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VEC:
Žiadosť o sprístupnenie informácií - sprístupnenie informácií

Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky ako povinnej osobe, zastúpenej sekciou
kancelária ministerky kultúry, bola dňa 5. 4. 2021 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. 2021/58(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 - „Zoznam zmlúv, ktoré boli uzatvorené v oblasti IKT za posledné 3
roky alebo za posledné 3 roky sú stále platné a boli uzatvorené na základe výnimky z § 1
odsek 2 alebo v zmysle § 126 ZVO a to konkrétne: - jednotlivé zmluvy anonymizované o
utajované skutočnosti alebo odkaz na tie zmluvy
- pre každú zo zmlúv zo zoznamu subjekty, ktoré sa zúčastnili “súťaže ” o predmetnú zmluvu
a
to minimálne v rozsahu: - názov spoločnosti - IČO
- pre každú zmluvu zo zoznamu anonymizované relevantné účtovné doklady, na základe
ktorých dochádza/dochádzalo k plneniu zmluvy a to minimálne v rozsahu: - identifikácia
dodávateľa - suma bez DPH - výška DPH - suma spolu.“
Ministerstvo kultúry uvádza, že zmluvy v oblasti IKT, uzatvorené v režime mimo
súťažných postupov podľa zákona o verejnom obstarávaní (t. j. k zmluvám/zákazkám, na
ktoré sa tento zákon nevzťahuje) v sledovanom období neeviduje ani nedisponuje
informáciami o zmluvách, ktoré by boli uzatvorené podľa § 1 ods. 2, resp. § 126 zákona
o verejnom obstarávaní.
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