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ZÁKON
Z

18. októbra 2012,

ktorým sa mení a doplňa zákon Č. 211/2000 Z. z. o ~lobodnom príst.upe k i~.~rmáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zakon o slobode ínformäcíí)
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. a zákona
Č. 382/2011 Z. z. sa mení a doplna takto:
1. Za § 21a sa vkladajú § 2lb až 21k. ktoré vrátane
nadpisu nad paragrafom znejú:
..Osobitné
o opakovanom

ustanovenia
použití
informácií
§ 21b

(l) Opakovaným použitím informácií je použitie informácie, ktorú má povinná osoba podľa odseku 3
k dispozícii, na podnikateľský účel alebo na nepodnikateľský účel odlišný od pôvodného účelu, na ktorý
bola informácia vytvorená v rámci plnenia úloh tejto
povinnej osoby. Opakovaným použitím informácií nie
je výmena informácií medzi povinnými osobami podľa
odseku 3 prí plnení ich úloh; tým nie je dotknuté ustanovenie § 2lf ods. 6.
(2) Informáciou podľa odseku l je akýkoľvek obsah
alebo jeho časť, najmä obsah záznamu na listine, záznamu uloženého v elektronickej podobe, v podobe zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu alebo
audiovizuálneho díela, v akejkoľvek forme, zaznamenané na akomkoľvek nosiči; informáciou podľa odseku
l nie je počítačový program.
(3) Povinnou osobou podľa odseku l je povinná osoba podľa § 2 ods. l. právnická osoba, ktorá splna požiadavky podľa odseku 4. a združenie právnických osôb,
ktorého členom je aspoň jedna z povinných osôb podľa
odseku 4 alebo § 2 ods. l.
(4) Právnická osoba podľa odseku 3 je osoba založená
alebo zriadená na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný ani obchodný charakter, a
a) je úplne alebo z väčšej časti zapojená na rozpočet povinnej osoby podľa § 2 ods. l,
© JURA EDITION,
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b) je ovládaná F''l povinnou osobou podľa § 2 ods. l ale-

bo
c) viac ako polovica členov jej štatutárneho orgánu,
riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu je vymenovaná alebo volená povinnou osobou podľa § 2
ods. 1.
(5) Ak ďalej nieje ustanovené inak, na sprístupnenie
informácie na účel opakovaného použitia sa primerane
vzťahujú ustanovenia § 2 až 21a.
§ 21c

(l) Osobitné ustanovenia o opakovanom použiti informácií sa nevzťahujú na ínformácíu,
a) ktorá sa nespríatupňuje
podľa ustanovení tohto zákona okrem § II ods. l písm. cl.
b) ktorej vyhotovenie nepatrí do rozsahu plnenia úloh
povinnej osoby,
c) na ktorú má právo duševného vlastníctva podľa osobitného predpisu") iná osoba ako povinná osoba,
d) ktorú má k dispozícii verejnoprávna inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania, a ňou založené právnické osoby na účely plnenia služieb
verejnosti v oblasti vysielania, 270)
e) ktorú má k dispozícii vzdelávacia inštitúcia a výskumná inštitúcia ako škola.F") vysoká škola-")
a osoba zabezpečujúca výskum a vývoj,
f) ktorú má k dispozícii kultúrna inštitúcia ako múzeum.?") knížníca.Yq archív/") a dívadlo.'?')
g) ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť
alebo obranu Slovenskej republiky alebo jej zahraničnopolitické záujmy.
h) ktorá sa týka havarijných plánov, evakuačných plánov a dokumentov na zaistenie fyzickej a objektovej
bezpečnosti povinnej osoby alebo ktorej sprístupnenie by mohlo ohroziť bezpečnosť informačného systému povinnej osoby, najmä ak ide o prístupové heslá,
analýzy zraniteľnosti a rizík informačného systému
v čase ich trvania, výsledky penetračných
testov,
bezpečnostné nastavenie informačného systému,
bezpečnostnú poltttkuť') a dokumenty na zaistenie
informačnej bezpečnosti ňou určené a bezpečnostný
pro] ekt. 27k)
(2) Osobitné ustanovenia o opakovanom použití informácií sa nevzťahujú na použitie ínforrnácíe zverejnenej podľa tohto zákona alebo osobitného predpísu-")
a na použitie ínforrnácíe sprístupnenej na základe žiadostí podľa § 14.
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§ 21d

