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ROZHODNUTIE č. 6/2017 

starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
z 13. februára 2017, 

ktorým sa mení a dopÍňa rozhodnutie č. 7/2016 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní a sprístupňovaní informácií 

v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

Rozhodnutie č. 7/2016 starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktorým sa upravuje postup pri 
zverejňovaní a sprístupňovaní informácií v podmienkach mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa mení 
a dopÍňa takto: 

1. V Čl. VII ods. 3 sa na konci pripája tieto slová: 
„podľa prilohy č. 5 tohto rozhodnutia." 

2. V Čl. IX ods. 1 veta druhá sa mení nasledovne: 

Čl. I 

„Ak o odvolaní po jeho zaregistrovaní v centrálnej evidencii nerozhodne organizačný útvar, ktorý pôvodne 
žiadosť vybavoval a napadnuté rozhodnutie vydal, kancelária prednostu ho spolu so spisom bezodkladne 
postúpi oddeleniu právnemu a správnych činností na zaujatie stanoviska." 

Čl. 11 

Týmto rozhodnutím sa mení príloha č. 1 rozhodnutia v znení podľa prílohy č. 1 tohto rozhodnutia. 

Čl. III 

Týmto rozhodnutím sa mení príloha č. 4 rozhodnutia v znení podľa prílohy č. 2 tohto rozhodnutia. 

Čl.IV 

Týmto rozhodnutím sa doplňa príloha č. 5 k rozhodnutiu v znení podľa prílohy č. 3 tohto rozhodnutia. 

Čl. v 
Ostatné ustanovenia rozhodnutia ostávajú v platnosti bez zmien. 

Čl. Vl 

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. marca 2017. 

Spracovala: JUDr. Jana Revay • vá 

Overil: 

Mgr. Oľga šestáková 



Príloha č. 1 

Číslo spisu (číslo z centrálnej evidencie žiadostí) 

1 Číslo žiadosti 1 Dátum podania 

Úd 0 

v• d t I' a1e o z1a a e ovi 
Meno a priezvisko 

Adresa 

Číslo tel., fax, mail 

Obsah podania 

Forma podania Návrh spôsobu sprístupnenia 

Pridelené na vybavenie Zodpovedný zamestnanec 

v b o Vo d ť 'Y avenre z1a os 1 
Zápis o spôsobe sprístupnenia: 
D písomne 
D ústne D nahliadnutím do spisu 
D odpisom alebo výpisom D odkopirovaním informáci í 
D na technickom nosiči D telefonicky 
D faxom D elektronickou poštou 

Sprístupnenie Dátum odoslania 
listom číslo 

Spôsob odoslania 

Rozhodnutie Dátum odoslania 
o nespristupnení Spôsob odoslania 
informácie číslo 
Rozhodnutie Dátum odoslania 
o zastavení konan ia 

Spôsob odoslania 
Neposkytnutie informácie /bez vydania rozhodnutia - dôvod/ 

Odloženie veci 

Postúpenie inému orgánu 

odanie odvolania 
Dátum podania 

R h d ť ť dk oz o nu re o opravnom pros rie u 
1 Č íslo 

1 
Dátum vydania 

Dátum odoslania 

Preskúmanie rozhodnutia v súdnom konaní 

Podpis vedúceho Podpis zodp. zamestnanca Prevzaté do centrálnej evidencie 

Spis uložený 

1 Zäkladné člslo (číslo žiadosti) 

: u uu u u u w u u uu u 

IVec .................................................................. ... 1 



Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií 

1. čiernobiela kópia: 

a) formátu A4 jednostranne 0,10EUR 
b) formátu A4 obojstranne 0,20 EUR 
c) formátu A3 jednostranne 0,20 EUR 
d) formátu A3 obojstranne 0,40 EUR 

2. tlač z počítačovej tlačiarne: 

a) formátu A4 čiernobiela kópia 0,10 EUR 
b) formátu A3 čiernobiela kópia 0,20 EUR 
c) formátu A4 farebná kóoia 0,80 EUR 
d) formátu A3 farebná kópia 1,20 EUR 
e) scanovanie dokumentov 0,20EUR/A4strana 

3. technický nosič dát: 

la) CD l 1,80EUR 

4. poštovné: 
v súlade s Tarifou poštových služieb Slovenskej pošty, a. s. 

a 
b 

5. 

