoré v posledných troch rokoch boli prijímateľmi nenávratného finančného príspevku2a)
alebo dotácie;2b) na tieto povinné osoby sa vzťahujú len ustanovenia § 8 až 21a alebo

b) ak povinné osoby alebo ich predstavitelia podľa odsekov 1 a 2 vymenúvajú alebo volia
viac ako polovicu členov ich riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:
„2a) Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a
investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2b) § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 3 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Prístup k informáciám sa nevzťahuje na informácie, ktoré nie sú k dispozícií, najmä na
poskytovanie výkladových stanovísk, rozborov, analýz, referátov, odborných stanovísk,
politických stanovísk, prognóz a výkladov právnych predpisov, ktoré nie sú k dispozícii a na
vytváranie názorov.“.
4. V § 3 sa vypúšťa odsek 2. Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
5. § 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Ak sa informácie získané sprístupnením alebo zverejnením podľa tohto zákona ďalej šíria
v pôvodnom obsahu, šíriteľa nemožno postihnúť alebo inak voči nemu uplatňovať nároky; to
neplatí, ak žiadateľ šíri
a) informácie, ktoré sa dotýkajú osobnosti a súkromia fyzickej osoby, písomnosti osobnej
povahy, podobizne, obrazové snímky, obrazové záznamy a zvukové záznamy týkajúce sa
fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou so
súhlasom dotknutej osoby sprístupniť tieto informácie žiadateľovi,
b) osobné údaje, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou so súhlasom dotknutej osoby
sprístupniť osobné údaje žiadateľovi,
c) informácie, ktoré boli sprístupnené povinnou osobou so súhlasom osoby podľa § 11 ods. 1
písm. c).“.
6. V § 4 odsek 2 znie:
„(2) Hromadným prístupom k informáciám je prístup spôsobom neobmedzujúcim okruh
žiadateľov. Elektronickým hromadným prístupom je nepretržitý prístup neobmedzeného
okruhu žiadateľov pomocou telekomunikačného zariadenia,4) najmä prostredníctvom siete
internetu.“.
7. V § 4 ods. 3 sa za slovo „umožňujúceho“ vkladá slovo „elektronický“.
8. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Informáciou podľa odseku 1 je obsah zaznamenaný na akomkoľvek hmotnom nosiči,
najmä obsah písomného záznamu v listinnej podobe, obsah písomného záznamu uloženého
v elektronickej podobe alebo obsah záznamu v zvukovej, obrazovej alebo audiovizuálnej
podobe.“.
9. V § 5 ods. 1 písm. b) sa za slová „získavať informácie“ vkladá čiarka a slová „prípadne
toho, ktoré iné technicky vykonateľné spôsoby podania žiadosti podľa § 14 ods. 1 druhej vety

povinná osoba akceptuje a za akých podmienok, napríklad aké typy pamäťových médií je
možné použiť“.
10. V § 5 ods. 1 písm. e) sa za slovo „prehľad“ vkladá slovo „právnych“.
11. V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g) úradné hodiny povinnej osoby, ak sú k dispozícii.“.
12. V § 5 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „a nariadenie nezačínať alebo nepokračovať v
trestnom konaní“.
13. V § 5 odsek 5 znie:
„(5) Ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy
zverejňujú materiály programového, koncepčného a strategického charakteru a texty
navrhovaných právnych noriem po ich uvoľnení na medzirezortné pripomienkové konanie.
Povinné osoby podľa § 2 ods. 1 až 3 zverejňujú aj bez súhlasu dotknutej osoby informácie o
osobe, ktorú povinná osoba vymenovala, zvolila alebo inak ustanovila do funkcie štatutárneho
orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu v povinnej osobe podľa § 2 ods. 2 a 3 v
rozsahu najmenej
a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) rok narodenia,
e) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,
f) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
g) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán povinnej osoby podľa § 2 ods. 2 a
3, v ktorom túto funkciu alebo činnosť vykonáva,
h) dosiahnuté vzdelanie od skončenia povinnej školskej dochádzky,
i) predchádzajúce pracovné alebo iné obdobné zaradenie, trvanie predchádzajúceho
pracovného alebo iného obdobného zaradenia a označenie osoby, u ktorej sa predchádzajúce
pracovné alebo iné obdobné zaradenie vykonávalo,
j) informáciu, či vymenovaniu, voľbe alebo inému ustanoveniu do funkcie predchádzalo
výberové konanie, znenie, dátum a miesto zverejnenia oznámenia o výberovom konaní a
počet prihlásených uchádzačov, ktorí splnili požiadavky a zúčastnili sa na výberovom
konaní.“.
14. V § 5 odsek 8 znie:
„(8) Obce a vyššie územné celky sú povinné zverejňovať
a) termíny zasadnutí zastupiteľstva a komisií a návrh programu rokovania,
b) zápisnice zo zasadnutí podľa písmena a),
c) texty návrhov všeobecne záväzných nariadení najneskôr 15 dní pred rokovaním
zastupiteľstva, texty návrhov uznesení a materiálov na zasadnutie zastupiteľstva, komisie
najneskôr do siedmich dní pred zasadnutím, texty schválených uznesení a texty schválených
všeobecne záväzných nariadení,
d) údaje o účasti poslancov na zasadnutí zastupiteľstva a údaje o účasti poslancov a iných
členov z radov verejnosti na zasadnutiach komisií,
e) informácie o hlasovaní poslancov na zasadnutí zastupiteľstva a informácie o hlasovaní
poslancov a iných členov z radov verejnosti na zasadnutiach komisií okrem prípadov tajného

