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Bratislava 17. decembra 2008 
 

R O Z H O D N U T I E   �. 10/2008 
 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení a dop��a rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy �. 1/2001, ktorým sa upravuje postup pri sprístup�ovaní informácií 
v podmienkach samosprávy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 

neskorších predpisov 

 
�l. I 

Rozhodnutie primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy �. 1/2001, 
ktorým sa upravuje postup pri sprístup�ovaní informácií v podmienkach samosprávy hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení rozhodnutia �. 3/2001, rozhodnutia �. 6/2001, 
rozhodnutia �. 7/2003, rozhodnutia �. 10/2004, rozhodnutia �. 4/2005 a rozhodnutia �. 1/2006 sa 
mení a dop��a takto: 
 

1. § 10 znie: 

„(1) Organiza�ný útvar magistrátu vybaví žiados� bez zbyto�ného odkladu, najneskôr do 
8 pracovných dní odo d�a podania žiadosti (v podate�ni magistrátu, v informa�nom centre alebo 
priamo na organiza�nom útvare magistrátu) alebo odo d�a odstránenia nedostatkov žiadosti a do 
15 pracovných dní, ak sa sprístup�uje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme pod�a § 11 
ods. 4 písm. a). 

(2) Zo závažných dôvodov9) môže priamy nadriadený tohto organiza�ného útvaru 
pred�ži� lehotu, najviac však o 8 pracovných dní alebo o 15 pracovných dní, ak sa sprístup�uje 
informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme pod�a § 11 ods. 4 písm. a). Pred�ženie lehoty 
oznámi organiza�ný útvar magistrátu žiadate�ovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím 
osemd�ovej pracovnej lehoty alebo pätnás�d�ovej pracovnej lehoty s uvedením dôvodov, ktoré 
viedli k pred�ženiu lehoty. O pred�žení lehoty upovedomí informa�né centrum.“. 
 

2.  Doterajší text § 11 sa ozna�uje ako odsek 1 a dop��a sa odsekmi 2 až 6, ktoré znejú: 

„(2) Nevidiaca osoba je oprávnená požadova� sprístupnenie informácie prístupnou 
formou uvedenou v odseku 4 písm. a). Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu ob�ana 
s �ažkým zdravotným postihnutím s �erveným pásom, na ktorého zadnej strane je vyzna�ený 
druh zdravotného postihnutia "Nevidiaci – Blind“. 

(3) Slabozraká osoba je oprávnená požadova� sprístupnenie informácie prístupnou 
formou uvedenou v odseku 4 písm. b). Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu ob�ana 
s �ažkým zdravotným postihnutím. 

(4) Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadate�ovi, ktorý je osobou nevidiacou 
alebo slabozrakou, sa považuje informácia napísaná 



a) slepeckým (Braillovým) písmom alebo 
b) zvä�šeným typom písma. 

(5) Ak nevidiaca osoba v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie 
v slepeckom (Braillovom) písme, organiza�ný útvar magistrátu predloží sprístup�ovanú 
informáciu informa�nému centru, ktoré bezodkladne zabezpe�í vyhotovenie prekladu 
sprístup�ovanej informácie do slepeckého (Braillovho) písma, preloženú informáciu odošle 
žiadate�ovi a urobí o tom rozhodnutie zápisom v spise pod�a § 13. Ak ide o taký rozsah 
informácie, ktorý by presiahol primeraný rozsah (nad 10 strán prekladu do slepeckého písma 
alebo ak sa jedná o �ažko prekladate�né formy, napríklad diagramy, tabu�ky a rôzne obrazové 
informácie), organiza�ný útvar magistrátu, ktorý žiados� vybavuje sprístupní požadovanú 
informáciu alebo jej �as� iným vhodným spôsobom pod�a § 11 ods. 1. 

(6) Ak slabozraká osoba v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie 
zvä�šeným typom písma, organiza�ný útvar, ktorý žiados� vybavuje, sprístupní informáciu 
v požadovanej ve�kosti písma. Ak ide o taký rozsah informácie, ktorý by presiahol primeraný 
rozsah, organiza�ný útvar magistrátu, ktorý žiados� vybavuje sprístupní požadovanú informáciu 
alebo jej �as� iným vhodným spôsobom pod�a § 11 ods. 1.“. 
 

