
STÁLE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE MESTOM ZLATÉ MORAVCE § 5 ods. 1 zák. c. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií)  
1) ZBIERKA ZÁKONOV SR -do Zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v čase úradných hodín na 
tunajšom Mestskom úrade c. dverí 17 2) VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA MESTA -do 
všeobecne záväzných nariadení Mesta možno nahliadnuť v čase úradných hodín na tunajšom 
Mestskom úrade c. dverí 17 3) STAŽNOSTI -sťažností možno podávať denne v čase úradných hodín 
na tunajšom Mestskom úrade c. dverí 15 alebo 43 4) ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO 
INÉ PODANIA -žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v čase úradných hodín 
na tunajšom Mestskom úrade c. dverí 15 5) UZNESENIA MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA -do 
uznesení Mestského zastupiteľstva možno nahliadnuť v čase úradných hodín na tunajšom Mestskom 
úrade c. dverí 17 6) INFORMÁCIE O MESTE -miesto, kde informácie možno získať: Mestský úrad, 
c. dverí 24 -počas úradných hodín Mestského úradu v Zlatých Moravciach -spôsob získavania 
informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou  
Mesto Zlaté Moravce ZVEREJNUJE NASLEDOVNÉ INFORMÁCIE: (§ 5 ods. 1 písm. a/ zák. c. 
211/2000 Z. z.) a) Spôsob zriadenia mesta:  
Mesto Zlaté Moravce sa vytvorilo (zriadilo) zák. SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to 
dnom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23. -24.11.1990  
b) Právomoci a kompetencie mesta:  
Kompetencie mesta (t.j. právomoc a pôsobnosť mesta) sú dané: -Ústavou Slovenskej republiky 
(najmä čl. 64-71) -zák. SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov -
platnou právnou úpravou Slovenskej republiky -všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku 
samosprávnych činností (čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)  
c) Organizačná štruktúra mesta: Orgánmi Mesta Zlaté Moravce sú Mestské zastupiteľstvo a 
Primátor mesta. Mestské zastupiteľstvo Mesta Zlaté Moravce je zastupiteľský zbor mesta zložený z 19 
poslancov, zvolených obyvateľmi mesta na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí 
zložením sľubu poslancov novozvoleného Mestského zastupiteľstva. Primátor Mesta Zlaté Moravce je 
predstaveným mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta, ktorého volia obyvatelia mesta na 4 
roky. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje tieto svoje orgány (podľa potreby alebo ich postavenie vyplýva 
z osobitného predpisu): -Mestská rada -konanie Mestského zastupiteľstva a to: -komisia kultúry, 
školstva a vzdelávania -komisia mládeže, športu a voľnočasových aktivít  



-komisia dopravy a správy miestnych komunikácií -komisia kontroly -komisia sociálno – zdravotná a 
bytová -komisia podn. činnosti, obchodu, SMM, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja-komisia 
finančná -komisia ochrany verejného poriadku, pre CO a vojen. záležitosti -komisia výstavby, ÚP, ŽP 
a obnovy kult. pamiatok -komisia pre projekty, eurofondy a strategické plánovanie -komisia pre 
ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta -Mestský úrad v Zlatých 
Moravciach, ktorý sa člení na nasledovné oddelenia: -oddelenie vnútornej správy -oddelenie financií a 
rozpočtu –oddelenie miestnych daní a vymáhania pohľadávok -oddelenie investičnej výstavby a 
hosp.činnosti, -oddelenie pre stavebné konanie a správu majetku mesta, -oddelenie projektov 
a propagácie mesta -Mestská polícia v Zlatých Moravciach Osobitné postavenie má hlavný kontrolór 
Mesta Zlaté Moravce, ktorého volí Mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta 
a vykonáva kontrolu plnenia úloh mesta.  

