Dušan Sloboda
Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika
Štefánikova 1
811 06 Bratislava
poštová adresa
Medená 5
811 02 Bratislava
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Prievozská 2/B
825 25 Bratislava 26
V Bratislave, 6. marca 2009
VEC: Rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie
Týmto podávam rozklad proti rozhodnutiu Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky (ďalej len „MVRR SR“) o neposkytnutí informácií podľa základe zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
Predmet pôvodnej žiadosti o informáciu (aká informácia bola požadovaná):
Pôvodnou žiadosťou som v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
požiadal o nasledovné informácie:
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam o
sprístupnenie nasledovných informácií MVRR SR ako centrálny koordinačný orgán
ohľadom zazmluvnenia a čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z
programového obdobia 2004-2006 a z programového obdobia 2007-2013 v nasledovnej
podobe:
A)

Vývoj zazmluvnenia a vývoj čerpania štrukturálnych fondov (osobitne) a Kohézneho
fondu (osobitne) z programového obdobia 2004-2006, a to:
1.
výšku zazmluvnených prostriedkov (v Sk a v EUR) a tiež percentuálne ako
podiel zazmluvnených prostriedkov na celkovom záväzku obdobia 2004-2006,
2.
výšku čerpaných prostriedkov (v Sk a v EUR) a tiež percentuálne ako podiel
čerpania na celkovom záväzku obdobia 2004-2006,
Požadované informácie podľa bodu 1. a 2. požadujem zverejniť k záveru
nasledovných mesiacov:
- máj 2004
- jún 2004
- júl 2004
- august 2004
- september 2004
- október 2004
- november 2004
- december 2004
- január 2005
- február 2005
- marec 2005
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- apríl 2005
- máj 2005
- jún 2005
- júl 2005
- august 2005
- september 2005
- október 2005
- november 2005
- december 2005
- január 2006
- február 2006
- marec 2006
- apríl 2006
- máj 2006
- jún 2006
- júl 2006
- august 2006
- september 2006
- október 2006
- november 2006
- december 2006
- január 2007
- február 2007
- marec 2007
- apríl 2007
- máj 2007
- jún 2007
- júl 2007
- august 2007
- september 2007
- október 2007
- november 2007
- december 2007
- január 2008
- február 2008
- marec 2008
- apríl 2008
- máj 2008
- jún 2008
- júl 2008
- august 2008
- september 2008
- október 2008
- november 2008
- december 2008
- január 2009
B)

