
 
Prístup  k informáciám  pod ľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákon ov v znení neskorších 
predpisov ( ďalej len zákon o slobode informácií) 
 
Kto má právo na sprístupnenie informácií? 
Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré má Mesto Komárno k dispozícii a to bez 
preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. 
 
Povinná osoba: 
Mesto Komárno je podľa § 2 ods. 1 zákona o slobode informácií povinnou osobou, ktorá je 
povinná sprístupňovať informácie, ktoré má k dispozícii a ku ktorým nie je obmedzený 
prístup podľa § 8 a nasl. citovaného zákona. 
 
Zo žiadosti o sprístupnenie informácií musí by ť zrejmé: 

- ktorej povinnej osobe je určená (Mesto Komárno), 
- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, 
- jeho adresa pobytu alebo sídlo, 
- ktorých informácií sa žiadosť týka, 
- aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 
 
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, mesto bezodkladne vyzve žiadateľa, aby 
v určenej lehote (nesmie byť kratšia ako 7 dní), neúplnú žiadosť doplnil. 

 
Žiados ť o sprístupnenie informácií možno poda ť: 

a) písomne:  poštou na adresu Mestský úrad Komárno, Nám gen. Klapku 1, 945 01 
Komárno alebo priamo do podateľne Mestského úradu Komárno, Kancelária prvého 
kontaktu, Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno 

b) ústne:  u prednostu Mestského úradu Komárno, Nám. gen. Klapku 1, prízemie počas 
pracovnej doby, 

c) faxom:  na číslo 035/7702 703 
d) elektronickou poštou:  prednosta@komarno.sk 
e) alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. 

 
Lehoty na vybavenie žiadosti: 
Mesto sprístupňuje informácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo 
dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov a do 15 pracovných dní, ak sa 
sprístupňuje informácia nevidiacej osobe.  Lehota môže byť v zákonom stanovených 
prípadoch (§ 17 ods. 2 cit. zákona) predĺžená. 
 
Aké informácie sa nesprístup ňujú alebo ich prístup je obmedzený: 
Nesprístupňujú sa informácie, ktoré: 

- tvoria utajovanú skutočnosť podľa príslušných právnych predpisov (napr. zákon č. 
215/2004 Z.z. ) 

- sú predmetom bankového alebo daňového tajomstva, 
- podliehajú ochrane osobných údajov a ochrane osobnosti  
- sú označené ako obchodné tajomstvo podľa príslušných právnych predpisov (napr.             

§ 17 až 20 Obchodného zákonníka) 
- možno subsumovať pod § 11 ods. 1 zákona o slobode informácií. 

 
Vydanie rozhodnutia: 
 
Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa 
§ 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému 
rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok. 
Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej 
lehote písomné rozhodnutie.  
 
 
 
 



Opravné prostriedky 
 
Proti rozhodnutiu Mesta Komárno 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 slobodnom prístupe k informáciám. Odvolanie sa 
podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. O odvolaní rozhoduje 
primátor.  Lehota na rozhodnutie je 15 dní odo dňa doručenia odvolania povinnou osobou. 
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. 
  

Po vyčerpaní riadneho opravného   prostriedku je rozhodnutie o odmietnutí žiadosti 
preskúmateľné Správnym súdom v súlade so zákonom   č. 162/2015 Z.z. Správny súdny 
poriadok. Podanie musí spĺňať obsahové a formálne náležitosti v zmysle platnej právnej 
úpravy.  

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


