Návrh Doplnku č.1 k VZN č. 2/2010 vyvesený na úradnej tabuli obce Hažlín dňa: 25.01.2011
Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2010 vyvesený na úradnej tabuli obce Hažlín dňa: 14.02.2011
Doplnok č. 1 k VZN č. 2/2010 nadobúda účinnosť dňa: 01.03.2011

Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín v súlade s ustanovením § 6 odst. 1
Zákona 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva

DOPLNOK č.1
K Všeobecne záväznému nariadeniu obce Hažlín číslo 2/2010
o slobodnom prístupe ku informáciám
Predmetom vydaného doplnku č. 1 je novela Občianskeho zákonníka, ktorá v § 47
a upravuje zverejňovanie zmlúv ako podmienku ich účinnosti. V rámci tejto novelizácie došlo
k zmene zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorá ukladá obciam
ďalšie povinnosti v oblasti zverejňovania informácií a to sú :
Článok 3 a)
Povinne zverejňovaná zmluva
(1) Povinne zverejňovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú:
1. uzaviera povinná osoba ( obec, rozpočtová, príspevková organizácia)
2. obsahuje informáciu, ktorá:
 sa získala za verejné prostriedky ( z rozpočtu obce ),
 sa týka používania verejných prostriedkov,
 sa týka nakladania s majetkom obce,
 sa týka nakladania s majetkom právnických osôb zriadených na základe
zákona
 sa týka nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
(2) Ustanovenie povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahuje informáciu, ktorá sa podľa
tohto zákona nesprístupňuje, sa nezverejňuje.
(3) Povinne zverejňovanou zmluvou nie je :
 pracovná zmluva,
 dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
 zmluva týkajúca sa burzových obchodov a och sprostredkovania,
 odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov.
(4) Povinne zverejňovaná zmluva musí byť zverejnená na webovej stránke obce. Povinne
zverejňovaná zmluva, ktorej účastníkom je obec Hažlín zverejní obec na svojej webovej
stránke – www.obechazlin.sk. Pred zverejnením zmluvy povinné osoby zabezpečia

anonymizáciu – nesprístupnenie ustanovení zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá podľa
zákona o slobode informácií sa nesprístupňuje ( osobné údaje – rodné číslo, podpis ). Ide
o časti zmluvy, ktoré:
 obsahujú informácie tvoriace utajovanú skutočnosť, podľa osobitného zákona
 sú predmetom bankového tajomstva, daňového alebo obchodného tajomstva
(5) Ak zákon ustanovuje povinné zverejňovanie zmluvy:
■ zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia,
■ účastníci zmluvy sa môžu dohodnúť aj na neskoršej účinnosti zmluvy
■ ak nebude zverejnená do troch mesiacov od uzatvorenia , alebo od udelenia súhlasu,
ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu platí, že k uzatvoreniu
zmluvy nedošlo,
■ ak povinnou osobou zmluva nie je zverejnená do 7 dní odo dňa uzatvorenie, môže
podať aj druhá zmluvná strana návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku.
(6) Povinná osoba - obec Hažlín vydá účastníkovi zmluvy na jeho požiadanie písomné
potvrdenie o zverejnení zmluvy. Ak bola zverejnená zmluva, ktorá na vznik, zmenu alebo
zánik práva vyžaduje vklad do katastra nehnuteľností podľa osobitného predpisu, povinná
osoba bezodkladne zasiela písomné potvrdenie o zverejnení zmluvy príslušnej správe katastra.
Článok 3 b)
Zverejňovanie objednávok a faktúr
(1) Povinná osoba – obec Hažlín zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov
a služieb do 10 pracovných dní odo dňa vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia
s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona.
(2) Povinná osoba – obec Hažlín zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary
a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe, najneskôr však
do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.
(3) Povinná osoba – obec Hažlín bločky z registračnej pokladne nezverejňuje.

Záverečné ustanovenia
(1) Obecné zastupiteľstvo obce Hažlín sa na tomto doplnku č.1 k VZN č.2/2010 uznieslo dňa
12.02.2011.
(2) Tento doplnok č.1 k VZN č.2 nadobúda účinnosť dňom 01.03.2011.

Ing. František Olah
starosta obce