(1) Sprístupniť informácie podľa ustanovení o opakovanom použiti informácií možno len na základe rozhodnutia povinnej osoby.
(2) Ak povinná osoba umožňuje sprístupnenie inf~r:
mácií podľa odseku l. bez zbytočného od:uadu nah~as:
prevádzkovateľovi
ústredného
por~álu
ve~eJ?eJ
správy'?") údaje o svojich webových sídlach a mych
miestach, kde sa zverejňujú skutočnosti týkajúce sa
opakovaného použitia tnformácíí najmä podľa § 21e
ods. 5. § 21f ods. 7 a 8 a § 21 k ods. 4. Prevádzkovateľ
ústredného portálu verejnej správy tieto údaje bez zbytočného odkladu zverejní na ústrednom portáli verejnej
správy.
§ 2le

(l) Ak povinná osoba umožňuje opakované použitie
informácií, je povinná sprístupniť tieto informácie
a umožniť opakované použitie informácií všetkým žiadateľom za rovnakých podmienok.
(2) Ustanovenia
dohôd medzi povinnou osobou
a inou osobou. ktoré obsahujú obmedzenie opakovaného použitia informácií ostatnými žiadateľmi vrátane výhradného prístupu k opakovane používaným informáciám (ďalej len "obmedzenie opakovaného použitia").
sú neplatné.
(3) Odsek 2 sa nepoužije. ak je obmedzenie opakovaného použitia nevyhnutné na zabezpečenie služieb vo
verejnom záujme.
(4) Povinná osoba aspoň raz za tri roky overuje dôvody obmedzenia opakovaného použitia podľa odseku 3.
pričom z overenia vypracuje odôvodnený písomný záznam.
(5) Povinná osoba zverejňuje dohody, ktoré obsahujú
obmedzenie opakovaného použitia podľa odseku 3, na
svojom webovom sídle. ak ho má zriadené. inak ich zverejňuje podľa § 6 ods. 2. Povinnosť nesprístupniť ustanovenia dohody obsahujúce informáciu. ktorá sa podľa
tohto zákona nesprístupňuje
vrátane rozsahu osobných údajov účastníka dohody odlišného od povinnej
osoby podľa § 5a ods. 13. platí rovnako.
§ 21f

(l) Povinná osoba môže umožniť opakované použitie
informácií bez určenia podmienok alebo s určením
podmienok.
(2) Podmienky opakovaného použitia informácií obsahujú
a) požiadavky prístupu,
b) povinnosti žiadateľa pri opakovanom použiti informácií.
(3) Požiadavkami prístupu podľa odseku 2 písm. a)
sú najmä technické požiadavky, ktorých splnenie je
potrebné na zabezpečenie sprístupnenia informácií na
účel opakovaného použitia. Technické požiadavky musia byť v súlade so štandardmi pre informačné systémy
verejnej sprävy.f")
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(4) Povinnosťami žiadateľa pli opakovanom použití
informácií podľa odseku 2 písm. b) sú najmä povinnosť
označovať povinnú osobu. ktorá na účel opakovaného
použitia informácie poskytla. a obmedzenie možnosti
zmeny obsahu informácií. Zmenou obsah u informácií
níe jeoprava nesprávnej alebo neaktuálne: informácie.
prepojenie informácií s inými ínformácíar.ií. ani dopi,
nenie ďalších tnformácíí. ak je pôvodná informácia
označená.
(5) Podmienky opakovaného použitia ínformáctí určí
povinná osoba tak. aby boli nediskriminačné a obmedzovali opakované použitie informácií len v nevyhnutnej miere.
(6) Povinná osoba. ktorá opakovane používa informáciu na podnikateľský účel odlišný od ?lnenia úloh
tejto povinnej osoby, má rovnaké povínností ako žiadateľ. ktorý opakovane používa ínformácíu na podnikateľské účely.
(7) Povinná osoba zverejňuje podmienky opakovaného použitia informácií na svojom webovom sídle. ak ho
má zriadené. inak ich zverejňuje podľa § -3 ods. 2.
(8) Ak povinná osoba zruší podmienky opakovaného
použitia informácií alebo vydá rozhodnutie o tom. že už
informácie nebude naďalej sprtstupňovaf alebo aktualizovať na účel ich opakovaného použitia. bez zbytočného odkladu o tom informuje na svojom webovom sídle.
ak ho má zriadené, inak podľa § 6 ods. 2.
§ 21g

