
Žiadateľ: Ondrej Dostál 

Povinná osoba: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií 

 

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) v znení neskorších 

predpisov Vás žiadam o sprístupnenie informácií. Požadované informácie sa týkajú zmluvy 

o výpožičke uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR (MV SR) a Renátou Žigovou, 

Dudvážská 5110/23, 821 07 Bratislava, číslo zmluvy SE_ZM_SE-OMTZ2-2013-001070-

001_2013, odkaz na zmluvu v centrálnom registri zmlúv: 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=766110, ktorou Renáta Žigová ako požičiavateľ 

poskytla MV SR ako vypožičiavateľovi bezplatne do užívania automobil AUDI A8L na 

obdobie od podpísania zmluvy do 31.12.2013 (ďalej len „predmetná zmluva“). Žiadam týmto 

o sprístupnenie nasledovných informácií: 

1. Čo bolo dôvodom uzavretia predmetnej zmluvy? 

2. Kto navrhol uzavretie predmetnej zmluvy? (MV SR alebo Renáta Žigová alebo iná 

osoba. Ak iná osoba, žiadam uviesť jej meno a priezvisko)? 

3. Kedy a akou formou navrhovateľ uzavretia predmetnej zmluvy podľa 

predchádzajúceho bodu navrhol uzavretie takejto zmluvy? 

4. Ktorý funkcionár alebo zamestnanec MV SR rozhodol o uzavretí predmetnej 

zmluvy? 

5. Bola predmetná zmluva účinná a platná po celú dohodnutú dobu jej platnosti, t. j. 

do 31.12.2014, alebo prišlo k jej predčasnému vypovedaniu? Ak áno, kedy? 

6. Úplný zoznam útvarov MV SR, ktoré automobil zapožičaný predmetnou zmluvou 

(ďalej len „predmetný automobil“) v priebehu roka 2013 využívali. 

7. Úplný zoznam zamestnancov MV SR, prípadne ďalších osôb, ktoré predmetný 

automobil v priebehu roka 2013 využívali, aj s uvedením ich funkcií, resp. 

pracovných pozícií. 

8. Vo vzťahu ku každému zo zamestnancov MV SR, prípadne ďalším osobám, ktoré 

predmetný automobil v priebehu roka 2013 využívali, žiadam uviesť nasledovné 

informácie: 

a) počet dní, počas ktorých v roku 2013 predmetný automobil využívali, 

b) počet najazdených kilometrov predmetným automobilom v roku 2013. 

9. Kniha jázd predmetného automobilu za rok 2013. 

10. Výška nákladov na pohonné hmoty (suma v eurách), ktoré MV SR vynaložilo 

v roku 2013 na prevádzku predmetného automobilu. 

11. Iné náklady na prevádzku predmetného automobilu (okrem nákladov na pohonné 

hmoty podľa bodu 10), ktoré MV SR v súlade s predmetnou zmluvou vynaložilo 

v roku 2013. Žiadam vo vzťahu ku každému prevádzkovému nákladu uviesť typ 

nákladu, výšku nákladu (suma v eurách) a dátum vynaloženia nákladu. 

12. Bola predmetná zmluva predĺžená aj na rok 2014? 

13. Bola uzavretá iná zmluva o využívaní predmetného automobilu v roku 2014 

ministerstvom? 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=766110


14. Počet zmlúv o výpožičke automobilu, ktoré MV SR uzatvorilo od 1.1.2012 do 

17.6.2014. 

15. Vo vzťahu ku každej zmluve podľa predchádzajúceho bodu žiadam uviesť 

nasledovné informácie: 

a) meno, priezvisko a adresu požičiavateľa, prípadne názov a sídlo požičiavateľa 

b) dátum zverejnenia zmluvy v Centrálnom registri zmlúv, 

c) adresu odkazu na zverejnenú zmluvu v Centrálnom registri zmlúv. 

 

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií: elektronickou poštou. 

 

V súlade s § 14 ods. 5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam, aby ste mi 

písomne na e-mailovú adresu potvrdili podanie tejto žiadosti a prípadne aj oznámili 

predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.  

 

Za poskytnutie požadovaných informácií Vám vopred ďakujem. 

 

S pozdravom  

  

Ondrej Dostál  

 

  

V Bratislave dňa 17. júna 2014.  

 

 

 


