
Povinné zverejňovanie informácií 

Obec Kunova Teplica ako povinná osoba podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) je povinná v zmysle § 

5 zákona zverejňovať nasledovné informácie: 

Spôsob zriadenia: 

Obec Kunova Teplica podľa Čl. 65 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky je právnickou osobou 

a v súlade s Čl. 64 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky je základom územnej samosprávy, 

je samostatným územným a správnym celkom Slovenskej republiky. 

Obec Kunova Teplica ako právnická osoba bolo zriadené zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v pôvodnom znení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí, t.j. 23. - 

24. novembra 1990 

Kompetencie – právomoc obce sú dané: 

-Ústavou Slovenskej republiky 

-zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 

-platnou právnou úpravou Slovenskej republiky 

-všeobecne záväznými nariadeniami obce 

-Štatútom obce 

Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. 

Obecné zastupiteľstvo obce Kunova Teplica je zastupiteľský zbor zložený z 5 poslancov, 

zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov končí zložením 

sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia 

obyvatelia obce na obdobie 4 rokov. 

Obecné zastupiteľstvo zriadilo tieto svoje orgány: 

-komisie obecného zastupiteľstva 

Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Kunova Teplica, ktorého volí obecné 

zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Hlavný kontrolór obce je zamestnancom obce a vykonáva 

kontrolu plnenia úloh obce. 

Organizačná štruktúra orgánov obce, organizácií a OcÚ Kunova Teplica: 

Organizačná štruktúra orgánov obce, organizácií a OcÚ Kunova Teplica je zverejnená na 

webovom sídle obce www.kunovateplica.sk. 

Informácia o používaní jazyka národnostnej menšiny v zmysle zákona č. 184/1999 Z. z. o 

používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov je zverejnená na 

úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce www.kunovateplica.sk. 

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie: 

Základné informácie obec Kunova Teplica poskytuje na webovom sídle obce  

www.kunovateplica.sk v sekcii „ samospráva“. 

Informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám je možné 

získavať spôsobom ustanoveným v zákone. Všetky žiadosti o sprístupnenie informácie sa 

prijímajú, vybavujú a evidujú prostredníctvom podateľne Obecného úradu Kunova Teplica, 

ďalej je možné ich získavať ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou na adrese: 

Obecný úrad, Hlavná č.124, 049 32 Kunova Teplica, 

e-mailom: obec.kunovateplica@gmail.com, telefónnom čísle: 047/0587882520 

denne počas pracovnej doby obecného úradu. 

Ústne podania je možné podať v stránkových dňoch (pondelok,utorok, streda, piatok) na OcÚ. 

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho 

preskúmania rozhodnutia Obce Kunova Teplica: 



Opravné prostriedky voči rozhodnutiam obce možno podať zásadne v písomnej forme v 

lehote určenej v poučení o odvolaní a to poštou alebo priamo na OcÚ: 

Obec Kunova Teplica,Hlavná č.124,049 32 Kunova Teplica 

Lehota na podanie opravného prostriedku je 15 dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej 

právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné. 

Súdne preskúmanie rozhodnutia obce 

Právoplatné rozhodnutie po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné preskúmať 

správnou žalobou v zmysle § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho 

poriadku, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné. 

Pri preskúmaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové a formálne náležitosti požadované 

platnou právnou úpravou. 

Postup obce pri vybavovaní žiadostí, návrhov, podnetov, sťažností alebo iných 

podaní: Obec Kunova Teplica vybavuje žiadosti, návrhy, podnety, sťažnosti alebo iné 

podania vždy tak, a by bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri 

zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti. 

Pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými 

pravidlami správneho konania – zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 

predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií, v súlade s platnou legislatívnou 

Slovenskej republiky, ktorá upravuje postupy vybavovania a vnútroorganizačnými právnymi 

predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami obce. 

Ústne informácie, ktoré nevyžadujú vyhľadávanie ďalších podkladov a nevyžadujú správne 

konanie podľa zákona č. SNR 71/1967 Zb. o správnom konaní alebo podľa osobitných 

predpisov a nevyžadujú písomné vybavenie žiadosti sa vybavujú ihneď na OcÚ. 

Žiadosti podané v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v 

platnom znení sú vybavované: 

a)do 8 pracovných dní od podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti (§ 14 

ods. 1 až 5), 

b)zo závažných dôvodov môže Obec predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní (§ 17 ods. 

2 a 3) a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej 

forme – slepeckým (brailovým) písmom. 

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám umožňuje získať informácie z evidencií obce 

a z informácií, ktoré má obec k dispozícii s výnimkou tých informácií, na ktoré sa vzťahujú 

obmedzenia podľa § 8 až § 13 zákona č. 211/2000 Z. z. 

Žiadosti, ktorých vybavenie vyžaduje písomnú formu alebo rozhodnutie v správnom 

konaní alebo v konaní podľa osobitných predpisov, alebo prešetrenie nadväzujúcich súvislostí 

budú vybavené v lehote 30 dní. 

Sťažnosti sú v zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov 

vybavované v lehote do 60 pracovných dní. Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže 

vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej 

uplynutím o 30 pracovných dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý 

sťažnosť prešetruje. Orgán verejnej správy oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi 

bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné. 

Petície sú v zmysle zákona č. 85/1990 Zb. zákona o petičnom práve v znení neskorších 

predpisov vybavované do 30 pracovných dní od doručenia petície. Vo zvlášť zložitých 

prípadoch, príslušný orgán verejnej moci písomne oznámi zástupcovi, že petícia sa vybaví v 

lehote najneskôr do 60 pracovných dní. 

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obec 

Kunova Teplica koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických 

osôb a právnických osôb vo vzťahu k obce: 



-Ústavný zákon č. 460/1992 Z. z. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

      -Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

-Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

-Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

      -a ďalšie platné právne predpisy Slovenskej republiky, ktoré upravujú výkon samosprávy a 

prenesený výkon štátnej správy 

Pokyny a inštrukcie, výkladové stanoviská Obce: 

Obec Kunova Teplica v rámci svojej kompetencie nevydalo žiadne pokyny, inštrukcie 

a ani výkladové stanoviská týkajúce sa vnútorného alebo vonkajšieho chodu Obce. 

Sadzobník správnych poplatkov a sadzobník úhrad za sprístupňovanie 

informácií: V zmysle zákona SNR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a Vyhláškou MF SR č. 

481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií sadzobník 

správnych poplatkov a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií je zverejnený na 

webovom sídle obce www.kunovateplica.sk v sekcii „ samospráva“ – „Povinne zverejňované 

informácie. 

 
 