hlasovania,
f) údaje o osobe, ktorú obec alebo vyšší územný celok vymenovala alebo inak ustanovila do
funkcie štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu v povinnej osobe
podľa § 2 ods. 3 v rozsahu titul, meno, priezvisko, rok narodenia, ďalšie údaje podľa odseku
5 a názov povinnej osoby podľa § 2 ods. 3.“.
15. § 5 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9) Povinná osoba je povinná zabezpečiť súlad zverejnených informácií podľa § 5 s
informáciami, ktoré má k dispozícii.
(10) Ak to umožňujú technické podmienky povinnej osoby, povinná osoba môže sprístupnenú
informáciu zverejniť na svojom webovom sídle, najmä ak má informáciu k dispozícii
v elektronickej podobe. Informácia podľa predchádzajúcej vety sa zverejňuje nepretržite
najmenej počas desiatich rokov od sprístupnenia informácie.
(11) Ak nejde o informácie sprístupnené na účel opakovaného použitia informácií, povinná
osoba sprístupnené informácie vhodné pre automatizované spracovanie môže zverejniť na
ústrednom portáli verejnej správy.“.
16. V § 5a ods. 5 písmená a) a b) znejú:
„a) služobná zmluva,7b) dohoda o skončení štátnozamestnaneckého pomeru,7ba) dohoda
o prehlbovaní kvalifikácie7bb) a dohoda o zvyšovaní kvalifikácie,7bc)
b) pracovná zmluva, dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo iná dohoda
alebo zmluva týkajúca sa práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov alebo iných
pracovných vzťahov;7c) povinne zverejňovanou zmluvou však je kolektívna zmluva,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7ba až 7c znejú:
„7ba) § 46 ods. 1 písm. a) zákona č. 400/2009 Z. z.
7bb) § 78 zákona č. 400/2009 Z. z.
7bc) § 80 zákona č. 400/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
7c) Napríklad § 20, § 32 až 34, § 42, § 43, § 49a, § 54, § 58 ods. 3, § 58a, § 60, § 155, § 159,
§ 183 a 184 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.
17. V poznámke pod čiarou k odkazu 7ca sa citácia „Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom
pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 396/2012 Z. z.
o Fonde na podporu vzdelávania v znení neskorších predpisov.“.
18. V § 5a ods. 5 písmeno q) znie:
„q) nájomná zmluva, predmetom ktorej je prenájom hrobového miesta podľa osobitného
predpisu,7cg)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7cg znie:
„7cg) § 21 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.“.

19. V § 5a ods. 5 písm. s) sa slová „razby mincí“ nahrádzajú slovami „tlače bankoviek alebo
razby mincí7cj)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7cj znie:
„7cj) Napríklad § 17 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o
Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, § 27 zákona č. 94/2013 Z. z. o
puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov.“.
20. V § 5a sa odsek 5 dopĺňa písmenami t) až v), ktoré znejú:
„t) zmluva o ubytovaní v školskom internáte7ck) alebo študentskom domove,7cl)
u) zmluva, týkajúca sa bezpečnosti, plynulosti a efektívnosti vykonávania letov vo vzdušnom
priestore Slovenskej republiky,
v) dohoda o splátkach v rámci právnej pomoc v konaní o oddlžení.7cm)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 7ck až 7cm znejú:
„7ck) § 117 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7cl) § 98 zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
7cm) § 24i zákona č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej
núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení
zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov v znení zákona č. 8/2005 v znení zákona č. 377/2016 Z. z.“.
21. V § 5a ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Povinnej osobe, ktorá zverejňuje zmluvu na webovom sídle, Úrad vlády Slovenskej
republiky na žiadosť povinnej osoby umožní zverejňovať zmluvy v registri.“.
22. V § 5a odsek 13 znie:
„(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
a
)
osobných údajoch účastníka zmluvy odlišného od povinnej osoby v rozsahu titul, meno,
priezvisko, adresa trvalého pobytu, a
b
)
ak ide o

zmluvu, ktorá na vznik, zmenu alebo zánik práva vyžaduje vklad do katastra
nehnuteľností podľa osobitného predpisu,7fb) o údajoch o označení nehnuteľnosti v rozsahu
podľa osobitného predpisu.7fa)“.

23. V § 5a ods. 14 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.
24. V § 5a sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 až 22, ktoré znejú:
„(15) Povinná osoba súčasne so zaslaním zmluvy podľa odseku 7 poskytuje Úradu vlády
Slovenskej republiky tieto údaje:
a) názov zmluvy,
b) číslo zmluvy, ak povinná osoba vedie vlastný číselník zmlúv,
c) identifikácia účastníkov zmluvy v rozsahu
1. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, ak ide o právnickú
osobu,
2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je pridelené, ak ide o
fyzickú osobu – podnikateľa,
3. titul, meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu,
d) celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, ako aj údaj o tom, či je v hodnote
zahrnutá daň z pridanej hodnoty,
e) dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,
f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy, ak dátum nadobudnutia účinnosti je iný ako deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia v registri,
g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú.
(16) Informáciu o uzatvorení zmluvy podľa odseku 3 zverejňuje povinná osoba s týmito
náležitosťami:
a) názov zmluvy,
b) identifikácia účastníkov zmluvy, a to, ak ide o
1. právnickú osobu, uvedie sa jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je
pridelené,
2. fyzickú osobu – podnikateľa, uvedie sa jej obchodné meno, miesto podnikania a
identifikačné číslo, ak je pridelené,
3. fyzickú osobu, uvedie sa jej titul, meno a priezvisko,
c) popis predmetu zmluvy,
d) celková hodnota predmetu zmluvy, ak ju možno určiť, vrátane dane z pridanej hodnoty,
e) dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy,
f) dátum nadobudnutia účinnosti zmluvy,
g) dátum skončenia platnosti zmluvy, ak je zmluva uzatvorená na dobu určitú.
(17) Povinná osoba je povinná zabezpečiť súlad údajov podľa odsekov 15 a 16 so skutočným
stavom.
(18) Úrad vlády Slovenskej republiky pri správe registra
a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zmlúv a príslušných údajov podľa odsekov 15 a 16
pred ich neoprávnenou úpravou a vymazaním a zabezpečuje ich nepretržitú dostupnosť,
b) zabezpečuje automatické zaznamenávanie dátumu a času každého zverejnenia a každej
zmeny zmlúv a príslušných údajov podľa odsekov 15 a 16, ako aj identifikáciu osoby, ktorá
uskutočnila zverejnenie alebo zmenu,
c) vedie záznamy o udalostiach súvisiacich s prevádzkou informačného systému
zabezpečujúceho zverejňovanie zmlúv, a to najmä o bezpečnostných incidentoch, o
prístupoch do informačného systému a zmenách nastavení oprávnenia,
d) vedie digitálne odtlačky všetkých zverejnených zmlúv, a to tak, aby ich bolo možné