(l) Povinná osoba sprístupňuje inforrr:ácie na účel
ich opakovaného použitia v podobe a spô sobom, ktorý
umožňujú jej technické podmienky; prednostne však
v elektronickej podobe.
(2) Povinná osoba nemá povinnosť spristupňovat informácie na účel ich opakovaného použitia usporiadané v štruktúre alebo vo forrnátochv-I poda kritérií určených žiadateľom a nemá povinnost zabezpečiť
osobitné technické riešenie prepojenia alebo pripojenia
žiadateľa, ak požiadavky žiadateľa pres ahujú rámec
jednoduchej operácie.
§ 21h

(l) Žiadateľ, ktorý žiada sprístupniť infcrmácie podľa
ustanovení o opakovanom použiti informácií. v žiadosti
okrem náležitostí podľa § 14 ods. 2 uvedie .idaj o tom. či
a) informácie žiada sprístupniť
podľa ustanovení
o opakovanom použití informácií.
b) použije informácie na podnikateľsk}' učel alebo na
nepodnikateľský účel.
(2) Ak žiadosť neobsahuje údaje podľa odseku L povinná osoba ju vybavi podľa § 14.
§2li

(l) Lehota na vybaveníe
dní. Zo závažných dôvodov
žiť túto lehotu. najviac však
ženie lehoty povinná osoba
točného odkladu. najneskôr

žiadosti je 2[1 pracovných
môže povinná osoba predlo 20 pracovných dní. PredÍoznámi žiadat eľovíbez zbydo 21 dní odo dňa podania
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žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov.
V oznámeni uvedie dôvody, ktoré viedli k predlžentu lehoty.
(2) Ak povinná osoba má určené podmienky opakovaného použitia informácii, na základe podanej žiadosti preskúma, či žiadateľ splnil tieto podmienky, a v prípade ich splnenia sprístupní rozhodnutim informácie
na účel ich opakovaného použitia; inak žiadosť rozhodnutim odmietne. Žiadosť rozhodnutim odmietne aj vtedy, ak sa požadované informácie nesprístupňujú podľa
§ 21c a 2ld; ak ide o informáciu podľa § 2lc ods. l
písm. c), povinná osoba v rozhodnuti žiadateľovi oznámi, kto je nositeľom práva duševného vlastníctva, ak je
povinnej osobe známy.
(3) Ak povinná osoba nemá určené podmienky opakovaného použitia informácií a ak sprístupňuje informácie podľa § 2ld,
a) určí podmienky opakovaného použitia informácií
rozhodnutim v lehote na vybavenie žiadosti podľa
odseku l prvej vety a súčasne tieto podmienky zverejní podľa § 21f ods. 7 alebo
b) v rovnakej lehote rozhodnutim sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia.
(4) Ak sa uplatní postup podľa odseku 3 písm. a), lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť odo dňa podania oznámenia žiadateľa o splnení požiadaviek prístupu takto určených podmienok opakovaného použitia
informácií.
(5) Ak žiadateľ prestal splňat podmienky opakovaného použitia informácií. povinná osoba na základe rozhodnutia zruši opakované použitie informácii.
§ 2lj

