
Novelizácia č. 2 k Smernici primátora mesta Zlaté Moravce č. I '200 I o slobodnom prístupe k informáciám 
v zmysle zákona č. 21 1/2000 v podmienkach mcsta Zlaté Moravce v znení novcl izácic z 15.12.2005 

Novelizácia č. 2 
k Smernici primátora mesta Zlaté Moravce č. 1/2001 o slobodnom prístupe 

k informáciám v zmysle zákona č. 211/2000 v podmienkach mesta Zlaté Moravce v znení 
novelizácie z 15.12.2005 (ďalej ako .. Smernica primútora mesta Zlaté Moravce č. 1/2001") 

Smernica primátora mesta Zlaté Moravce č. 1/2001 sa mení a dopíúa nasledovne: 

1. V článku I ods. 6 znie: .. Žiadosti o sprístupnenie inľormácií prijímajú zamestnanci 
na všetkých oddeleniach Mestského úradu. Po zac\·iclO\aní žiadosti na podatcľni. je 
táto žiadosť postúpená na vybavenie a evidovanie zamestnancovi vybavujúcemu 
agendu podľa zákona o slobodnom prístupe k infonnáciáll1." 

2. V článku II ods. 1 v poslednej vcte sa za slová .. na Ulici 1. mája" vkladajú slová .. a 
na internetovej stránke mesta Zlaté Mora\"Ce v sekcii 
Informácie pre občanov- Infozákon." 

3. V článku rr ods. 3 znie: 
" Informácie o meste: 

• Miesto. kde možno získať informácie: Mestský úrad 71até Moravce. ul. l. mája 2. 953 
01 Zlaté Moravce. č. dverí 24. 

• Č~as: v úradn)ch hodinách Mestského úradu Zlaté Mora\"Ce 
• Spôsob podania žiadosti o sprístupnenie informácií a získmania inIórmácií: 

r ľJstnc 
r Telefonicky na tel. č.: 037/6923901 
r Písomne na adrese: Mesto Zlaté Moravce. 1. mája 2. 953 O l Zlaté 

Moravce 
r Faxom na číslo: 037/3623945 
r Elektronickou poštou na e-mail: 

4. V článku IV ods. 3 sa číslovka .. 15" nahrádza číslovkou .. 5" a slová •. do lOdní" sa 
nahrádzajú slovami .. do 8 pracovných dní". 

5. V článku IV ods. 4 sa slová .. do 1 () dní" sa nahrádzajú slovami .. do 8 pracovných dní". 

6. V článku IV ods. 6 sa slová .. do lOdní" sa nahrúdzajú slovami .. do 8 pracovných dní". 

7. V článku V ods. l sa za sleno .. úradu" vkladajú slO\á .. alcbo zamestnanec vybavujúci 
agendu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciúm." 

8. V článku V sa za ods. 3 clopíiía ods. 4. ktor} znie: 
. .4. Na vybavenie žiadosti formu sprístupnenia inform<1cie žiadateľovi. ktor}' je osobou 
nevidiacou. slabozrakou. osobou nepočujúcou alebo nedosl)!cha\"ou. sa postupuje 
v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám:' 
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9. V článku VI ods. 2 sa slO\'á "č. 52/1998 Z.z:' nahrádzajú slovami "č. 428/2002 Z.z. 
o ochrane osobný/ch údajo\". 

l O. V článku VI ods. 3 sa vypúšťajú slová .. a ~ 122 Trestného zákona v znení zák.č. 

100/1996 Z.z. a zák. Č. 13/1998 z.z. ". 

ll. V článku VII ods. 2 znie: 
. .2. Odvolanie sa podáva na Mesto Zlaté Moravce. Mestský úrad Zlaté Moravce. ul. 1. 
mája 2.953 01 Zlaté Moravce. O odvolaní rozhoduje primútor mesta." 

12. V článku VIII ods. l znie: 
. .Informácie sa sprístupi1ujú bezplatne s \'ýnimkou úhrady matcriálový!ch nákladov spojený!ch 
s odovzdaním informácie žiadateľovi: 

• Za sprístupnenie infórmáciu telefonicky ...................... bezodplatne 
• Za sprístupnenie informácie e-mailom .......................... be:todplatne 
• Za kopírovanie alebo tlač 1 ks čiernobielej stránky formátu: 

, A 4 jednostranné ............................... 0.10 eur 
, A 4 obojstranné ................................ 0.18 eur 
, A 3 jednostranné ............................... 0.20 eur 
, A 3 obojstranné ................................. 0.36 eur 

• Za sprístupnenie informúcie na CD nosiči ...................... 1.16 eur 
• Za obstaranie obalu (obálky) ................................. podľa predajnej ceny 
• Za poštovné ............................................... podľa sadzobníka poštových služieb 
Celková úhrada nákladov sa určí ako súčct uvedený'ch vynaložený'Ch nákladov. Žiadateľ bude 
spravidla písomne vyzvaný k úhrade úhrnnej sumy za sprístupnenie informácií vopred 
dohodnutým spôsobom. pričom sumu uhradí v hotovosti do pokladne Mestského úradu Zlaté 
Moravce." 

13. V článku VIII sa za ods. 4 dopíií.a nmý ods. 5. ktorý I.nie: 
.. 5. Náklady na sprístupnenie inforl11úcie prístupnou formol! osobe so zmyslový'm 
postihnutím znáša Mesto Zlaté Mora\'Ce." 

14. Ostatné ustanovenia Smernice primátora mesta Zlaté Moravce Č. 1/2001 zostávajú 
v platnosti tak. ako boli prijaté. 

15. ľáto Novelizácia Č. 2 nadobúda účinnosť di10m jej podpisu. Podľa bodu 12. článku 
VIII ods. 1 tejto novelizácie sa spoplatIlujú všetky úhrady platené odo di1él účinnosti tejto 
novelizácie. 

V Zlatý'Ch Moravciach di'la ... ~ ... ~: ... ~} ... }~.t.~ ......... 

, , ".', •. '0' IC'. 'i);:i~.f0 ,Vlmeno, ::;PJaGO'~. ;t ....... : .... : ..... . 
Za správnosť: .tt ., ............... . 
ry . ~ ~ :J '/Jl~v . ni'!, ........................................ .. 

Ing. Serafína Ostrihol1o"ú 
primútnrka 
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