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                               SADZOBNÍK 
                           úhrad za poskytovanie informácií 
                  ( § 5 ods. 1 písm. f ) zák. c. 211/2000 Z. z.) 

 
 

Mesto Kežmarok v súlade s. § 21 ods.1 až 3 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s vyhláškou 
Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. ustanovuje sadzobník úhrad za poskytovanie informácií 
takto: 
Úkon                                                                                                                          eur/strana 

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4 čiernobielej                         0,03 

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4 čiernobielej                                   0,05 

tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3 čiernobielej                                0,06 

tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3 čiernobielej                              0,11 

CD s papierovým obalom                                                0,29 

CD bez obalu                                                                                              0,25 

DVD s papierovým obalom                                                         0,30 

DVD bez obalu                                       0,26 

obálka B4                                 0,06 

obálka B4 doporučená                       0,12 

obálka C5                      0,04 

obálka C5 doporučená                     0,10 

obálka C6                     0,01 

obálka C6 doporučená                     0,06 

poštové poplatky - podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a.s. 

Spôsob úhrady: 
Žiadateľ uhradí  preukázateľne vynaložené materiálne náklady, ktoré mestu vznikli v spojitosti so 
sprístupnením informácie žiadateľovi ihneď po vybavení žiadosti : 
- v hotovosti do pokladne mestského úradu   
-  poštovou poukážkou  
- bezhotovostným prevodom na účet v banke 
 
      V zmysle vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. sa za materiálne 
náklady za sprístupnenie informácií považujú náklady na :  
• obstaranie technických nosičov dát, a to najmä diskiet, kompaktných diskov,  
• vyhotovenie kópií požadovaných informácií, a to najmä na papier,  
• obstaranie obalu, a to najmä obálok,  
• odoslanie informácií, a to najmä na poštovné. 
Úhrada týchto nákladov je súčtom preukázateľných materiálnych nákladov.  
 
V Kežmarku 1.12.2013 
 
         Ing. Igor Šajtlava v.r. 
                    primátor 
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 Základné právne predpisy 
• zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

• zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 

Predpisy splnomocňujúce mesto vydať všeobecne záväzné nariadenie: 

o ZÁSADY VLÁDY SR č. 593/2009 Z.z. k zákonu Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov (schválené uznesením vlády Slovenskej republiky zo 16. 
decembra 2009 č. 933/2009); (článok 4) 

o zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

o zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

o zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov v z. n. p.  

o zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

o zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.  

o zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení 
neskorších predpisov v z. n. p.  

o zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  

o zákon č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v z. n. p.  
o zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z. n. p.  
o zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v z. n. p.  
o zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v z. n. p.  
o zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom 

bytov a s bytovými náhradami v z. n. p.  
o zákon č.  7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami  
o zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  
o zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v z. n. p.  
o zákon č. 219/1996  o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o 

zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v z. n. p.  
o zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov  
o zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania 

služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p.  

o zákon č. 223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. 
n. p. zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v z. n. p 
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o zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových 
odvetviach  

o zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
v z. n. p.  

o zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
predpisov (zákon o ovzduší)  

o zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. 
p.  

o zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave v z. n. p.  
o zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v z. n. p.  
o zákon č. 346/1990 o voľbách do orgánov samosprávy obcí  
o zákon č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu  
o zákon č. 333/2004 Z.z. o  voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky  

Ďalšie  právne predpisy, obsahujúce úpravu obecného zriadenia sú uverejnené v 
Zbierke zákonov Slovenskej republiky. 

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú k nahliadnutiu na MsÚ v Kežmarku. 

 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie 

Informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo 
iné podanie. 

1. Ústne u ktoréhokoľvek zamestnanca mestského úradu, pričom ten je povinný spísať 
žiadosť na formulári, s výnimkou  ústne podanej sťažnosti, ktorá sa spisuje na referáte 
právnom.  

2. Osobne v kancelárii prvého kontaktu vo vstupných priestoroch mestského úradu na 
prízemí.  

3. Písomne poštou alebo osobne v podateľni mestského úradu  alebo v kancelárii prvého 
kontaktu na prízemí vo vstupných priestoroch mestského úradu.  

4. Faxom na faxové číslo: 052/4660127  
5. Elektronickou poštou na e-mailovu adresu: podatelna@kezmarok.sk 

 

   

Adresa:     Úradné hodiny Mestského úradu Kežmarok: 

Mestský úrad Kežmarok   Pondelok: 8.00 - 12.00 hod., 12.45 – 15.00 hod. 
Hlavné námestie 1    Utorok:     8.00 – 12.00 hod., 12.45 – 15.00 hod. 
060 01 Kežmarok    Streda:       8.00 – 12.00 hod., 12.45 – 16.00 hod. 
      Štvrtok:     8.00 – 12.00 hod., 12.45 – 15.00 hod. 
      Piatok:       8.00 – 12.00 hod., 12.45 – 14.00 hod.
   
 



 4

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku 

1. Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie 
v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na 
rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.  

2. Odvolanie sa prijíma v podateľni MsÚ na zaevidovanie v súlade s čl. 4 internej 
smernice. Podateľňa odvolanie bezodkladne postúpi prednostovi MsÚ na vybavenie.  

3. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, 
ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu mestského 
úradu rozhoduje primátor mesta.  

4. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací 
orgán v tejto lehote nerozhodne, 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 podľa zákona 
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