3. Doterajší text § 15 sa ozna�uje ako odsek 1 a dop��a sa odsekom 2, ktorý znie: 

„(2) Náklady na sprístupnenie informácie prístupnou formou osobe so zmyslovým 
postihnutím znáša hlavné mesto.". 
 

4. Príloha �. 3 znie: 
„Sadzobník úhrad nákladov za sprístup�ovanie informácií 

 

Druh výstupu merná 
jednotka Poplatok ( Sk )* 

1. �iernobiela kópia a scanovanie:    
formátu A4 jednostranne strana 0,06 € (1,81 Sk)* 
formátu A4 obojstranne strana 0,13 € (3,92 Sk)* 
formátu A3 jednostranne strana 0,16 € (4,82 Sk)* 
formátu A3 obojstranne strana 0,33 € (9,94 Sk)* 
 
2. tla� z po�íta�ovej tla�iarne:    

formátu A4 �iernobiela kópia strana 0,16 € (4,82 Sk)* 
formátu A3 �iernobiela kópia strana 0,33 € (9,94 Sk)* 
formátu A4 farebná kópia strana 2,32 € (69,89 Sk)* 
formátu A3 farebná kópia strana 2,98 € (89,78 Sk * 
 
3. technický nosi� dát:    

magnetofónová páska d�žky 30 min. MG páska 2,30 € (69,29 Sk)* 
disketa 3,5” disketa 1,00 € (30,13 Sk)* 
CD ROM CD ROM 1,00 € (30,13 Sk)* 
 
4. telefonické spojenie: 

 
cena pod�a tarify T-Com 

 fax strana 
 

0,10 € + cena tel. 
spojenia pod�a 

tarify 
T-com 

(3,01 Sk + 
cena tel. 
spojenia 

pod�a tarify 
T-Com)* 

 



5. Cena za dobierku sa ur�uje ako sú�et poštovného, poplatku za dobierku a poplatku za platbu poštovou 
poukážkou pod�a Tarify poštových služieb.  
 
6. Ak náklady, vrátane poštovného nepresiahnu 1,50 € (45,19 Sk)*, písomné informácie sa zasielajú 
doporu�enou zásielkou. 
 
7. V prípade, ak odhadované náklady faxom presahujú 1,50 € (45,19 Sk)*, žiadate�ovi bude informácia 
poskytnutá listovou dobierkovou službou. 
 
8. Pri osobnom prevzatí informácie sa náklady uhrádzajú v hotovosti v informa�nom centre Magistrátu 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 
9. Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie 
spolu neprekro�ia sumu 1,50 € (45,19 Sk)*. 
 
10. Žiadate�ovi, ktorý predloží preukaz ob�ana s �ažkým zdravotným postihnutím s vyzna�ením, že ide 
o zrakovo alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne aj v prípade, ak náklady 
spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie spolu prekro�ia sumu 1,50 € (45,19 Sk)*.   
 
Žiadate� môže uhradi� náklady na sprístupnenie informácií nasledovným spôsobom: 
 
a) v hotovosti do príru�nej pokladne v informa�nom centre Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, 
 
b) bezhotovostným prevodom na ú�et hlavného mesta vo Všeobecnej úverovej banke Bratislava-mesto 

�. ú�tu 19-6327-012/0200, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 22360xxxxx  
(xxxxx = �íslo žiadosti)  

 
c) poštovou poukážkou na ú�et hlavného mesta vo Všeobecnej úverovej banke Bratislava-mesto �. ú�tu 

19-6327-012/0200, konštantný symbol KS: 0308, variabilný symbol VS: 22360xxxxx  
(xxxxx = �íslo žiadosti). 

 
Pozn.:  * - je informatívny prepo�et na SKK konverzným kurzom 30,1260.“. 

 
�l. II 

Toto rozhodnutie nadobúda ú�innos� 1. januára 2009. 

 

 

 

 

 

 
Ing. Andrej �urkovský 

primátor 


