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Obecné zastupiteľstvo v Krajnom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a na základe zákona č. 211/2000 
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) 

                                  v y d á v a   pre územie obce  K r a j n é   toto

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č.   9 /2008

Článok 1

Obec  Krajné  zverejňuje  nasledovné  informácie:(§  5  ods.  1  písm.  a)  zákona  č. 
211/2000 Z. z.o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) 

a) Spôsob zriadenia obce:
Obec Krajné sa vytvorila (zriadila) zákonom  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a 
to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí – t. j. dňom 23. - 24. 11. 1990
Právomoci a kompetencie obce:
Kompetencie obce (t. j. Právomoc a pôsobnostťobce) sú dané:
− Ústavou Slovenskej republiky (najmä čl. 64 – 71)
− zákonom  SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
− platnou právnou úpravou Slovenskej republiky
− všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnych činností (čl. 71 ods. 
2 Ústavy Slovenskej republiky)
c) Organizačná štruktúra obce:
Orgánmi obce Krajné sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce.
Obecné zastupiteľstvo  obce Krajné je  zastupiteľský zbor  obce zložený z 9  poslancov, 
zvolených  obyvateľmi  obce  na  obdobie  4  rokov.  Funkčné  obdobie  poslancov  končí 
zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva. Starosta obce Krajné 
je  predstaveným obce a  najvyšším  výkonným orgánom obce,  ktorého volia  obyvatelia 
obce na 4 roky.
Obecné zastupiteľstvo  zriaďuje tieto svoje  orgány (podľa potreby alebo ich postavenie 
vyplýva z osobitného predpisu):
− obecná rada
− zasadnutie obecného zastupiteľstva
- Sociálna komisia  
- Kultúrna komisia   
-Finančná komisia    
- Komisia životného prostredia   
- Komisia športu  



-  Komisia  obrany  a  riadenia  krízových  situácií  mimo  času  vojny  a  vojnového  stavu
- Komisia prešetrovania sťažností proti činnosti poslanca OZ, starostu obce a hlavného 
kontrolóra  

Technický útvar:   -  

SLV, s.r.o. (Služby, Lesy, Voda)

Obecný hasičský zbor
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce Krajné, ktorého volí obecné zastupiteľstvo.
Hlavný kontrolór nie je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce.

Článok 2

Stále zverejňované informácie obcou Krajné:
(§ 5 ods. 1 zákona  č. 211/2000 Z. z. O slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov) (zákon o slobode informácií)
1) ZBIERKA ZÁKONOV SR
- do Zbierky zákonov SR možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom 
úrade  č. dverí  2
2. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE
-  do  všeobecne  záväzných  nariadení  obce  možno  nahliadať v  úradných  hodinách  na 
tunajšom obecnom úrade č. dverí  2
3. SŤAŽNOSTI
- sťažnosti možno podávať denne v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade  č. 
dverí 2
4. ŽIADOSTI, NÁVRHY, PODNETY ALEBO INÉ PODANIA
- žiadosti, návrhy,  podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na 
tunajšom obecnom úrade č. dverí 2
5. UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
- do uznesení obecného zastupitelstvo možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom 
obecnom úrade č. dverí 2
6. INFOEMÁCIE O OBCI
− miesto, kde informácie možno získať: Obecný úrad, č. dverí 2
− čas: v úradných hodinách Obecného úrade v Krajnom
− spôsob získavania informácií: ústne, písomne, faxom, elektronickou poštou
− informácie sa poskytujú bezplatne (s výnimkou úhrady nákladov)
− Sadzobník úhrady tvorí prílohu č. 1

Článok 3

1.  Týmto  všeobecne  záväzným  nariadením  sa  ruší  všeobecne  záväzné  nariadenie  o 
zverejňovaní informácií  zo dňa 22.2.2001, ktorý nadobudol účinnosť dňa 1.1.2003.
2.  Všeobecne  záväzné  nariadenie  schválilo  Obecné  zastupiteľstvo  v  Krajnom   dňa 
11.12.2008 uznesením č.7/2008 časť A bod 9
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2009

V Krajnom dňa 11.12.2008

Ing. Vladislav Šuster
starosta obce



Príloha č. 1
SADZOBNÍK
ÚHRAD ZA SPRÍSTUPŇOVANIE INFORMÁCIÍ
(§ 5 ods. 1 písm. f/zákona c. 211/2000 Z. z.)
Obec  Krajné  v  súlade  s  ustanovením §  21  ods.  1  až  3  zákona  c.  211/2000  Z.  z.  o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o 
slobode  informácií)  a  vyhláškou  MF  SR  c.  481/2000  Z.  z.  o  podrobnostiach  úhrady 
nákladov za sprístupnenie informácií s účinnosťou od ...............
s t a n o v u j e
tieto úhrady za sprístupnenie informácií:
1. obstaranie technického nosiča dát

 - 1 ks disketa ...................................................................................... 0,66€
            - 1 ks CD ROM …................................................................................1,-€
     2. vyhotovenie kópií na papier – 1 ks A4 …................................................0,066€
                                                         1 ks A3 …................................................0,13€
     3. obálka – 1 ks formátu A6 …....................................................................0,033€
                        1 ks formátu A5 …....................................................................0,056€
                        1 ks formátu A4 …....................................................................0,076€
     4. poštovné - korešpondenčné lístky ….......................................................0,36€
                         listy do 50 g..............................................................................0,33€
                                do  100g ...........................................................................0,46€
                                do 500g …........................................................................0,49€
                                do 1000 g ….....................................................................1,-€
                                doporučený list do 50 g …................................................0,82€
                                doporučený list s doručenkou do 50 g …........................ 1,12€
-                              doporučený list do vlastných rúk do 50 g ….....................1,46€
- balíky s cenou do 2000,- Sk
                                do 5 kg …........................................................................ 2,82€
                               do 10 kg …........................................................................3,61€
                               do 15 kg …........................................................................4,48€
5. elektronickou poštou …................................................................................0,33€

Tento  sadzobník  nadobúda  účinnosť  1.1.2009,  bude  upravovaný  podľa   cenníka 
Slovenskej pošty, š. p.