priradiť ku konkrétnej zmluve a zverejňuje ich spolu so zmluvou,
e) uchováva záznamy podľa písmen b) až d) najmenej dva roky po uplynutí doby podľa
odseku 14,
f) zabezpečuje a zodpovedá za to, aby záznamy podľa písmen b) až d) neboli zmenené ani
vymazané.
(19) Ak povinná osoba vo zverejnenej zmluve alebo v zverejňovaných údajoch podľa odseku
15 alebo odseku 16 zistí zjavne nesprávny údaj alebo informáciu alebo zverejnenie
informácie, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje, bezodkladne vykoná opravu, pričom
a) pôvodné znenie označí ako archívne a vecne nesprávne a ak
1
.

2

nejde o opravu zverejnenia informácie, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje,
pôvodné znenie sa naďalej zverejňuje,
.
ide o opravu zverejnenia informácie, ktorá sa podľa tohto zákona nesprístupňuje,
pôvodné znenie sa uchováva v príslušnom informačnom systéme zabezpečujúcom
zverejňovanie zmlúv, ale ďalej sa nezverejňuje,
)

b

na tom istom mieste zverejní
1

2

.

správne znenie opravenej zmluvy alebo opravených údajov podľa odseku 15 alebo
odseku 16,
.
dátum opravy,

3

.
informáciu o tom, čo bolo opravené,

4

.
dôvod opravy,

5

.
identifikáciu osoby, ktorá opravu za povinnú osobu schválila v rozsahu mena,
priezviska a pracovného zaradenia.

(20) Povinne zverejňovaná zmluva sa zverejňuje bez uvedenia odtlačku pečiatky účastníkov
zmluvy a podpisu osôb, ktoré zmluvu podpísali, ak podpis nie je elektronický, pričom musí
byť zachovaná identifikácia podpisujúcich osôb v rozsahu mena a priezviska. Ak je dátum
podpisu zmluvy uvedený v ostatnom obsahu povinne zverejňovanej zmluvy, nie je potrebné
uvádzať ani vlastnoručne napísaný dátum podpisu zmluvy. Vlastnoručne napísaný dátum
podpisu zmluvy je pri zverejnení možné uviesť aj priamym doplnením v elektronickej podobe
zmluvy.

(21) Povinne zverejňovaná zmluva, ktorá sa zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, sa
považuje za zverejnenú na webovom sídle povinnej osoby, ak bola automaticky zverejnená
prostredníctvom elektronického trhoviska podľa osobitného predpisu.7h)
(22) Ustanovenia odsekov 2 a 3 nevylučujú sprístupnenie 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 zmluvy podľa § 5a
ods. 5 písm. c), d), i), j), r) a s), a to na základe žiadosti o informácie podľa § 14.“.
Doterajší odsek 15 sa označuje ako odsek 23.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7h znie:
„7h) § 13 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.“.
25. Za § 5a sa vkladajú § 5aa a 5ab, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Žaloba vo veci povinne zverejňovanej zmluvy
§ 5aa

(1) Ak sa plnilo na základe povinne zverejňovanej zmluvy, ktorá ešte nenadobudla účinnosť
alebo ak sa plnilo na základe povinne zverejňovanej zmluvy, pre ktorú platí, že k jej uzavretiu
nedošlo, možno žalobou požadovať, aby súd rozhodol o tom, že sa plnilo na základe povinne
zverejňovanej zmluvy, ktorá ešte nenadobudla účinnosť alebo o tom, že sa plnilo na základe
povinne zverejňovanej zmluvy, pre ktorú platí, že k jej uzavretiu nedošlo.
(2) Žalobou podľa odseku 1 možno požadovať aj uplatnenie nároku povinnej osoby na
vydanie majetkového prospechu získaného plnením na základe povinne zverejňovanej
zmluvy, ktorá ešte nenadobudla účinnosť alebo uplatnenie nároku povinnej osoby na vydanie
majetkového prospechu získaného plnením na základe povinne zverejňovanej zmluvy, pre
ktorú platí, že k jej uzavretiu nedošlo.
(3) Žalobu podľa odsekov 1 a 2 môže okrem povinnej osoby, ktorá povinne
zverejňovanú zmluvu uzatvorila, podať aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo Úrad vlády Slovenskej republiky.
(4) Občianske združenie, nadácia, neinvestičný fond alebo nezisková organizácia
poskytujúca všeobecne prospešné služby môže podať len žalobu, aby súd rozhodol o tom, že
sa plnilo na základe povinne zverejňovanej zmluvy, ktorá ešte nenadobudla účinnosť alebo
o tom, že sa plnilo na základe povinne zverejňovanej zmluvy, pre ktorú platí, že k jej
uzavretiu nedošlo.
(5) Konania začaté na základe žalôb subjektov uvedených v odsekoch 3 a 4
týkajúcich sa totožnej povinne zverejňovanej zmluvy súd spojí na spoločné konanie a koná so