Vývoj zazmluvnenia a vývoj čerpania štrukturálnych fondov (osobitne) a Kohézneho
fondu (osobitne) z programového obdobia 2007-2013, a to:
1.
výšku zazmluvnených prostriedkov (v Sk a v EUR) a tiež percentuálne ako
podiel zazmluvnených prostriedkov na celkovom záväzku obdobia 2007-2013,
2.
výšku čerpaných prostriedkov (v Sk a v EUR) a tiež percentuálne ako podiel
čerpania na celkovom záväzku obdobia 2007-2013,
Požadované informácie podľa bodu 1. a 2. požadujem zverejniť k záveru
nasledovných mesiacov:
- január 2007
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- február 2007
- marec 2007
- apríl 2007
- máj 2007
- jún 2007
- júl 2007
- august 2007
- september 2007
- október 2007
- november 2007
- december 2007
- január 2008
- február 2008
- marec 2008
- apríl 2008
- máj 2008
- jún 2008
- júl 2008
- august 2008
- september 2008
- október 2008
- november 2008
- december 2008
- január 2009
Žiadam o zaslanie predmetných informácií v elektronickej podobe na môj e-mail:
dusansloboda@institute.sk.
V Bratislave dňa 15. februára 2009
Dušan Sloboda
Dátum podania žiadosti: 15.2.2009
Dátum odmietnutia žiadosti:
Žiadosť zaevidovaná na MVRR SR pod číslom 60/OMK/2009 bola odmietnutá rozhodnutím
č. MVRR-2009-11373/10351-3 zo dňa 25.2.2009, ktoré bolo podpísané Ing. Marianom
Janušekom, ministrom výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“,
viď príloha).
Napadnuté rozhodnutie mi bolo doručené dňa 26.2.2009. Zákon o slobode informácií v § 19
stanovuje, že odvolanie, resp. rozklad proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie možno
podať „v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty
na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17“. Rozklad sa podáva v zákonom stanovenej lehote.
Z čoho je možné badať porušenie zákona:
MVRR SR v napadnutom rozhodnutí žiadosť odmieta v plnom rozsahu, pričom
v odôvodnení MVRR SR uvádza, že „Údaje za celé programovacie obdobie 2004-2006 ako aj
programové obdobie 2007-2013 sú evidované v databáze ITMS. Žiadateľom požadované
informácie je možné získať výberom údajov z databázy ITMS, čo vyžaduje vytvorenie
neštandardných výberových podmienok a ich ďalšie spracovanie do výstupových zostáv.
Požadované informácie sú spracované komplexne a existujú iba vo vyššie uvedenej
komplexnej štruktúre a forme.“ Ďalej MVRR SR uvádza, že „zákon neukladá povinnej
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osobe povinnosť vytvárať na základe žiadosti informácie, ktoré v momente podania tejto
žiadosti ešte neexistujú.“
Na základe nasledovného sa domnievam, že mnou požadované informácie MVRR SR má
k dispozícii a nie je nevyhnutné vytvárať na základe žiadosti nové informácie:
1.) V predkladacej správe k materiálu „Analýza stavu kontrahovania a čerpania
prostriedkov zo štrukturálnych fondov v programovom období 2004 – 2006 a opatreniach
prijatých na elimináciu potenciálnych rizík - nové znenie,“ ktorý vláda SR schválila dňa
10.12.2008, uvádza MVRR SR ako predkladateľ daného materiálu okrem iného i nasledovné:
Opatrenia jednotlivých riadiacich orgánov sú v zmysle požiadavky riadiaceho
orgánu pre Rámec podpory Spoločenstva odpočtované v pravidelných
mesačných intervaloch. Zároveň je vyhodnotenie opatrení súčasťou
Výhľadového plánu kontrahovania a čerpania finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov a štátneho rozpočtu za programové obdobie 2004 –
2006, ktorý riadiaci orgán pre CSF predkladá v štvrťročných intervaloch na
koordinačné porady členov vlády SR zodpovedných za čerpanie eurofondov.
(Zdroj:
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/94324450A4C73D44C125751
9003030B9?OpenDocument)
Zo znenia a obsahu daného vyššie spomínaného materiálu, ako i zo znenia a obsahu ďalších
pravidelných správ o kontrahovaní a čerpaní eurofondov za programovacie obdobie 20042006 i za programovacie obdobie 2007-2013, ktoré MVRR SR v priebehu rokov 2004 až
2008 predkladalo vláde SR na schválenie vyplýva, že MVRR SR disponuje informáciami
v štruktúre požadovanej v žiadosti a teda nie je nevyhnutné vytvárať na základe žiadosti nové
informácie.
2.) V materiáli „Zhodnotenie zazmluvnenia a čerpania štrukturálnych fondov z
regionálneho aspektu,“ ktorý v novembri 2008 MVRR SR publikovalo na webstránke
www.nsrr.sk, sa nachádzajú informácie ohľadom zazmluvnenia a čerpania eurofondov k 30.
6. 2008 a k 31. 10. 2008.
(Zdroj:
http://www.nsrr.sk/download.php?FNAME=1233154038.upl&ANAME=Zhodnotenie+zazml
uvnenia+a+cerpania+struktur%C3%A1lnych+fondov+z+region%C3%A1lneho+aspektu+%2B
+mapova+priloha.zip)
MVRR SR sa v predmetnom materiáli odvoláva ako na zdroj publikovaných dát práve na
údaje z ITMS, z čoho vyplýva, že MVRR SR má k dispozícii informácie požadované v žiadosti
a teda nie je nevyhnutné vytvárať na základe žiadosti nové informácie.
3.) V materiáli „Výročná správa o implementácii Rámca podpory Spoločenstva 2004,“
ktorý MVRR SR publikovalo v máji 2005, sa uvádza okrem iného i nasledovné:
Hlavným zámerom RO pre RPS v oblasti publicity a informovanosti bolo
vytvorenie platformy pre úzku spoluprácu všetkých zainteresovaných orgánov
a organizácií, s cieľom maximálnej racionalizácie všetkých relevantných
aktivít a vytvorenia takého informačného systému, ktorý by bol prehľadný a
ľahko dostupný na celom území SR a poskytoval by všetkým definovaným
cieľovým skupinám vždy aktuálne, komplexné, úplné, presné a správne
informácie o všetkých aktivitách, z ktorých by mohli profitovať, o postupoch
predkladania projektov a kritériách ich vyhodnocovania a pod. Konečným
zámerom sledovaným pri koncipovaní KAP RO pre RPS bola maximalizácia
4/7