(l) Odvolanie možno podať proti rozhodnuliu povinnej osoby
a) podľa § 18 ods. 3,
b) o odmietnuti žiadosti podľa § 2li ods. 2.
c) o zrušení opakovaného použitia ínformácíí podľa
§ 2li ods. 5.
(2) Odvolanie je prístupné aj vtedy, ak povinná osoba
sprístupní informácie na účel ich opakovaného použitia a žiadateľ sa domnieva, že neboli dodržané rovnaké
podmienky podľa § 21e ods. 1.
§ 21k
(1) Úhrada za opakované použitie informácií je príjmom povinnej osoby a môže byťjednorazová alebo opakovaná.
_.(2) Úhrada za opakované použitie informácií sa vypocl~a ako súčet účelne vynaložených nákladov spojenych s umožnením prístupu k informáciám prostredníctvom nového alebo existujúceho priameho alebo
nepriameho prepojenia alebo pripojenia žiadateľa k databáze informácií povinnej osoby. so zhotovením kópií,
so zadovážením technických nosičov. s odoslanim in~o:mácií žiadateľovi a príplatku nepresahujúceho 10 %
ucelne vynaložených nákladov, ktorý si povinná osoba
môže pripočítať k účelne vynaloženým nákladom.
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Ustanovenia § 21e ods. l a § 21f ods. 5 sa použijú rovnako.
(3) Príplatok podľa odseku 2 môže povinná osoba použiť len na skvalitňovanie prístupu žiadateľov k informáciám, najmä na vytvorenie alebo inováciu osobitných technických prepojení alebo pripojení, alebo na
konverziu informácií do elektronickej podoby, ak spôsob financovania povinnej osoby umožňuje nakladať
s týmto príplatkom.
(4) Povinná osoba zverejňuje výšku úhrady podľa odseku 2 na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené,
inak ju zverejňuje podľa § 6 ods. 2.
(5) Ak o to žiadateľ požiada, povinná osoba mu písomne oznámi skutočnosti, ktoré boli podkladom na
výpočet výšky úhrady podľa odseku 2.
(6) Povinná osoba si nemôže pripočítať príplatok
podľa odseku 2, ak žiadateľ
a) je právnická osoba, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby.F")
b) žiada o opakované použitie informácií na nepodníkateľské účely a
c) preukáže čestným vyhlásením, že nebude poskytovať informácie tretím osobám na podnikateľské účely.

(7) Ak žiadateľ, u ktorého povinná osoba neprípočítala príplatok podľa odseku 6, poskytuje írr'ormácíe tretím osobám na podnikateľské účely, je na základe rozhodnutia vydaného povinnou osobou povinný uhradiť
priplatok podľa odseku 2.
(8) Povinná osoba môže od zaplatenia úhrady podľa
odseku 2 upustiť; musí však postupovat rovnako pri
všetkých žiadostiach rovnakého druhu.",
Poznámky pod čiarou k odkazom 27b::ož 27p znejú:
§ 66a Obchodného zákonníka.
Zákon Č. 532/2010
Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších
predpisov.
27d) § 27 zákona C. 245/2008
Z. z. o vvchove a vzd-lávaní (školský
_ zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2") § 2 ods. 2 zákona C. 131/2002
Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
C. 363/2007 Z. Z.
27C) §~ods. 5 a 6 zákona
Č. 206/2009
Z. z. o múzeách
a o galénach a o ochrane predmetov kultúrnej hoduotv a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/199C Zb. o priestupkoch v zriem neskorších predpisov.
27!ll §.3 ods. l zákona č. 183/2000
Z. z. o knižniciach. o doplnení
zakona Slovenskej národnej rady č. 27 / 19~7 Zb. o štátnej
?amlatkovej
starostlivosti
a o zmene a doplnení zákona
c. 68/1997 Z. z. o Matíci slovenskej.
27h) § 4 zákona č. 395/2002
Z. z. o archívoch a registratúrach
a o doplnení niektorých zákonov.
271) ~
2 ods. l zákona č. 384/1997
Z. z. v zneni zákona
c. 416/2001 Z. Z.
271) ~ 28 ,písm. a) výnosu Ministerstva
financií Skrvenskej repubhky~. 312 / ~OlOZ. z. o štandardoch pre ínformačné systémy
verejnej spravy.
'
2?k) § 16 zákona
428/2002 Z. Z.
271) Napríklad
zákon č. 530/2003
Z. z. o obc.iodnom registri
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. zákon Č. 200/20 II Z. Z.
27"') § 2 písm. j) zákona
Č. 275/2006
Z. z. " zneni zákona
Č. 570/2009
Z. z.
27,,) N.apríklad zákon Č. 275/2006
Z. z .. výnos Mí.usterstva ftnanCll Slovenskej
republiky Č. 312/2010 Z. z.