subjektmi ako so stranami sporu nerozlučného spoločenstva.
(6) Subjekty uvedené v odseku 3 podajú žalobu tak, aby sa právo povinnej osoby na
vydanie plnenia z bezdôvodného obohatenia nepremlčalo podľa predpisov občianskeho práva.
(7) Subjekty uvedené v odseku 3 sú povinné primerane informovať verejnosť
o priebehu súdneho konania.
§ 5ab
Príslušnosť v sporoch vo veci povinne zverejňovanej zmluvy
Na konanie v sporoch vo veci žaloby podľa § 5aa je príslušný okresný súd v sídle
kraja, v ktorého obvode má povinná osoba adresu sídla.“.
26. V § 5b ods. 1 písm. b) šiestom bode sa za slovo „faktúry“ vkladajú slová „alebo
vystavenia faktúry“.
27. V § 5b ods. 1 písm. b) siedmom bode sa za slovo „dodávateľa“ vkladajú slová „alebo
odberateľa“ a za slovo „plnenia“ sa vkladajú slová „alebo identifikačné údaje povinnej
osoby“.
28. V § 5b ods. 1 písm. b) bode 7c sa za slovo „dodávateľ“ vkladajú slová „alebo odberateľ“.
29. V § 5b ods. 2 sa za slovo „faktúry“ vkladajú slová „alebo do 30 dní odo dňa vystavenia
faktúry, ak ju vystavila povinná osoba“.
30. § 5b sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Nezverejňovanie údajov o vyhotovenej objednávke tovarov, služieb a prác alebo údajov
o faktúre za tovary, služby a práce nevylučuje ich sprístupnenie na základe žiadosti
o informácie podľa § 14.“.
31. V § 6 ods. 1 sa za slovo „umožňujúcim“ vkladá slovo „elektronický“ a za prvú vetu sa
vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Táto povinnosť sa nevzťahuje na povinné osoby, ktoré
nemajú zriadené svoje webové sídlo.“.
32. V § 6 ods. 2 sa za slovo „jej“ vkladajú slová „verejne prístupných“.
32. V § 6 ods. 3 sa odkaz „9)“ nad slovom „systémy“ nahrádza odkazom „7d)“ a slová
„prístupnej internetovej stránke“ sa nahrádzajú slovami „prístupnom webovom sídle“.
34. V § 6 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
„Informácie podľa § 5 zverejní povinná osoba bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15
pracovných dní odo dňa, keď povinná osoba dostala informácie k dispozícii, ak zákon
neustanovuje inak.“.
35. V § 7 ods. 1 sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.

36. V § 7 ods. 2 sa za slovo „sprístupní“ sa dopĺňajú slová „za úhradu podľa § 21 ods. 7“.
37. Nadpis § 8 znie „Ochrana utajovaných skutočností, daňového tajomstva a bankového
tajomstva“.
38. V § 9 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak dotknutá osoba nemá
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spôsobilosť na právne úkony, môže taký súhlas poskytnúť jej zákonný zástupca. )“ a na
konci sa pripájajú tieto vety: „Povinná osoba môže vyzvať dotknutú osobu, zákonného
zástupcu dotknutej osoby alebo jej blízku osobu na udelenie písomného súhlasu. Výzva sa
odosiela najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti (§ 17). Ak súhlas dotknutej
osoby alebo osoby oprávnenej udeliť súhlas nie je doručený povinnej osobe do desiatich dní
odo dňa odoslania výzvy, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie nesúhlasí.“.
39. V § 9 ods. 2 sa slová „informačnom systéme“ nahrádzajú slovami „informačnom systéme
osobných údajov14a)“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Povinná osoba môže vyzvať
dotknutú osobu, zákonného zástupcu dotknutej osoby alebo jej blízku osobu na udelenie
písomného súhlasu. Výzva sa odosiela najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie
žiadosti (§ 17). Ak súhlas dotknutej osoby alebo osoby oprávnenej udeliť súhlas nie je
doručený povinnej osobe do desiatich dní odo dňa odoslania výzvy, predpokladá sa, že so
sprístupnením informácie nesúhlasí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a) § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.“.
40. V § 9 odsek 3 znie:
„(3) Povinná osoba sprístupní osobné údaje fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v
informačnom systéme osobných údajov14a) za podmienok ustanovených osobitným
zákonom9) o fyzickej osobe, ktorá je verejným funkcionárom,16a) poslancom obecného
zastupiteľstva,16b) vedúcim zamestnancom v štátnej službe,16c) odborníkom plniacim úlohy
pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky,16d)
vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme,16e) vedúcim
zamestnancom zamestnávateľa, ktorým je orgán verejnej moci,16f) nadriadeným v
služobnom pomere16g) alebo členom hodnotiacej komisie alebo iného obdobného orgánu,
ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov16h) alebo
osobou, ktorá vykonáva funkciu štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu alebo kontrolného
orgánu povinnej osoby podľa § 2 ods. 3. Podľa prvej vety sa sprístupňujú osobné údaje v
rozsahu
a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie,

