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NÁVRH VZN č. 1/2016 

Aplikácia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., 

zák. č. . 628/2005 Z. z., 207/2008 Z. z. a zák. č. . 477/2008 Z. z. 
 

Čl. 1 

Úvodné ustanovenie 

 
1) Účelom tohto VZN je bližšia úprava slobodného prístupu k informáciám, ktoré má k 

dispozícii Obec Trnava pri Laborci (ďalej len „obec“) a ktoré je obec povinná sprístupňovať 

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“).  

 
2) VZN určuje postup obce pri zverejňovaní informácií spôsobom umožňujúcim hromadný 

prístup k informáciám na verejne prístupnom mieste a postup obce pri vybavovaní žiadosti o 
poskytnutie informácií (ďalej len „žiadosť“).  

 

Čl. 2 

Zodpovedné subjekty 
 
1) Subjektom zodpovedným za prijímanie, evidovanie, postúpenie žiadostí o poskytnutie 

informácií a prijímanie odvolaní je podateľňa obecného úradu, ktorý je zároveň 
koordinátorom úloh pri realizácii zákona .  

 
2) Subjektom zodpovedným za poskytovanie informácií je obecný úrad (ďalej len „vecný 

gestor“).  

 
3) Zodpovedný subjekt je povinný sprístupniť žiadateľovi všetky informácie, ktoré má k 

dispozícií okrem informácií, ku ktorým je prístup obmedzený (§ 8 až § 12 zákona).  

 

Čl. 3 

Poskytovanie informácií 
 
1) Informácie sa poskytujú dvoma spôsobmi – zverejnením a sprístupnením na základe žiadosti.  
 
2) Zverejnená informácia je informácia, ktorú môže každý vyhľadávať a získavať, je najmä:  

 
a) publikovaná v tlači alebo vydaná na inom hmotnom nosiči dát, ktorý umožňuje jej zápis a 

uchovanie,   
b) vystavená na úradnej tabuli obce,  

c) verejne prístupná prostredníctvom internetu,  

 
3) Obecný úrad povinne zverejňuje informácie podľa § 5 zákona. Tieto informácie sa zverejňujú 

na úradnej tabuli v sídle obce. Všetky ďalšie informácie sa poskytujú na žiadosť. 



 

Čl. 4 

Prijímanie žiadosti o informácie 
 
1) Žiadosti možno podať:   

a) ústne / osobne,   
b) písomne,   
c) elektronickou poštou, 

d) iným technicky vykonateľným spôsobom. 

 
2) V prípade prijatia žiadosti podľa ods. 1 písm. a) sa jej obsah zaznamená na formulári o 

prijatí žiadosti. Vzor formulára o prijatí ústnej žiadosti tvorí prílohu č. 1. Ústne žiadosti 
prijíma podateľňa obecného úradu. Formulár o prijatí ústnej žiadosti sa podáva v 

podateľni na zaevidovanie. Ústne podaná žiadosť sa eviduje rovnako ako ostatné žiadosti.  

 
3) Písomné žiadosti prijíma podateľňa obecného úradu.  
 
4) Zo žiadosti musí byť zrejmé   

- že je určená obci 

- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,  

- adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa  

- ktorých informácií sa žiadosť týka  

- aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.  

 
5) Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v ods. 4, podateľňa obce bezodkladne 

vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú 
žiadosť doplnil a zároveň ho poučí o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve 

žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu pre tento nedostatok nemožno sprístupniť, 
žiadosť sa odloží.  

  
6) Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená obci.  

 
7) Podateľňa obecného úradu postúpi žiadosť bezodkladne po jej zaevidovaní (najneskôr v 

nasledujúci pracovný deň po prijatí žiadosti) na vybavenie, pokiaľ je na vybavenie 
žiadosti vecne príslušná podateľňa obce.  

 

8) Ak obec nemá požadované informácie k dispozícia a má vedomosť o tom, kde je možné 

žiadanú informáciu získať, vecný gestor postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa 

doručenia žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak 

žiadosť odmietne rozhodnutím (§ 18 zákona). Postúpenie žiadosti vecný gestor 

bezodkladne oznámi žiadateľovi. Vecný gestor predloží písomné postúpenie žiadosti a 

oznámenie žiadateľovi v jednom vyhotovení podateľni obce na založenie do spisu.  

 

Čl. 5 

Evidencia žiadostí 
 

1) Evidenciu všetkých žiadostí podaných obci vedie podateľňa obce. 