,,27b)
27c)

č:
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270)

27p)

§6zákonač. 275/2006Z. z. v znení zákona
570/2009Z. z.
Výnos
Ministerstva
financií
Slovenskej
republiky
č. 312/2010 Z. Z.
§ 2 ods. 2 zákona Č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v zneni zákona Č. 35/2002 Z. z....
č.

2. § 22 sa doplna odsekom 3, ktorý znie:
,,(3)Ustanovenia § 2lb až 21k sa použijú na prístup
k informáciám len na základe žiadosti podľa § 2lh.".
3. Za § 22d sa vkladá § 22e. ktorý vrátane nadpisu
znie:
,,§

22e

Č.

ba zverejní na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, inak ich zverejní podľa § 6 ods. 2, najneskôr do
31. decembra 2012.
(2) Povinná osoba nemôže podmieňovať opakované
použitie informácii určením podmienok, ak ide o informácie alebo štruktúru informácií, ktoré boli alebo sú
verejne dostupné alebo zverejnené povinnou osobou
pred l. decembrom 2012.
(3) Informáciu zverejnenú podľa tohto zákona alebo
osobitného predpisu'?') alebo sprístupnenú na základe
žiadosti podľa § 14 pred l. decembrom 2012 možno použiť na podnikateľské účely a nepodnikateľské účely.".
4. V prílohe zákona prvom bode sa v zátvorke pred
sl?vá "U. v." vkladajú slová "Mimoriadne vydanie Ú. v.
EU, kap. 13/zv. 32,".

Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od l. decembra 2012
(l) Ustanovenia dohôd medzi povinnou osobou
a inou osobou existujúce k 30. novembru 2012, ktoré
obsahujú obmedzenie opakovaného použitia, stanú sa
neplatné l. decembra 2012; to neplatí, ak ide o obmedzenie opakovaného použitia podľa § 21 e ods. 3. Dohody medzi povinnou osobou a inou osobou uzatvorené
pred l. decembrom 2012, ktoré obsahujú obmedzenie
opakovaného použitia podľa § 21 e ods. 3, povinná oso-

5. V I?rílohe zákona druhom bode sa v zátvorke pred
slová "U. v." vkladajú slová "Mimoriadne vydanie Ú. v.
EÚ, kap. 15/zv. 7,".
.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť l. decembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.
Pavol Paška v. r.
Robert Fico v. r.
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628
ZÁKON
zo 14. decembra 2005,
kto 'm sa mení a doplňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístup~ k,informá~iám
ry
a doplnení niektorý ch zákonov (zákon o slobode informach) v zneni
a o zmene
, i k
'h
ák
zákona č. 747/2004 Z. z. a o zmene a doplnení ne toryc z onov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:
Čl. J

Zákon Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k in formáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení zákona Č. 747/2004
Z. z. sa mení a doplna takto:

o bezodplatné nadobudnutie. cena obvyklá za obdobnú
vec v mieste a v čase nadobudnutia.
(8) Ústavný súd Slovenskej republiky je povinný zverejniť doručené návrhy na za~atie konania p~dľa
čl. 125 až 126 a čl. 127a až 129 Ustavy Slovenske] republiky ....
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 9.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6a a Eb znejú:
,,6a) § 2 ods. l písm. b) zákona

l. V § 2 sa za slová "štátnym orgánom" vkladá čiarka
a slová "vyšším územným celkom".
6b]

2. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová "ktoré hospodária
s verejnými financiami alebo nakladajú s majetkom
štátu alebo majetkom obcí".
3. V § 3 ods. 2 sa slová "alebo majetkom obce" nahrádzajú slovami "majetkom vyššieho územného celku
alebo majetkom obce. o životnom prostredi.") o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia".
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
,,3") Zákon Č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní.
informácií o žívotnorn prostredí.".