e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
f) miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo
činnosť vykonáva,
g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti a nepeňažné plnenia priznané
za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu
alebo z iného verejného rozpočtu alebo z finančných prostriedkov povinných osôb alebo
z majetku povinných osôb.
Informácie sprístupnené na základe tohto odseku možno zverejňovať a šíriť bez súhlasu
dotknutej osoby.“.
41. V § 10 ods. 1 sa slová „označené ako obchodné tajomstvo“ nahrádzajú čiarkou a slovami
„ktoré sú obchodným tajomstvom,17)“.
42. V § 10 ods. 2 písmeno d) znie:
„d) o štátnej pomoci.21).“
43. V § 10 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária povinné osoby podľa § 2
ods. 3, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov alebo sa týka nakladania s
majetkom povinných osôb podľa § 2 ods. 3.“.
44. V § 11 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) jej bola odovzdaná inou osobou ako povinnou osobou, ktorá ju odovzdala bez právnej
povinnosti; povinná osoba môže vyzvať oprávnenú osobu na udelenie písomného súhlasu;
výzva sa odosiela najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti (§ 17); ak súhlas
osoby oprávnenej udeliť súhlas nie je doručený povinnej osobe do desiatich dní odo dňa
odoslania výzvy, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie nesúhlasí,“.
45. V § 11 ods. 1 písm. c) sa za slová „udelí súhlas“ vkladajú slová „alebo súhlas už udelila
alebo ak ide o informáciu týkajúcu sa závažného vplyvu na zdravie ľudí, svetové kultúrne a
prírodné dedičstvo, životné prostredie vrátane biologickej diverzity a ekologickej stability
alebo o znečisťovaní životného prostredia; povinná osoba môže vyzvať oprávnenú osobu na
udelenie písomného súhlasu; výzva sa odosiela najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie
žiadosti (§ 17); ak súhlas osoby oprávnenej udeliť súhlas nie je doručený povinnej osobe do
desiatich dní odo dňa odoslania výzvy, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie
nesúhlasí,“.
46. V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo
orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného
predpisu,24) rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy
piateho dielu Trestného poriadku, rozhodnutie prokurátora alebo policajta o odmietnutí veci,
24a) informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak verejný záujem na ich
sprístupnení prevažuje nad právami a právom chránenými záujmami,”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:

„24a) § 197 ods. 1 Trestného poriadku.“.
47. V § 11 ods. 1 písm. g) sa odkaz „24a)“
„24aa)“.

nad slovom „viazaná“ označuje ako odkaz

Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:
„24aa) Napríklad čl. 38. 1 Protokolu č. 18 o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a
Európskej centrálnej banky k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva v platnom znení,
prílohy k zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii (oznámenie č. 185/2004
Z. z.).“.
48. V § 11 ods. 1 písmená h) a i) znejú:
„h) sa týka výkonu prebiehajúcej alebo ešte neuskutočnenej kontroly, dohľadu alebo dozoru
orgánom verejnej moci podľa osobitných predpisov24b) okrem informácie o rozhodnutí alebo
o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru a okrem kontrolovaných dokumentov, ktoré
vznikli pred začatím kontroly, dohľadu alebo dozoru, ak ich sprístupnenie nezakazujú
osobitné predpisy, 24b)
i) ide o informáciu, ktorej sprístupnenie alebo zverejnenie by umožnilo narušenie alebo
zničenie jadrového zariadenia, životne dôležitého zdroja alebo objektov osobitnej dôležitosti a
ďalších dôležitých objektov podľa osobitných predpisov.24c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:
„24c) Napríklad § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona
č. 330/2003 Z. z., § 3 ods. 14 a prílohy č. 1 a 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom
využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov, § 3 písm. e) zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii
a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo
času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.“.
49. V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) až o), ktoré znejú:
„j) ide o informácie, ktorých sprístupnenie by umožnilo neoprávnené vniknutie, neoprávnenú
manipuláciu, narušenie alebo zničenie informačného systému,7d) ktorých rozsah ustanoví
všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky
pre investície a informatizáciu po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky,
k) ide o informácie o obvinenom vo výkone väzby alebo odsúdenom vo výkone trestu
odňatia slobody, ktorých zverejnenie by mohlo viesť k mareniu účelu výkonu väzby alebo
výkonu trestu odňatia slobody,
l) ide o informáciu o konaní o azyle podľa osobitného zákona,24d) okrem rozhodnutia alebo
informácie o výsledku konania, ak ich sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy,
m) ide o informáciu o prebiehajúcom konaní o priestupku,24e) okrem rozhodnutia alebo
informácie o výsledku konania, ak ich sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy,
n) ide o informáciu, ktorá sa týka bezpečnosti, plynulosti a efektívnosti vykonávania letov vo

vzdušnom priestore Slovenskej republiky,
o) ide o informáciu týkajúcu sa vybavovania sťažnosti.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24d a 24e znejú:
„24d) Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
24e) § 51 až 88b zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov.“.
50. Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„§ 11a
Obmedzenie prístupu k informáciám pri ochrane pred ujmou v hospodárskej súťaži

(1) Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 môže obmedziť sprístupnenie informácie alebo
informáciu nesprístupní, ak by jej zverejnenie mohlo spôsobiť povinnej osobe závažnú ujmu
v hospodárskej súťaži a ak zároveň záujem povinnej osoby na obmedzení sprístupnenia
prevažuje nad právom verejnosti na prístup k požadovanej informácii.
(2) Obmedzenie podľa odseku 1 sa neuplatní, ak žiadateľ požaduje od povinnej osoby
podľa § 2 ods. 3 informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom
štátu, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí,3a) o
úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a
činnostiach vykonávaných podľa uzatvorenej zmluvy.
§ 11b
Osobitné ustanovenia o informáciách chránených právom duševného vlastníctva
Obmedzenie uvedené v § 11 ods. 1 písm. c) sa nepoužije, ak
a) ide o informácie, ktoré sa získali za verejné prostriedky, alebo sa týkajú používania
verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho
územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona,
alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie,
b) ide o informácie, ktoré sa získali za finančné prostriedky, s ktorými hospodária povinné
osoby podľa § 2 ods. 3, alebo sa týkajú používania týchto finančných prostriedkov alebo sa
týkajú nakladania s majetkom povinných osôb podľa § 2 ods. 3.“.
51. V § 14 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Žiadosť možno vždy podať písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou alebo
prostredníctvom elektronickej schránky. Žiadosť možno podať aj iným technicky
vykonateľným spôsobom, ktorý povinná osoba akceptuje. Povinným osobám, ktoré nemajú
zriadenú adresu elektronickej pošty, nemožno podať žiadosť elektronickou poštou. Povinným
osobám, ktoré nemajú zriadenú elektronickú podateľňu, nemožno podať žiadosť podpísanú
zaručeným elektronickým podpisom elektronickou poštou.

