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Primátor Mesta Kysucké Nové Mesto v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov vydáva :
Smernicu primátora Mesta Kysucké Nové Mesto o povinnom zverejňovaní informácií.
Článok 1
Úvodné ustanovenia
1. Mesto Kysucké Nové Mesto (ďalej len „mesto“) je povinné v zmysle 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“) umožniť každému
prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií a to bez preukázania právneho alebo iného
dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.
2. Tieto zásady upravujú podmienky povinného zverejňovania informácií v pôsobnosti mesta.
Článok 2
Povinné osoby
1. Osobami povinnými podľa tohto zákona sprístupňovať informácie (ďalej len "povinné
osoby") sú štátne orgány, obce, ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon
zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických
osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
2. V podmienkach mesta informácie sprístupňujú tieto organizačné zložky mesta:
a) mestský úrad a jeho útvary,
b) mestské zastupiteľstvo prostredníctvom mestského úradu,
c) primátor mesta prostredníctvo mestského úradu,
Článok 3
Povinné zverejňovanie informácií
1. Mesto je povinné zverejniť tieto informácie:
1.1 spôsob zriadenia mesta, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
1.2 miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno
podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
1.3 miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania
rozhodnutia, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené,
1.4 postup, ktorý musí mesto dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných
podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
1.5 prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých mesto koná
a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo
vzťahu k mestu,
1.6 sadzobník správnych poplatkov, ktoré mesto vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad
za sprístupňovanie informácií.
2. Mestské zastupiteľstvo prostredníctvom mestského úradu zverejňuje nasledovné
informácie:
2.1termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva a návrh programu rokovania, najmenej štyri
dni pred rokovaním MsZ
2.2 zápisnice z verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva, po podpise overovateľov

2.3 uznesenia mestského zastupiteľstva,
2.4 texty návrhov všeobecne záväzných nariadení v súlade s § 6 ods.3 zákona č.369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
2.5 texty platných všeobecne záväzných nariadení do troch dní po ich schválení v mestskom
zastupiteľstve,
2.6 údaje o dochádzke poslancov mestského zastupiteľstva do troch dní po skončení každého
zasadnutia,
2.7 výpisy o hlasovaní poslancov mestského zastupiteľstva po každom zasadnutí mestského
zastupiteľstva okrem tajného hlasovania a hlasovania na neverejnom zasadnutí,
2.8 povinná osoba je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a
nebytových priestorov a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok
minimálnej mzdy v Slovenskej republike, vo vlastníctve štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce,
vyššieho územného celku alebo orgánu verejnej moci, ktorý táto povinná osoba previedla do
vlastníctva alebo ktorý prešiel do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum
prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a
iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to v
rozsahu :
2.8.1 meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno,
2.8.2 adresa pobytu alebo sídlo,
2.8.3 identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa.
2.9 ustanovenie odseku 2.8 sa nevzťahuje na byty a nebytové priestory, ktoré boli prevedené
do vlastníctva doterajšieho nájomcu za zákonom ustanovenú cenu podľa osobitného predpisu.
Za nadobúdaciu cenu na účely zverejnenia podľa odseku 2.8 sa považujú, ak ide o vlastné
zhotovenie, náklady na zhotovenie, a ak ide o bezodplatné nadobudnutie, cena obvyklá za
obdobnú vec v mieste a v čase nadobudnutia.
3. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku sa zverejňujú predovšetkým spôsobom
umožňujúcim hromadný prístup – webovej stránke mesta.
4. Informácie uvedené v ods. 1 tohto článku sa zverejňujú aj:
4.1 v sídle mesta na verejne prístupnom mieste,
4.2 na všetkých pracoviskách na verejne prístupnom mieste.
5. Informácie uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku môžu byť zverejňované aj v mesačníku
Zvesti, prípadne v iných printových a elektronických médiách.
6. Povinné zverejnenie informácií podľa ods. 1 zabezpečuje :
6.1 na mieste podľa ods. 4 toto článku
- sekretariát MsÚ v bodoch 1.1 – 1.5,
- sekretariát MsÚ v bode 1.6 podľa podkladov
referátov MsÚ,
6.2 na webovej stránke mesta
- referát informatiky MsÚ podľa podkladov sekretariátu
MsÚ v bodoch 1.1 – 1.5,
- referát informatiky MsÚ podľa podkladov referátov
MsÚ v bode 1.6.
7. Povinné zverejnenie informácií podľa ods. 2 :
7.1 na mieste podľa ods. 4 toto článku
- sekretariát MsÚ v bodoch 2.1 – 2.3 a 2.6,
- referáty MsÚ, organizácie zriadené mestom
v bodoch 2.4 – 2.5 podľa vypracovaného
nariadenia,

7.2 na webovej stránke mesta

- referát právny podľa zmluvy o prevode
majetku v bode 2.8 a 2.9
- referát informatiky podľa podkladov sekretariátu MsÚ
v bodoch 2.1 – 2.3 a 2.6,
- referát informatiky podľa podkladov referátov MsÚ
a organizácií zriadených mestom v bodoch 2.4 – 2.5
podľa vypracovaného nariadenia,
- referát informatiky podľa podkladov referátu právneho
v bode 2.8 a 2.9
Článok 4
Záverečné ustanovenia

1. Smernica primátora Mesta Kysucké Nové Mesto o povinnom poskytovaní informácií rok
schválenia 2008, nadobudla platnosť a účinnosť dňom 1.1.2009.