uchovávani

a šírení

4. V § 5 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8.
ktoré znejú:
..(6) Povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestorov
a hnuteľnej veci. ktorej nadobúdacia cena bola vyššia
ako 20-násobok minimálnej mzdy'v) vo vlastníctve štátu. verejnoprávnej inštitúcie. obce. vyššieho územného
celku alebo orgánu verejnej moci. ktorý táto povinná
osoba previedla do vlastníctva alebo ktorý prešiel do
vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum
prevodu alebo prechodu vlastnictva a právny titul, ako
aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb. ktoré nadobudli tento majetok do
vlastníctva. a to v rozsahu
a) meno a priezvisko. názov alebo obchodné meno.
b) adresa pobytu alebo sídlo.
c) identifikačné číslo. ak ide o právnickú osobu alebo
fyzickú osobu - podnikateľa.
(7) Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory. ktoré boli prevedené do vlastníctva
doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu
podľa osobitného predpísu;") Za nadobúdaciu cenu na
účely zverejnenia podľa odseku 6 sa považujú. ak ide
o vlastné zhotovenie. náklady na zhotovenie. a ak ide
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Národnej rady Slovenske] republiky
90/1996
Z. z. o minimálnej
mzde v znení neskorších
predpisov.
§ 16 a § 17 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenske] republiky
Č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a. nebytových priest.orov
v znení neskorších predpisov.".
Č.

5. V § 6 ods. l sa na konci pripája táto veta: "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 nieje dotknutá
povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí
tejto doby .".
6. V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia "Zákon
52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch." nahrádza citáciou "Zákon Č. 428/2002
Z. z. o ochrane osobných údajov v zneni neskorších
predpisov." .
Č.

7. V § 9 ods. 2 prvej vete sa za slovom .zákonorn" odkaz na poznámku pod čiarou 15 nahrádza odkazom na
poznámku pod čiarou 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.
8. V § 9 ods. 2 prvej vete sa vypúšťa slovo ..osobitný".
9. § 9 sa doplňa odsekmi 3 a 4. ktoré znejú:
,,(3)Povinná osoba sprístupní na účely informovania
verejnosti osobné údaje fyzickej osoby. ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonorn'') o fyzickej osobe. ktorá je
verejným funkcionárom. ISa) poslancom obecného zastupíteľstva.t's) predstaveným v štátnej službe.t'") odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky. prezidenta Slovenskej republiky. predsedu
Národnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky. lSd) vedúcim zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záu]me.!")
vedúcim
zamestnancom
zamestnávateľa.
ktorým je orgán verejnej mocí.!") nadriadeným v služobnom pomere'w) alebo členom hodnotiacej komisie
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alebo iného obdobného orgánu, ktorý sa zúčastňuje na
procese rozhodovania o použiti ve:ejr~ých pr~s~rie?kOV,16h)
Podľa prvej vety sa sprístupnuju osobne udaje
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
náležitostí priznané za výkon funkcie alebo za výkon
pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho
rozpočtu alebo z iného verejného rozpočtu.
(4) Osobné údaje osoby. ktorá je nadriadeným v služobnom pomere.w) povinná osoba sprístupní v rozsahu a na účel podľa odseku 3,len ak sprístupnenie nieje
v rozpore s povinnosťou mlčanlivosti podľa osobitných
predpísov'") a zároveň sprístupnenie tejto ínformácíe
neohrozí bezpečnosť alebo obranu Slovenskej republiky, ochranu verejného poriadku alebo plnenie úloh
týchto osôb alebo orgánov, v ktorých vykonávajú svoju
činnosť; ustanovenie § 13 sa v tomto prípade nepoužije. ".