 

2) Podateľňa obce na tento účel vytvorí samostatnú centrálnu evidenciu žiadostí, ktorá 

obsahuje najmä tieto údaje: 
a) číslo spisu,  

b) dátum podania žiadosti,  



 

c) meno, priezvisko/obchodný názov a adresu žiadateľa,   
d) vyžiadanú informáciu, spôsob podania žiadosti a navrhovaný spôsob poskytnutia 

informácie,   
e) útvar zodpovedný za vybavenie žiadosti, meno a priezvisko zamestnanca, ktorý 

žiadosť vybavil,   
f) výsledok vybavenia žiadosti (napr. poskytnutie informácie, vydanie rozhodnutia o 

nesprístupnení, odloženie žiadosti, postúpenie žiadosti inému orgánu atď.), forma 
vybavenia žiadosti (ústne, telefonicky, pošta, elektronická pošta), dátum vybavenia 
žiadosti a poplatok   

g) podanie opravného prostriedku.  

 

Čl. 6 

 Vybavenie žiadosti 

 
1) Podateľňa obce po zaevidovaní žiadosti, žiadosť vybaví priamo, pokiaľ požadovanou 

informáciou disponuje, alebo ju postúpi na vybavenie vecnému gestorovi najneskôr v 
nasledujúci pracovný deň po prijatí žiadosti. V prípade, že nie je možné určiť útvar, do 

pôsobnosti ktorého žiadaná informácia patrí, za vybavenie žiadosti je zodpovedný 
starosta obce.  

 
2) Podateľňa obce postupuje žiadosť vecnému gestorovi v kópii a originál si ponechá na 

archiváciu.  

 
3) Vecný gestor žiadosť vybaví v súlade s ustanoveniami zákona a pripraví písomnú 

odpoveď na žiadosť a túto predloží v dvoch vyhotoveniach sekretariátu starostu 

spravidla do troch pracovných dní od postúpenia žiadosti, ktoré ju predloží na podpis 

starostovi obce. Žiadosť musí byť vybavená najneskôr do ôsmich pracovných dní odo 

dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov.  

 
4) Ak vecný gestor zo závažných dôvodov predĺži lehotu na vybavenie žiadosti v zmysle 

§ 17 ods. 2 zákona (najviac o 8 pracovných dní), bezodkladne, najneskôr pred 
uplynutím lehoty určenej na vybavenie žiadosti, túto skutočnosť písomne oznámi 

žiadateľovi a sekretariátu starostu. V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu 
lehoty.  

Čl. 7 
 
1) Ak vecný gestor žiadosti hoci len s časti nevyhovie, vydá o tom v zákonom stanovenej 

lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie sa nevydá v prípade, ak žiadosť bola 
odložená (§ 14 ods. 3 zákona).  

 

2) Pri vydávaní rozhodnutia, ktorým sa žiadateľovi nevyhovie, vecný gestor postupuje 

spôsobom a v lehotách upravených v čl. 6 bod 3. Rozhodnutie zašle sekretariát starostu 

v origináli žiadateľovi doporučene do vlastných rúk a ďalší originál sa zakladá do spisu. 

Po obdŕžaní doručenky k originálu písomného rozhodnutia, podateľňa obce sleduje 

právoplatnosť rozhodnutia a po jej nadobudnutí zabezpečuje archiváciu spisu.  

 

3) V prípade, že úrad v lehote na vybavenie žiadosti neposkytol informáciu, nevydal 

rozhodnutie alebo informáciu nesprístupnil, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, 

ktorým odmietol poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto 

prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti (§18 ods . 3). 



 

 

Čl. 8 

Spôsob sprístupnenia 
 
1) Informácie podateľňa obce sprístupní najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane 

možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič 

dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, 

poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným 

žiadateľom, dohodne podateľňa obce starostu so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia 

informácie.  

 
2) Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidomou 

alebo slabozrakou, sa považuje informácia napísaná:   
a) slepeckým (Braillovým) písmom alebo  

b) zväčšeným typom písma  

 
3) Nevidomá osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou 

uvedenou v odseku 2 písm. a). Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s 

ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je 

vyznačený druh zdravotného postihnutia "Nevidiaci - Blind".  

 
4) Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou 

uvedenou v odseku 2 písm. b). Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s 

ťažkým zdravotným postihnutím.  

