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1. Návrh na uznesenie: 

 

Uznesenie č. ......./2021 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľakove 

A.  berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o výsledku kontroly dodržiavania zákona č. 305/2013 Z. z. o 

elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v 

podmienkach rozpočtovej organizácii Základná škola Farská lúka 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dôvodová správa: 

 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov hlavný kontrolór predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému 

zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí. 
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Správa o výsledku kontroly 

 
 

Na základe podania občana mesta Fiľakovo vykonala hlavná kontrolórka mesta v súlade 

s plánom kontrolnej činnosti na II. polrok 2021 

 

kontrolu dodržiavania zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente) v podmienkach rozpočtovej 

organizácii Základná škola Farská lúka 

 

Predmet a účel kontroly: 

 preveriť dodržiavanie osobitných predpisov a vnútorných predpisov  

 

Kontrola bola zameraná na dodržiavanie povinností vyplývajúcich zo zákona o e-

Governmente, najmä na zistenie existencie elektronickej schránky povinnej osoby, vydávanie 

dokumentov v elektronickej podobe, ich autorizáciu a následné doručovanie. 

Základná škola Farská lúka má právnu subjektivitu, je orgánom verejnej moci, pre 

potreby elektronickej komunikácie má povinnosť mať zriadenú a aktivovanú elektronickú 

schránku na portáli www.slovensko.sk. Preverením bolo zistené, že škola túto povinnosť má 

splnenú. 

Riaditeľ školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni – rozhoduje o prijatí žiaka, pričom 

výkon verejnej moci je povinný uplatňovať podľa § 17 ods. 1 zákona o e-Governmente 

elektronicky okrem výnimiek uvedených v tomto paragrafe. 

Pri vydávaní rozhodnutí riaditeľ školy postupoval v súlade so zákonom o e-

Governmente, dokumenty boli vydané elektronicky. Pri každom prípade sa zisťoval stav 

elektronickej schránky zákonného zástupcu. Ani v jednom prípade zákonný zástupca nemal 

aktivovanú elektronickú schránku. 

V prípade zistenia neaktivovanej elektronickej schránky adresáta je potrebné vyhotoviť 

listinný rovnopis spolu s doložkou o autorizácii, ktorá nahrádza vlastnoručný podpis a odtlačok 

pečiatky na listinnom vyhotovení a takto vyhotovený listinný rovnopis spolu s doložkou 

o autorizácii doručiť adresátovi prostredníctvom poštového podniku. 

Na vyžiadanie kontrolovaný subjekt vystavil listinný rovnopis spolu s doložkou 

o autorizácii, aby bolo možné odkontrolovať, či listinný rovnopis ako aj doložka spĺňajú 

požiadavky podľa zákona o e-Governmente a Vyhlášky č. 85/2018.   

Doložka o autorizácii obsahuje všetky Vyhláškou predpísané náležitosti, pri zasielaní 

listinného rovnopisu je doložka opatrená podpisom riaditeľa školy a pečiatkou školy, ako 

orgánu, ktorý elektronický dokument vydal (nepodpisuje sa listinný rovnopis – dokument!). 

Riaditeľ školy disponuje s mandátnym certifikátom. Pri výkone verejnej moci vykoná 

autorizáciu elektronického úradného dokumentu kvalifikovaným elektronickým podpisom 

vyhotoveným s použitím mandátneho certifikátu, čo je v súlade so zákonom, s pripojením 

kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky. Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka 

predstavuje údaje v elektronickej forme, ktoré viažu údaje kvalifikovaného elektronického 

podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu v elektronickej forme s konkrétnym 

časom, čím tvoria dôkaz o existencii a platnosti týchto údajov v danom čase. 

Kontrolovaný subjekt na vyžiadanie ukázal postup vydávania rozhodnutia a jeho 

podpísania (autorizácie). 

Povinná osoba ako orgán verejnej moci pri výkone štátnej správy – rozhodovaní o prijatí 

žiaka postupoval v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verenej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

http://www.slovensko.sk/


(e-Government) a Vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

pre investície a informatizáciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe 

vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu. 

 

Kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky. 