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a až 16i znejú;
,,">a) Cl. 2 ods.

l ústavného zákona Č. 357/2004 Z. z. o ochrane
verejného záujmu pri výkone fu nkcti verejných funkcionárov.
16b) Zákon Slovenskej
národnej rady Č. 369/1990
Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpísov.
lGe) § 5 ods. 3 až 5 a § 9 zákona Č. 312/2001
Z. z. o štátnej službe
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
16d) § 25 ods. 2 písm. b) zákona Č. 312/2001
Z. z. v znení neskorších
predpisov.
16<:) § 5 ods. l zákona č. 552/2003
Z. z. o výkone prác vo verejnom
záujme v znení neskorších predpisov.
161) § 9 ods. 3 Zákonníka
práce.
16g) Napriklad zákon Č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru. Slovenskej
infonnačnej
služby. Zboru
väzenskej ajustičnej stráže Slovenskej republiky a železničnej
polície v znelú neskorších predpisov.
16b) § 2 písm. a) zákona č'. 523/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
161) Napriklad
zákon
Národnej
rady
Slovenske]
republiky
Č. 46/1993
Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení
neskorších
predpisov.
zákon
Národnej
rady Slovenskej
republiky č. 198/1994
Z. z. o Vojenskom spravodajstve
v znelú neskorších predpisov. zákon Národnej rady Slovenskej
republiky č. 171 11993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov .".

10. V § II ods. l písm. c) sa slovo ..autor" nahrádza
slovami ..osoba oprávnená podľa týchto osobitných
predpisov")" .
ll. V § II ods, l písmeno d) znie:
..d) sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov. alebo orgánu činného
v trestnom konaní podľa osobitných predpisov")
okrem informácie o rozhodnuti alebo o výsledku konania, ak jej sprístupnenie
nezakazujú osobitné
predpisy. 24)".
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Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
Napriklad
Trestný poriadok,
Občiansky
súdny poriadok:
zákon č. 757/2004
Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. zákon Národne] rady Slovenskej republiky
Č. 38/í993
Z. z. o organizácii Ustavného súdu Slovenskej
republiky, o konaní pred ním a o postavení Jeho sudcov v znení
neskorších predpisov .".

,,24)

12. V § II sa odsek l doplňa písmenom gl. ktoré znie:
..g) sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných predpísov'")
okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu alebo dozoru. akjej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy. 24t)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie:
,,24b]

Napriklad
zákon
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
č. 10/1996
Z. z. o kontrole v štátnej správe v znelú
neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad
finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona Č. 340/2005
Z. z .. zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom
úrade Slovenskej republiky v zneni neskorších predpisov.
zákon Č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívani ;adrovej energie
(atómový zákon I a o zmene a doplnení niektorých zákonov.".

13. V § 14 odsek 2 znie:
"(2) Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno. priezvisko, názov alebo obchodné
meno žiadatel'a, jeho adresa pobytu alebo sídlo. ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.".
14. V § 15 ods. l sa za slová ..do piatich dní" vkladajú
slová ..odo dňa doručenia žiadosti".
15. V § 17 ods. 1 sa slovo ..desiatich" nahrádza slovami "ôsmich pracovných".
16. V § 17 ods. 2 sa slovo ..clesať" nahrádza slovami
"osem pracovných".
17. Za § 21 sa vkladá § 2la. ktorý vrátane nadpisu
znie:
..§ 2la

Priestupky
(l) Priestupku sa dopustí ten. kto
al vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,
b) vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu. alebo
iným opatrením zapríčini porušenie práva na sprístupnenie informácií.
c) poruší inú povinnosť ustanovenú týmto zákonom.
(2) Za priestupok podľa odseku l možn') uložiť pokutu do 50 000 Sk a zákaz činnosti až na dva roky.
(3) Priestupok podľa odseku l možno prejednať len
na návrh postihnutej osoby, jej zákonného zástupcu
alebo opatrovníka (ďalej len "navrhovate!"). Navrhovateľ je účastníkom konania o priestupku.
(4) V návrhu musí byť uvedené, kto je postihnutou
osobou. koho navrhovateľ označuje za páchateľa
a kedy a akým spôsobom priestupok spáchal,
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(5) Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obvodný úrad.
(6) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje
všeobecný predpis o príestupkoch.?")".
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
,,27a)
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Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990
v znení neskorších predpísov .",

