STÁLE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE OBCOU STAŠKOVCE
(§ 5 ods.1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií)

1. SŤAŢNOSTI
Sťažnosť možno podať v pracovných dňoch v kancelárií obecného úradu.

2. ŢIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA
Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných
hodinách na tunajšom obecnom úrade.

3. VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE
Všeobecné záväzné nariadenia obce sú k dispozícií vo vestibule obecného
úradu alebo k nahliadnutiu na tunajšom obecnom úrade.

4. UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia obecného zastupiteľstva sú k dispozícií na úradnej tabuli obce
alebo sú k nahliadnutiu v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade.

5. ZBIERKA ZÁKONOV SR
Do zbierky zákonov SR možno nahliadnuť v úradných hodinách na tunajšom
obecnom úrade.

6. POVINNE ZVEREJŇOVANÉ ZMLUVY (podľa § 5a zák. 211/2000
Z. z.)
Zmluvy sú zverejňované na internetovej stránke obce.

7. OBJEDNÁVKY a FAKTÚRY tovarov a sluţieb ( § 5b zákona č.
211/2000 Z,z.)
Objednávky a faktúry sú zverejňované na internetovej stránke obce.

POVINNE ZVEREJŇOVANÉ INFORMÁCIE
o Obecnom zastupiteľstve v Staškovciach
(§ 5 ods. 6 s použitím § 5 ods. 2 zák. č. 211/2000 Z. z.)
1. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva
2. Zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva
3. Texty schválených všeobecne záväzných nariadení obce
4. Texty schválených uznesení obecného zastupiteľstva
5. Údaje o hlasovaní jednotlivých poslancov
Tieto informácie sú prístupne aj na internetovej stránke obce www.staskovce.ocu.sk

SADZOBNÍK ÚDRAD ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
podľa § 5 ods. 1 písm. f) zák. č. 211/2000 Z. z.
Obec Staškovce v súlade s ust. § 21 ods. 1 až 3 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) a tiež vyhláškou MF SR č. 481/2000 stanovuje nasledovné úhrady za
sprístupnenie informácií:
● za kopírovanie jednej strany formátu A4 0,07 €
● za kopírovanie obojstranne formátu A4

0,13 €

● za tlač informácií na jednej strane formátu A4 na tlačiarni 0,16 €
● za sprístupnenie informácií na diskete

0,66 €

● za sprístupnenie informácií na CD nosiči 1,60 €
● poštové poplatky podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty a.s.
● obálky podľa aktuálnej nákupnej ceny
Úhrada nákladov za poskytnutie informácií je súčtom týchto nákladov.
Žiadateľ zaplatí sumu vo výške úhrady za sprístupnenie informácií v pokladni OcÚ.