(2) Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov
alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa bydliska alebo adresa sídla, ktorých informácií
sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak má žiadateľ
adresu bydliska alebo adresu sídla mimo krajín Európskej únie, v žiadosti uvedie adresu
elektronickej pošty; to neplatí v prípade, ak povinná osoba nemá zriadenú adresu
elektronickej pošty.“.
52. V § 14 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Postup podľa prvej
a druhej vety tohto odseku sa nevzťahuje na žiadateľa, ktorý má adresu bydliska alebo adresu
sídla mimo krajín Európskej únie.“ a za slovo „odloží“ sa vkladajú slová „a oznámi to
žiadateľovi“.
53. V § 14 odsek 5 znie:
„(5) Na žiadosť povinná osoba písomne oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie
informácie najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti podľa tohto odseku,
nie však po sprístupnení informácie.“.
54. V § 15 ods. 1 sa za slovo „piatich“ vkladá slovo „pracovných“.
55. § 15 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak je požadovaná informácia označená ako utajovaná skutočnosť a povinná osoba, ku
ktorej žiadosť smeruje, nie je pôvodcom tejto utajovanej skutočnosti, postúpi povinná osoba
žiadosť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti pôvodcovi utajovanej
skutočnosti, ak pôvodca utajovanej skutočnosti je povinnou osobou podľa tohto zákona, inak
žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18).“.
56. V § 16 ods. 1 sa za slovo „odpis“ vkladá čiarka a slovo „fotokópiu“ a druhá veta znie: „Ak
žiadateľ žiada sprístupniť informáciu telefonicky, faxom alebo poštou na adresu bydliska
alebo adresu sídla mimo krajín Európskej únie, informácie sa sprístupňujú iba elektronickou
poštou; to neplatí, ak povinná osoba nemá zriadenú adresu elektronickej pošty.“.
57. § 16 sa dopĺňa odsekmi 11 až 13, ktoré znejú:
„(11) Ak informáciu nemôže povinná osoba sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom,
povinná osoba odošle žiadateľovi najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti (§
17) oznámenie o dôvodoch, pre ktoré nie je možné sprístupniť informáciu určeným spôsobom
a navrhne žiadateľovi spôsoby, ktorými je možné informáciu sprístupniť. Odpoveď žiadateľa
o určení niektorého z navrhnutých spôsobov sprístupnenia informácie je možné zaslať podľa
§ 14 ods. 1. Ak odpoveď žiadateľa o určení niektorého z navrhnutých spôsobov sprístupnenia
informácie nie je doručená do desiatich dní odo dňa odoslania oznámenia, povinná osoba
žiadosť odloží alebo sprístupní žiadateľovi informáciu spôsobom vyžadujúcim najmenšiu
záťaž pre povinnú osobu. Povinná osoba nesmie sprístupniť informácie výlučne nahliadnutím
do spisu v prípade, ak žiadateľ žiadal sprístupniť informáciu telefonicky, faxom, poštou alebo
elektronickou poštou.
(12) Pri sprístupňovaní informácie elektronickou poštou alebo pri sprístupňovaní informácie
do elektronickej schránky žiadateľa nie je povinná osoba povinná podľa kritérií určených
žiadateľom meniť formát alebo jazyk, v ktorom je informácia zaznamenaná, ak by tieto
zmeny pre ňu vyžadovali neprimeranú záťaž.

(13) Ak je požadovaná informácia súčasťou väčšieho celku a jej vyňatie by bolo možné pre
povinnú osobu len s neprimeranou záťažou, sprístupní sa žiadateľovi tento celok v súlade so
zákonom.“.
58. V § 17 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak sú dôvodom predĺženia technické problémy podľa odseku 2 písm. c), povinná osoba
v oznámení uvedie, o aké technické problémy ide.“.
59. § 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Žiadateľ a povinná osoba sa môžu dohodnúť na predĺžení lehôt uvedených v odsekoch 1
a 2.“.
60. Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý vrátane nadpisu znie:
„§ 17a
Prerušenie plynutia lehoty
(1) Plynutie lehoty na vybavenie žiadosti podľa § 17 sa prerušuje odo dňa odoslania
výzvy podľa § 9 ods. 1 a 2, § 11 ods. 1 písm. a) alebo § 11 ods. 1 písm. c) do dňa doručenia
súhlasu dotknutej osoby alebo do dňa márneho uplynutia lehoty na doručenie súhlasu podľa §
9 ods. 1 a 2, § 11 ods. 1 písm. a) alebo § 11 ods. 1 písm. c).
(2) Plynutie lehoty na vybavenie žiadosti podľa § 17 sa prerušuje odo dňa odoslania
oznámenia podľa § 16 ods. 11 do dňa doručenia odpovede o určení niektorého z navrhnutých
spôsobov sprístupnenia informácie alebo do dňa márneho uplynutia lehoty na doručenie
odpovede o určení niektorého z navrhnutých spôsobov.
(3) Plynutie lehoty na vybavenie žiadosti podľa § 17 sa prerušuje odo dňa odoslania
oznámenia podľa § 21 ods. 8 do dňa doručenia vyjadrenia žiadateľa podľa § 21 ods. 8 alebo
do dňa márneho uplynutia lehoty na vyjadrenie sa podľa § 21 ods. 8.“.
61. V § 18 ods. 2 sa slová „vydá o tom“ nahrádzajú slovami „je povinná o tom vydať“ a na
konci sa pripája táto veta: „Rovnako je povinná vydať rozhodnutie, ak povinná osoba nemá
požadovanú informáciu k dispozícii.“.
62. V § 18 ods. 3 prvá veta znie: „Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti
neposkytla požadované informácie a zároveň porušila povinnosť podľa odseku 2 tým, že
nevydala rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť
informáciu.“, slová „od uplynutia lehoty“ sa nahrádzajú slovami „nasledujúci po dni, ktorým
uplynula lehota“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Na rozhodnutie podľa odsekov 1 a 2
vydané po uplynutí zákonom stanovenej lehoty sa neprihliada. Rozhodnutie vydané podľa
tohto odseku nie je dôvodom na zastavenie konania v tej istej veci podľa osobitného predpisu.
28)“.
63. V § 18 odsek 4 znie:
„(4) Ak povinná osoba podľa § 2 ods. 3 žiadosti hoci len sčasti nevyhovie, dá bezodkladne,

