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VEC:
Žiadosť o sprístupnenie informácií - sprístupnenie informácií

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky ako povinnej osobe, zastúpenej kanceláriou
generálnej tajomníčky služobného úradu, bola dňa 20. 4. 2020 elektronickou poštou doručená
Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona 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 (ďalej len „zákon o slobode informácií“), ktorá bola zavedená do
evidencie vedenej podľa § 20 zákona o slobode informácií pod č. 2020/49(ďalej len
„žiadosť“).
Na základe predmetnej žiadosti Vám Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej
len „ministerstvo kultúry“) ako povinná osoba podľa zákona o slobode informácií poskytuje
požadované informácie - „ .*
1) Prečo MK SR odmietlo kúpiť pamiatkovo chránený objekt synagógy Svätý Jur?
2) Uveďte plné meno, funkciu zamestnancov MK SR, ktorí o objekte komunikovali a
odmietli túto kúpu.“
Ministerstvo kultúry uvádza, že dňa 10. 3. 2020 bol ministerstvu kultúry doručený list
s ponukou podľa § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení
neskorších predpisov na prevod správy národnej kultúrnej pamiatky (ďalej len „kultúrna
pamiatka“): Svätý Jur (Pezinok), synagóga, Pezinská 21, parcelné číslo 350/4, súpisné číslo
1577, katastrálne územie Svätý Jur, číslo ústredného zoznamu pamiatkového fondu 11999/1,
číslo listu vlastníctva 7289.
Ministerstvo kultúry zverejnilo dňa 18. 3. 2020 predmetnú ponuku na prevod správy
na svojom webovom sídle, kde zotrvala do 27. 3. 2020. Ponuky na kúpu alebo správu
kultúrnej pamiatky sú zverejňované pre všetky štátne inštitúcie po dobu 10 dní. Akákoľvek
štátna inštitúcia, vrátane ministerstva kultúry, má možnosť prejaviť záujem. Počas doby
zverejnenia o správu synagógy neprejavila záujem žiadna štátna inštitúcia. Ministerstvo
kultúry nie je povinné prebrať správu kultúrnej pamiatky. V rámci dotačného programu

ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom má každý vlastník alebo správca kultúrnej
pamiatky možnosť získať finančné prostriedky na jej obnovu.
Vzhľadom na vyššie uvedené ministerstvo kultúry zaslalo dňa 6. 4. 2020 žiadateľovi
negatívne stanovisko k jeho ponuke.
Podľa organizačného poriadku ministerstva kultúry je vecne príslušná sekcia
kultúrneho dedičstva a kultúry menšín, ktorá prostredníctvom odboru ochrany pamiatkového
fondu vydáva vyjadrenia o predkupnom práve štátu pri predaji národnej kultúrnej pamiatky
alebo jej časti. Za činnosť predmetnej sekcie zodpovedá generálny riaditeľ - PhDr. Radoslav
Ragač, PhD.
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