ROZHODNUTIA MESTA  
(opravné prostriedky a súdne preskúmavanie) 1) Opravné 
prostriedky voči rozhodnutiam mesta: -Miesto podania 
opravného prostriedku: sídlo mesta Mestský úrad v Zlatých 
Moravciach  
1. mája 2 953 01 Zlaté Moravce -Spôsob podania opravného prostriedku: zásadne písomne v dvoch 
exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné. -Lehota na podanie 
opravného prostriedku: zásadne je lehota 15 dní odo dna doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej 
právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.  
2) Súdne preskúmavanie rozhodnutí mesta  
Súdnemu preskúmavaniu podliehajú tie rozhodnutia mesta, kde to pripúšťa ust. § 244 a nasl. 
Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov. Pri preskúmavaní 
rozhodnutí musia byt' splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.  
POSTUP  
 
Mesta Zlaté Moravce pri vybavovaní žiadostí, návrhov 
a iných podaní  
Mesto Zlaté Moravce vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené 
objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti. O 
žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány mesta -Mestské zastupiteľstvo a Primátor 
mesta v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi (najmä 
Štatútom Mesta Zlaté Moravce a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Zlaté Moravce).  



Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými 
pravidlami správneho konania -§ 3 zák. c. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú 
aj jeho ustanovenia.  
PREHLAD  
predpisov, pokynov, inštrukcií a výkladových stanovísk (§ 5 ods. 1 zák. c. 211/2000 Z. z.) Mesto 
Zlaté Moravce v súlade s ust. § 5 ods. 1 zák. c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje nasledovný prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií 
a výkladových stanovísk podľa ktorých koná a rozhoduje, vrátane tých, ktoré upravujú práva a 
povinnosti osôb k mestu Zlaté Moravce:  
 
a) Predpisy  
1/ zákon SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 2/ zákon SNR c. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 3/ zákon c. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
znení neskorších predpisov 4/ zákon SNR c. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v 
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov 5/ zákon c. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 6/ zákon SNR c. 372/1990 
zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 7/ ostatné právne normy upravujúce kompetencie mesta  
 
b) Príkazný list /primátora Mesta Zlaté Moravce/  
c. 1/2003, c. 2/2003, c. 3/2003, c. 4/2003, c. 5/2003, c. 6/2003, c. 7/2003, c. 8/2003, c. 9/2003, c.1/2004, 
c.2/2004, c. 3/2004, c. 4/2004, c. 5/2004, c. 6/2004, c. 7/2004, c. 8/2004, c. 9/2004, c.10/2004, c. 11/2004, 
c. 12/2004, c. 13/2004, c. 14/2004, c. 15/2004, c. 16/2004, c. 17/2005, c.18/2005, c. 19/2005, c. 20/2006, c. 
21/2006, c. 22/2006, c. 23/2006, c. 1/2007, c. 2/2007, c. 2/2007,  
c. 3/2007, c. 4/2007 – odvolanie príkazné listu c. 2/2007, c. 5/2007, c. 6/2007, c. 1/2008, c. 2/2008, 
c.3/2008, c. 4/2008, c. 5/2008, c. 6/2008.  
 
c) Inštrukcie  
Mesto Zlaté Moravce nevydalo žiadne inštrukcie na úsekoch, kde vykonáva kompetencie.  
d) Výkladové stanoviská  
Mesto Zlaté Moravce tvorí súčasť územnej samosprávy Slovenskej republiky, ktorá je budovaná ako 
jednostupňová. Mesto Zlaté Moravce nevydalo žiadne výkladové stanovisko pre vnútorný alebo 
vonkajší chod právnickej osoby verejného práva.  



SADZOBNÍK ÚHRAD ZA SPRÍSTUPNOVANIE INFORMÁCIÍ  
(§ 5 ods. 1 písm. f/ zák. c. 211/2000 Z. z.) „Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady 
materiálových nákladov spojených s odovzdaním informácie žiadateľovi:  
• Za sprístupnenie informácie telefonicky ......................bezodplatne  
• Za sprístupnenie informácie emailom..........................bezodplatne  
• • 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 informácie 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 súčet uvedených vynaložených 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.  