najneskôr pred uplynutím lehoty na vybavenie žiadosti (§ 17) povinnej osobe podľa § 2 ods. 1
a 2 alebo osobe, s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné
prostredie, podnet na vydanie rozhodnutia podľa odseku 2.“.
64. § 18 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 pri postupe podľa odseku 4 žiadosť, vzťahujúci sa
spisový materiál spolu s podnetom na vydanie rozhodnutia predloží povinnej osobe podľa § 2
ods. 1 a 2 alebo osobe, s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o
životné prostredie.
(6) Ak nie je možné určiť, ktorej osobe sa má predložiť podnet spolu so spisovým materiálom
6, predloží sa povinnej osobe, ktorú určí štatutárny orgán povinnej osoby podľa § 2 ods. 3.
(7) Ak povinná osoba podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo osoba, s ktorou povinná osoba podľa § 2 ods.
3 uzavrela zmluvu o plnení úloh na úseku starostlivosti o životné prostredie, neposkytla
žiadateľovi požadované informácie, ktoré sú súčasťou spisového materiálu a neurobila
rozhodnutie zápisom v spise, môže vrátiť povinnej osobe podľa § 2 ods. 3 podnet na nové
prejednanie a rozhodnutie o žiadosti. Povinná osoba podľa § 2 ods. 3 je právnym názorom
povinnej osoby podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo osoby, s ktorou uzavrela zmluvu o plnení úloh na
úseku starostlivosti o životné prostredie po vrátení podnetu, viazaná.
(8) Lehota na nové prejednanie a rozhodnutie o žiadosti (§ 17) začína plynúť deň po vrátení
podnetu.“.
65. § 19 vrátane nadpisu znie:
„§ 19
Opravné prostriedky
(1) Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno
podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia podľa § 18 ods. 2. Odvolanie sa
podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Proti rozhodnutiu
povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie podľa § 18 ods. 3 možno podať
odvolanie v lehote troch mesiacov od doručenia rozhodnutia.

(2) O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený orgán povinnej osoby,
ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. Ak ide o rozhodnutie obecného úradu, o
odvolaní rozhoduje starosta obce (primátor). Proti rozhodnutiu ústredného orgánu štátnej
správy alebo inej povinnej osoby, ktorá nemá nadriadený orgán, možno podať rozklad;
o rozklade rozhoduje26a) vedúci príslušného ústredného orgánu štátnej správy alebo príslušný
vedúci inej povinnej osoby.

(3) Ak povinná osoba, okrem povinných osôb uvedených v odsekoch 5 a 6, nevyhovie
odvolaniu v plnom rozsahu, predloží ho spolu so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu

najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, keď odvolanie bolo povinnej osobe doručené.
Odvolací orgán upovedomí žiadateľa o dátume, kedy mu bolo odvolanie doručené. Odvolací
orgán rozhodne o odvolaní do 20 pracovných dní odo dňa doručenia odvolania povinnou
osobou podľa prvej vety. Lehota pre rozhodnutie o rozklade je 20 pracovných dní odo dňa
doručenia rozkladu odvolaciemu orgánu.

(4) Ak je povinnou osobou obec, v prvom stupni rozhoduje obecný úrad, ktorý je na tento
účel správnym orgánom. O odvolaní proti rozhodnutiu obecného úradu rozhoduje starosta v
lehote do 15 pracovných dní odo dňa doručenia odvolania povinnej osobe.

(5) Ak je povinnou osobou samosprávny kraj, v prvom stupni rozhoduje úrad samosprávneho
kraja, ktorý je na tento účel správnym orgánom. O odvolaní proti rozhodnutiu úradu
samosprávneho kraja rozhoduje predseda samosprávneho kraja v lehote do 15 pracovných dní
odo dňa doručenia odvolania povinnej osobe.

(7) Ak odvolací orgán alebo vedúci ústredného orgánu štátnej správy poruší povinnosť podľa
predchádzajúcich odsekov tým, že nerozhodne v lehote pre rozhodnutie o odvolaní alebo o
rozklade, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie alebo rozklad zamietol a
napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje tretí deň
nasledujúci po dni, ktorým uplynula lehota na vydanie rozhodnutia.
(8) Ak odvolací orgán vyhovie odvolaniu a má požadovanú informáciu k dispozícii,
rozhodnutím zmení rozhodnutie povinnej osoby, voči ktorému bolo odvolanie podané a
sprístupní požadovanú informáciu v rozsahu, v akom odvolaniu vyhovie; to platí aj pre
konanie o rozklade.
(9) Ak odvolací orgán zruší rozhodnutie povinnej osoby a vráti jej vec na nové
konanie, povinná osoba vybaví žiadosť o informácie v tomto novom konaní v lehote podľa §
17.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
26a
„ ) § 58 ods. 2 a 3 a § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.“.
66. § 20 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e) informáciu o tom, ako bolo o podanom opravnom prostriedku rozhodnuté a spisovú
značku rozhodnutia o opravnom prostriedku,
f) informáciu o rozhodnutí súdu o žalobe proti rozhodnutiu o opravnom prostriedku a spisovú
značku rozhodnutia súdu, ak povinná osoba má o rozhodnutí súdu informáciu.“.
67. V § 21 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 8, ktoré znejú:
„(4) Ak sprístupnenie informácie vyžaduje vyhotovenie viac ako 200 fotokópií alebo nových
skenov strán listín, povinná osoba s výnimkou obce, ktorá nie je mestom, môže okrem úhrady
materiálnych nákladov vyžadovať od žiadateľa aj úhradu vo výške 5 centov za každú ďalšiu