úspešnosti získavania nenávratných finančných príspevkov a prehĺbenie
transparentnosti vo vzťahu ku všetkým aktivitám štátu spolufinancovaným z
európskych fondov a štátneho rozpočtu SR.
Z vyššie spomínaného znenia a obsahu materiálu, ako i z ďalších nasledovných správ RO pre
RPS (CSF) , ktorým je MVRR SR, resp. CKO, ktorým je opätovne MVRR SR, vyplýva, že
MVRR SR má k dispozícii informácie požadované v žiadosti a teda nie je nevyhnutné vytvárať
na základe žiadosti nové informácie.
4.) MVRR SR pravidelne každomesačne zverejňuje na webstránke www.nsrr.sk (resp.
v minulosti na webstránke www.strukturalnefondy.sk) informácie o zazmluvnení a čerpaní
eurofondov aktuálne k záveru daného kalendárneho mesiaca jednak za programovacie
obdobie 2004-2006, ako i za programovacie obdobie 2007-2013:
Stav implementácie za programovacie obdobie 2004-2006 – náhľad webstránky:

Zdroj:
http://www.nsrr.sk/sk/programovacie-obdobie-2004---2006/stav-cerpania-financnychprostriedkov-v-po-2004-2006/ (stav webstránky k 5.3.2009)
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Stav implementácie za programovacie obdobie 2007-2013 – náhľad webstránky:

Zdroj: http://www.nsrr.sk/cerpanie/ (stav webstránky k 5.3.2009)
MVRR SR pravidelne každomesačne uverejňuje požadované informácie na webstránke na
istý čas, čo potvrdzujú i vyššie uvedené príklady. Vyššie uvedené príklady taktiež potvrdzujú,
že MVRR SR má k dispozícii informácie požadované v žiadosti a teda nie je nevyhnutné
vytvárať na základe žiadosti nové informácie.
5.) MVRR SR vyplýva povinnosť informovať verejnosť o implementácii eurofondov v SR
i z nasledovných právnych predpisov:
•

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1159/2000 z 30. mája 2000 o opatreniach pre
informovanie a publicitu týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov, ktoré majú
vykonať členské štáty

•

NARIADENIE RADY (ES) č. 1260/1999
z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch

•

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1828/2006
z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES)
č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho
rozvoja

•

NARIADENIE RADY (ES) č. 1083/2006
z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde
regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa
zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999
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•

zákon č. 528/2008 zo 4. novembra 2008 o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva

Žiadam o sprístupnenie požadovaných informácií nielen v súlade s ustanoveniami zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ale i v nadväznosti na príslušné
ustanovenia vyššie spomínaných právnych predpisov.
Čoho sa žiadateľ dožaduje:
Týmto rozkladom sa žiadateľ dožaduje, aby vedúci ústredného orgánu štátnej správy (MVRR
SR) v súlade s § 19 zákona o slobode informácií preskúmal v celom rozsahu rozhodnutie
MVRR SR o obmedzení prístupu k informáciám vo vyššie uvedenej veci a postup MVRR SR
v tejto veci, ktorým bolo žiadateľovi odopreté sprístupnenie požadovanej informácie, o čom
bol informovaný odpoveďou MVRR SR. Žiadateľ sa dožaduje, aby vedúci ústredného
orgánu štátnej správy (MVRR SR) zrušil prvostupňové rozhodnutie MVRR SR
v tejto veci a rozhodol, aby boli žiadateľovi sprístupnené požadované
informácie.
Uvedené informácie žiadam zaslať v elektronickej forme prostredníctvom elektronickej pošty
na e-mailovú adresu dusansloboda@institute.sk
S pozdravom,
Dušan Sloboda
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