
Obec Obišovce - sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

Sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám  

v Obci Obišovce. 

•O informáciu môže žiadať ktokoľvek. Nezohľadňuje sa, či žiadateľ je právnickou alebo fyzickou 

osobou, či žiadateľ je občanom SR , cudzím štátnym príslušníkom alebo osobou bez štátneho 

občianstva. Žiadateľ nemusí preukázať právny alebo iný dôvod alebo záujem, pre ktorý informáciu 

požaduje. 

•Žiadosť je možné podať niekoľkými spôsobmi – písomne, ústne, telefonicky, faxom, mailom. 

•Správne podaná žiadosť musí obsahovať štyri základné náležitosti. Musí z nej byť zjavné, ktorej 

povinnej osobe je určená, kto ju podáva, ktorých informácií sa týka a aký spôsob sprístupnenia 

informácie žiadateľ požaduje. 

•Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať na podateľni  Obecného  úradu v  Obišovciach 133, 

alebo priamo u zamestnanca, zodpovedného za túto agendu . 

•Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis 

alebo výpis, odkopírovaním informácie na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s 

požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, elektronickou poštou. / §16 zákona / 

•Informácie sa sprístupňujú  bezplatne s výnimkou úhrady vo výške materiálnych nákladov spojených 

so zhotovením kópií, obstaraním nosičov resp. s odoslaním údajov, podľa Sadzobníka úhrad za 

sprístupnenie informácií. 

Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť informáciu je prípustné odvolanie. Môže ho podať osoba, 

ktorá podala žiadosť o sprístupnenie informácie a jej žiadosť bola vybavená negatívnym rozhodnutím 

povinnej osoby. Lehota 15 dní začína žiadateľovi plynúť v deň nasledujúci po dni doručenia 

rozhodnutia. 

•Odvolania žiadateľ zasiela tej povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala. 

•Odvolanie musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžaduje Správny poriadok. Musí byť z neho 

jasné, kto ho podáva, voči ktorému rozhodnutiu smeruje, malo by obsahovať odôvodnenie, prečo sa 

odvolanie podáva a návrh, ako má odvolací orgán rozhodnúť. 

•O odvolaní rozhoduje starosta obce. / §19 ods. 2 zákona/. 

  

 Obec Obišovce vykonala nasledovné opatrenia, vyplývajúce zo Správa z kontroly hlavnej kontrolórky 

obce PhDr.Márie Balkovej, zo dňa 7.12.2012: 

1.Písomné žiadosti v zmysle z.č. 211/2000 Z.z. sa podávajú na  podateľni Obecného  úradu 

v Obišovciach súp.č.133 

2.V  stránkových dňoch a hodinách obecného úradu sú k dispozícií k nahliadnutiu zákony 

zverejňované v Zbierke zákonov, Štatút mesta Obišovce, Všeobecne záväzné nariadenia obce 

Obišovce, Organizačný  a  pracovný poriadok OcÚ  a ďalšie predpisy. Okrem zákonov  sú zverejnené aj 

na webovej  stránke obce www.obisovce.ocu.sk. 



Obec Obišovce - sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

3.Informácie o Obci Obišovce sú zverejnené na informačnej tabuli miestneho úradu  a na webovom 

sídle obce.    

 

Spôsob zriadenia  Obce Obišovce, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry (§ 5 

ods. 1 písm. a/ zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov). 

Obe Obišovce bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 

predpisov. Právomoci a kompetencie  sú dané : 

•Ústavou SR 

•zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

•platnou právnou úpravou SR 

•všeobecne záväznými nariadeniami mestskej časti vydávanými vo veciach územnej samosprávy a vo 

veciach, v ktorých obec  plní úlohy štátnej správy 

Organizačná štruktúra Obce Obišovce : 

       Orgánmi Obce Obišovce sú miestne zastupiteľstvo a starosta mestskej časti, ktoré sa riadia okrem 

platnej legislatívy SR aj aktuálnym znením Štatútu obce Obišovce, pracovným poriadkom obce, 

príslušnými platnými predpismi obce  a kolektívnou zmluvou. 

 

•Obecné zastupiteľstvo Obce Obišovce je zastupiteľský zbor obyvateľov obce a jej  orgánom 

samosprávy. Má 5  poslancov, ktorých volia obyvatelia obce na  obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie 

poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného miestneho zastupiteľstva. 

•Starosta obce je výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia mestskej časti v priamych 

voľbách na 4 roky. 

Miestne zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány : 

•komisie miestneho zastupiteľstva  - je zriadená komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov 

Sadzobník úhrad materiálových nákladov za sprístupnenie informácií 

( v zmysle §21 zákona. č. 211/2000 Z.z. a podľa vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z.z. ) 

   Sadzobník úhrad materiálových nákladov za sprístupnenie informácií  je súčasťou platnej „Smernice 

o výške úhrad a poplatkov so sadzobníkom „ /okrem miestnych daní, poplatkov za TKO a dane za 

psov /. 

V Obišovciach 19.06.2013      Peter Kišiday, starosta obce 