Umožnenenie prístupu k informáciám 
prostredníctvom prepojenia/pripojenia 
k databáze informácií 
Ľudská práca 

Náklady spolu: 

Úsek/oddelenie 

Úhrada do pokladne: 
VS: 6161 

Príloha č. 1 

Počet: Spolu : 

EUR 

Meno a podpis zamestnanca 

Dňa : 
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Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií 
podľa § 21 zákona č. 211 /2000 Z. z. 

1. čiernobiela kópia: 
a) formátu A4 jednostranne 0,10eur 
b) formátu A4 obojstranne 0,20 eur 
c) formátu A3 jednostranne 0,20 eur 
d) formátu A3 obojstranne 0,40 eur 

2. tlač z počítačovej tlačiarne: 
a) formátu A4 čiernobiela kópia 0,10eur 
b) formátu A3 čiernobiela kópia 0,20 eur 
c) formátu A4 farebná kópia 0,80 eur 
d) formátu A3 farebná kópia 1,20 eur 
e) scanovanie dokumentov 0,20 eur/A4 strana 

3. technický nosič dát: 
a) CD 1,80 eur 

Príloha č. 2 

4. Výška úhrady za opakované použitie informácií sa vyčísľuje v zmysle§ 21 k zákona č. 211 /2000 Z. z. 

5. Poštové poplatky a náklady spojené s odoslaním informácie sa riadia pod ľa aktuálneho cenníka 
poštových služieb (Slovenská pošta, a.s.). Poskytnutie informácie faxom sa riadi podľa cenníka 
telekomunikačného operátora (Slovak Telekom, a.s.). 

6. V prípade sprístupňovania informácií poštou sa písomné informácie zasielajú doporučenou zásielkou. 

7. Informácie budú sprístupnené bezplatne, ak náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie 
neprekročia sumárne 3,00 eurá. 

Žiadateľ môže uhradiť náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom: 

a) v hotovosti do pokladne miestneho úradu, 
b) bezhotovostným prevodom na číslo účtu IBAN SK02 0200 0000 0000 0152 6012, konštantný symbol 

(KS): 0308, variabilný symbol (VS): 6161, 
c) poštovou poukážkou na číslo účtu 1 BAN SK02 0200 0000 0000 0152 6012, konštantný symbol (KS): 

0308, variabilný symbol (VS): 6161. 
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Zápis v spise 

Podl'a § 18 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) povinná osoba vo veci žiadosti o sprístupnenie 
informácie 

pre žiadatel'a „ „ „ .. „ „„ ... (meno, priezvisko fyzickej osoby, resp. názov právnickej osoby)„„„„ „ „„ „ „„ „„ 

zo dňa „„ „ . „ „.„.„„„„„ •. „„„ 

rozhodla 

tak, že požadovanú informáciu sprístupnila v zákonom stanovenej lehote, v rozsahu a spôsobom pod l'a § 16 
zákona o slobode informácii. 

Požadované informácie boli žiadateľovi poskytnuté dňa .„ „ „.„ . „ . . . „ „ „ . „ „ „ „ „. „ . • 

Odôvodnenie nie je potrebné, pretože povinná osoba žiadosti o poskytnutie informácie vyhovela. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 

Zápis vykonal: „ „ „ „ „ „ „ „ (meno, priezvisko a podpis zamestnanca)„ „ „ „„ „ „ „ „ „ 

Poznámka: Zápis zostáva v spise a nedoručuje sa 