vyhotovenú alebo naskenovanú listinu. Podľa predchádzajúcej vety sa postupuje aj v prípade,
ak žiadateľ v priebehu 21 pracovných dní požiada o sprístupnenie informácií, ktorých
sprístupnenie si v súčte vyžaduje vyhotovenie viac ako 200 fotokópií alebo skenov strán
listín.
(5) Ak sprístupnenie informácie vyžaduje vyhotovenie viac ako 100 fotokópií alebo nových
skenov strán listín, obec, ktorá nie je mestom môže ako povinná osoba okrem úhrady
materiálnych nákladov vyžadovať od žiadateľa aj úhradu vo výške 5 centov za každú ďalšiu
vyhotovenú alebo naskenovanú listinu. Podľa predchádzajúcej vety sa postupuje aj v prípade,
ak žiadateľ v priebehu 21 pracovných dní požiada o sprístupnenie informácií, ktorých
sprístupnenie si v súčte vyžaduje vyhotovenie viac ako 100 fotokópií alebo skenov strán
listín.
(6) Ak sprístupnenie informácie vyžaduje nahliadnutie do spisu v trvaní viac ako dve hodiny,
môže obec ako povinná osoba okrem úhrady materiálnych nákladov vyžadovať od žiadateľa
aj za každú ďalšiu začatú hodinu úhradu najviac vo výške minimálnej hodinovej mzdy za
predchádzajúci kalendárny rok určenej podľa osobitného predpisu.27) Podľa predchádzajúcej
vety sa postupuje aj v prípade, ak žiadateľ v priebehu 21 pracovných dní požiada
o sprístupnenie informácií nahliadnutím, pričom nahliadnutie do spisov povinnej osoby
presiahne v úhrne dve hodiny.
(7) Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií podľa § 7 ods. 2 druhej vety,
povinná osoba môže okrem úhrady materiálnych nákladov vyžadovať od žiadateľa úhradu vo
výške 5 centov za každý vytlačený list vo formáte A4.
(8) Ak povinná osoba vyžaduje úhradu podľa odsekov 4 až 6, oznámi žiadateľovi výšku
úhrady spolu s výzvou, či žiadateľ na sprístupnení informácií za úhradu v stanovenej výške
trvá. Oznámenie odošle žiadateľovi do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti
alebo odo dňa doručenia oznámenia podľa § 7 ods. 2, a to spôsobom zabezpečujúcim
identifikáciu žiadateľa. Ak vyjadrenie žiadateľa nie je doručené povinnej osobe do desiatich
dní odo dňa odoslania oznámenia, povinná osoba žiadosť odloží a oznámi to žiadateľovi.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:
„27) § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.“.
68. V § 21a ods. 1 písm. c) sa za slová „týmto zákonom“ vkladajú slová „okrem povinnosti
zaplatiť úhradu podľa § 21 ods. 1 a 4 až 7“.
69. V § 21a odsek 4 znie:
„(4) V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou osobou, kto je povinnou osobou a akým
spôsobom bol podľa navrhovateľa priestupok spáchaný. Orgán prejednávajúci priestupok je
povinný vykonať objasňovanie a postupuje tak, aby zistil páchateľa.“.
70. Za § 22f sa vkladá § 22g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 22g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na povinne zverejňovanú zmluvu uzavretú
po 1. septembri 2018, na objednávku tovarov a služieb vyhotovenú po 1. septembri 2018 a na
faktúru doručenú alebo zaplatenú po 1. septembri 2018.
(2) Na konania začaté pred 1. septembrom 2018 sa použijú predpisy účinné do 1.
septembra 2018.
(3) Povinná osoba, ktorá pred 1. januárom 2011 uzatvorila písomnú zmluvu, 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 vyššieho územného
celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo
nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie, je povinná do 31. augusta 2019
zverejniť v registri údaje podľa odseku 4, ak na základe zmluvy k 1. septembru 2018 existuje
záväzok z nej vzniknutý.
(4) Údaje o zmluvách uvedených v odseku 3 sa zverejňujú v rozsahu týchto údajov:
a) názov zmluvy, ak je k dispozícii,
b) identifikáciu účastníkov zmluvy; ak ide o osobné údaje účastníka zmluvy odlišného od
povinnej osoby, uvedú sa osobné údaje podľa § 5a ods. 13,
c) popis predmetu zmluvy,
d) hodnotu predmetu zmluvy, ak ju možno určiť,
e) dátum uzavretia zmluvy, prípadne dátum udelenia súhlasu s uzavretím zmluvy.
(5) Povinnosti ustanovené v odsekoch 3 a 5 sa nevzťahujú na obce a ich povinné
osoby podľa § 2 ods. 3.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za
výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z.,
zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č.
382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z.,
zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č.
330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z.,
zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č.
381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.
297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z.,
zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č.
253/2015 Z. z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z.,
zákona č. 402/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č.

125/2016 Z. z., zákona č. 307/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z.,
zákona č. 54/2017 Z. z., zákona č. 141/2017 Z. z. a zákona č. 152/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l) o žalobe vo veci povinne zverejňovanej zmluvy.3caba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3caba) znie:
„3caba) § 5aa a 5ab zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. .../2017 Z. z.“.
Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2018.

