Poskytovanie informácií v zmysle zákona . 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
1. Žiados o sprístupnenie informácií môže poda akáko vek fyzická alebo právnická
osoba bez uvedenia dôvodu.
2. Žiados môže by podaná písomne (listom, elektronickou poštou), ústne, telefonicky,
alebo iným spôsobom, ktorý je technicky vykonate ný.

Ako získa informácie
Žiados , návrh, podnet, s ažnos alebo iné podanie o sprístupnenie je možné poda :
1. Písomne - poštou na adresu: Obecný úrad Osrblie, Stredná 230, 976 45 Osrblie,
- emailom: obec.osrblie@sanynet.sk
2. Ústne (osobne) na Obecnom úradu v Osrblí po as úradných hodín:
Úradné hodiny OcÚ Osrblie
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8,00 – 15,30 hod.
8,00 – 15,30 hod.
8,00 – 15.30 hod.
8,00 – 13,30 a 18,00 – 20,00 hod.
8,00 – 13.30 hod.

3. Telefonicky na telefónnych íslach 0905 421 993, 048 6179 129
Žiados musí obsahova :
•
•
•
•
•

identifikáciu povinnej osoby
komu je žiados ur ená (povinná osoba)
identifikácia žiadate a - kto žiados podáva (oprávnená osoba - žiadate )
ur enie požadovanej informácie - aké informácie požaduje žiadate zverejni (predmet
žiadosti)
ur enie spôsobu sprístupnenia - akým spôsobom majú by informácie zverejnené
(forma sprístupnenia napr. mailom, poštou, telefonicky a pod.)

Každá právnická aj fyzická osoba (ob an Slovenskej republiky, cudzinec, osoba bez štátnej
príslušnosti) môže požiada o sprístupnenie informácie v súlade so zákonom . 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám vo i obci Osrblie ako povinnej osobe.
Žiados o sprístupnenie informácií obec vybaví bez zbyto ného odkladu, najneskôr do ôsmich
pracovných dní odo d a podania žiadosti alebo odo d a odstránenia nedostatkov žiadosti
pod a § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístup uje informácia nevidiacej osobe
v prístupnej forme pod a § 16 ods. 2 pís. a), ak tento zákon neustanovuje inak. Zo závažných
dôvodov môže obec pred ži lehotu (ods. 1), najviac však o osem pracovných dní a o 15

pracovných dní, ak sa sprístup uje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme pod a § 16
ods. 2 písm. a).
Závažnými dôvodmi sú:
a) vyh adávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce
b) vyh adávanie a zber vä šieho po tu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných
na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázate né technické problémy spojené s vyh adávaním a sprístup ovaním informácie,
o ktorých možno predpoklada , že ich možno odstráni v rámci pred ženej lehoty.
Pred ženie lehoty obec oznámi žiadate ovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty.
V oznámení uvedie dôvody, ktoré viedli k pred ženiu lehoty.
Ak obec nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomos o tom, kde možno
požadovanú informáciu získa , postúpi žiados do piatich dní odo d a doru enia žiadosti
povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiados odmietne
rozhodnutím (§ 18). Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadate ovi.
Lehota na vybavenie žiadosti za ína plynú znovu d om, ke povinná osoba dostala
postúpenú žiados .
Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva obec tak, že sprístupní požadované
informácie vrátane sprievodných informácií po vylú ení tých informácií, pri ktorých to
ustanovuje zákon. Oprávnenie odmietnu sprístupnenie informácie trvá iba dovtedy, kým trvá
dôvod nesprístupnenia.

Ako poda opravný prostriedok

Proti rozhodnutiu Obecného úradu v Osrblí o odmietnutí požadovanej informácie možno
poda odvolanie v lehote 15 dní od doru enia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na
rozhodnutie o žiadosti pod a § 17 zákona o slobode informácií
.Z odvolania musí by zrejmé:
•
•
•

kto ho podáva
ktorej veci sa týka
o sa navrhuje

Odvolanie sa podáva písomne (poštou, e-mailom) na adresu Obec Osrblie, Stredná 230,
Osrblie, email obec.osrblie@sanynet.sk a rozhoduje o om starosta obce, ktorý rozhodne do
15 dní od doru enia odvolania. Ak odvolací orgán, ktorým je starosta obce, v tejto lehote
nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté
rozhodnutie potvrdil; za de doru enia tohto rozhodnutia sa považuje druhý de po uplynutí
lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúma v
súdnom konaní pod a osobitného zákona.
Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií
V súlade s § 21 zákona 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov:

1. Informácie sa sprístup ujú bezplatne s výnimkou úhrady vo výške, ktorá nesmie prekro i
výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických
nosi ov a s odoslaním informácie žiadate ovi. Náklady na sprístupnenie informácie
prístupnou formou osobe so zmyslovým postihnutím znáša povinná osoba.
2. Povinná osoba môže zaplatenie úhrady odpusti .
3. Podrobnosti o úhrade nákladov za sprístupnenie ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
4. Úhrady sú príjmami povinnej osoby.