Zb. o priestupkoch

18. Nad § 22 sa vkladá nadpis "Spoločné.
prechodné a záverečné
ustanovenia"
a nadpis pod
§ 22 sa vypúšťa.
19. Za § 22 sa vkladajú § 22a a 22b. ktoré znejú:
,,§ 22a

Týmto zákonom sa preberajú

právne akty Európ-

skych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 22b
Povinné zverejnenia informácií podľa § 5 ods. 6
a ods. 8 sa vzťahuje na prevod alebo prechod majetku.
ktorý sa uskutočnil po 2. januári 2006. a na nám:hy na
začatie konania doručené po 2. januári 2006. Spnstupnenie informácie podľa § 5 ods. 6 a ods. 8 sa za podmienok ustanovených týmto zákonom vzťahuje aj na prevod alebo prechod majetku, ktorý sa uskutočnil pred
2. januárom 2006. a aj na návrhy na začatie konania
doručené pred 2. januárom 2006 .".
20. Zákon sa doplna prílohou. ktorá vrátane nadpisu
znie:
..Príloha
k zákonu č. 211 /2000 Z. z.
v zneni neskorších predpisov

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV
EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ úNIE
l. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES
verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345.31. 12.2003).

zo 17. novembra 2003 o opakovanom použiti informácii

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám
o životnom prostredí a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313 EHS (Ú. v. EÚ L 041, 14.2.2003] ....

Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady Č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady Č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady Č. 130/1991 Zb .. zákona Slovenskej národnej
rady Č. 421/1991 Zb .. zákona Slovenskej národnej
rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej
rady Č. 564/1991 Zb .. zákona Slovenskej národnej
rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady
Č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 43/1993 Z. z.. zákona Národnej rady Slovenskej republikyč. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady
Slovenskej republiky Č. 287/1994
Z. z., zákona
Č. 229/1997
Z. z.. zákona Č. 225/1998 Z. z., zákona
Č. 233/1998
Z. z.. nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky Č. 185/1999 Z. z.. zákona č. 389/1999 Z. z.,
zákona
6/2001 Z. Z., zákona č. 453/2001 Z. z.. zákona č. 205/2002 Z. Z., zákona č. 515/2003 Z. Z., zákona
č. 369/2004 Z. Z., zákona č. 535/2004 Z. z., zákona
č. 583/2004 Z. z., zákona Č. 615/2004 Z. Z., zákona
Č. 757/2004 Z. z. a zákona Č. 171/2005 Z. z. sa mení
takto:
č,

V § 12 ods. 4 druhá veta znie:
"Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné. ak predmetom rokovania sú informácie alebo
veci chránené podľa osobitných zákonov; 12") to neplatí.
akje predmetom rokovania obecného zastupitel'stva
a} použitie verejných prostriedkov na platy. odmeny
a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov
© IURA EDITION, spol. s r. o.

obce, členov orgánov obce. zamestnancov obce alebo
osôb. ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä
prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce,
nadobudnutie
majetku do vlastníctva obce alebo
prenechanie majetku obce do užívania iným osobám ....
Čl. III
Zákon Č. 302/200 lZ. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
zákona Č. 445/2001 Z. z., zákona Č. 553/2003 Z. z., zákona Č. 369/2004 Z. z., zákona Č. 583/2004 Z. z. a zákona Č. 615/2004 Z. z. sa mení takto:
V § II ods. 7 druhá veta znie:
..Zastupiteľstvo vyhlási rokovanie vždy za neverejné,
ak predmetom rokovanía sú informácie alebo veci chránené podl'a osobitných zákonov; JS} to neplatí. ak je
predmetom rokovania zastupiteľstva
aj použitie verejných prostríedkov na platy. odmeny
a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov
samosprávneho kraja. členov orgáno', samosprávneho kraja. zamestnancov samosprávneho kraja
alebo osôb. ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre
samosprávny kraj,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve samosprávneho kraja. najmä prevod vlastníctva k majetku vo
vlastníctve samosprávneho
kraja. nadobudnutie
majetku do vlastníctva samosprávneho kraja alebo