 
5) Ak žiadateľ, ktorý je nevidomou (slabozrakou) osobou v žiadosti uvedie, že požaduje 

sprístupnenie informácie v prístupnej forme, podateľňa obce je povinná sprístupniť 

informáciu v požadovanej prístupnej forme. Ak podateľňa obce nemá k dispozícii 

špeciálne zariadenia prispôsobené na písmo a tlač slepeckého písma, môže požiadať 

osobu, ktorá má takéto zariadenie k dispozícii, bezodkladne o vyhotovenie prekladu 

sprístupňovanej informácie. Ak ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol 

primeraný rozsah v prístupnej forme, podateľňa obce sprístupní požadovanú informáciu 

alebo jej časť iným vhodným spôsobom pod ľa čl. 8 ods. 1. Podateľňa obce nie je 

oprávnená obmedzovať celkový rozsah sprístupňovanej informácie, na ktorú má 

žiadateľ právo zo zákona.  

 

6)  Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým 

spôsobom podľa čl. 8 ods. 1 požaduje sprístupnenie informácie. 

 

7) Žiadateľ podľa odsekov 3, 4 a 6 a podateľňa obce môžu dohodnúť aj iný spôsob 

sprístupnenia informácie.  

 

8) Podateľňa obce umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo 

záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z 

dokumentácie.  

 

9) Podateľňa obce pritom urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli 

porušené povinnosti podľa § 8 až 12 zákona.  



 

Čl. 9  

Opravné prostriedky 
 
1) Proti rozhodnutiu o odmietnutí sprístupniť požadovanú informáciu možno podať 

odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na 

rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona. Odvolanie sa podáva obci, ktorý rozhodnutie 
vydal. 

 

2) Ak žiadateľ o sprístupnenie informácie podal proti rozhodnutiu o odmietnutí 

požadovanej informácie odvolanie, podateľňa obce ho postúpi vecnému gestorovi 

najneskôr v nasledujúci pracovný deň od prijatia odvolania, ktorý pripraví písomné 

stanovisko k odvolaniu, pokiaľ o odvolaní nerozhodne tak, že odvolaniu v plnom 

rozsahu vyhovie v rámci autoremedúry.  

 
3) Ak vecný gestor odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, podateľňa obce predloží 

odvolanie spolu so stanoviskom a s kompletným spisovým materiálom Obci Trnava pri 

Laborci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď bolo odvolanie 
doručené úradu.  

 
4) Ak odvolací orgán nerozhodol o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania úradom, 

predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté 

rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po 

uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.  
 
5) Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní.  

 

Čl. 10  

Úhrada nákladov 
 
1) informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie 

prekročiť výšku materiálových nákladov spojených so zhotovením kópií, so 
zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi.  

 
2) Náklady spojené s poštovým odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom 

poštových služieb.  

 
3) Náklady spojené s vyhotovením a odoslaním informácie sa určia podľa Sadzobníka 

upravujúceho úhradu nákladov za sprístupnenie informácií, ktorý tvorí prílohu č. 4.  

 
4) Výšku úhrady určuje starosta obce. Výpočet výšky materiálových nákladov a 

nákladov na odoslanie informácie sa v jednom vyhotovení odosiela žiadateľovi a v 

jednom vyhotovení zakladá do spisu.  

 
5) Žiadateľ uhradí poplatok vo výške materiálnych nákladov za sprístupnenie informácie 

a nákladov na ich odoslanie ihneď po vybavení žiadosti:   
a) pri osobnom prevzatí informácie sa poplatok uhrádza v hotovosti v pokladni 

obecného úradu,   
b) poštovou poukážkou,  

c) bezhotovostne prevodom na účet v banke.  
 
6) Starosta obce môže so súhlasom obecného zastupiteľstva zaplatenie úhrady odpustiť.  



 

 

Čl. 11  

Priestupky 
 
1) Priestupku sa dopustí ten, kto:   

- vedome vydá a zverejní nepravdivé alebo neúplné informácie,   
- vydaním rozhodnutia alebo vydaním príkazu, alebo iným opatrením zapríčiní 
porušenie práva na sprístupnenie informácií,   
- poruší inú povinnosť ustanovenú zákonom.  

 

Čl. 12 

Záverečné ustanovenia 
 
1) Obecné zastupiteľstvo v Trnave pri Laborci sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 

__.__.2016, uznesením č. __/2016 a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od 
vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Trnave pri Laborci, t.j. __.__.2016. 

 
 
 
 

 
Ing. Michal Hrib  

starosta obce 


