Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000

Kto môže požiadať o informácie?
V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každá právnická alebo fyzická osoba (občan
Slovenskej republiky, cudzinec, osoby bez štátnej príslušnosti) právo na prístup k informáciám, ktoré
má Obec Zálesie k dispozícií.
Ako podať žiadosť o informáciu?
Žiadosť o sprístupnenie informácii možno podať :
• písomne na adresu: Obec Zálesie, Trojičné námestie 1 , 900 28 Zálesie
• ústne cez stránkové dni a hodiny
• telefonicky : 02/ 45 94 60 13, 02/52 62 39 60
• elektronickou poštou alebo e-mailom na ou@obeczalesie.sk
• iným technicky vykonateľným spôsobom.
Tlačivo na podanie žiadosti o informácie v zmysle zákona č. 211/2000 má obec zverejnené na
webovom sídle - priečinok -> Tlačivá na stiahnutie -> Informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z.
Čo musí žiadosť obsahovať?
Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo
obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka, aký
spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje a v neposlednom rade súhlas so spracovaním
osobných údajov v zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Aký je spôsob sprístupnenia informácií?
Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis
alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s
požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Ak informáciu nemožno
sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob
sprístupnenia informácie.
Informácie je možné získať aj z webového sídla obce www.obeczalesie.sk, alebo z úradnej tabule
umiestnenej v obci.
Čo ak žiadosť nemá predpísané náležitosti?
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej
lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako
treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu
nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Aká je lehota na vybavenie žiadosti?
Žiadosť vybaví obec najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa
odstránenia nedostatkov žiadosti, alebo ju odloží, pokiaľ nebola žiadosť doplnená v určenej lehote. Tu
sa rozhodnutie nevydáva.

Lehotu na vybavenie je možné zo závažných dôvodov predĺžiť zo zákonných dôvodov najviac o osem
pracovných dní, čo povinná osoba oznámi žiadateľovi pred uplynutím pôvodnej lehoty na vybavenie a
písomne ju zdôvodní.
Kedy obec vydá rozhodnutie?
Ak úrad poskytne žiadateľovi informácie v požadovanom rozsahu a navrhovaným spôsobom, urobí
rozhodnutie zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa nedoručuje a nemožno proti nemu podať opravný
prostriedok.
Ak úrad žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.
Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená. Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti
neposkytne informácie a ani nevydá rozhodnutie o nesprístupnení informácie, predpokladá sa, že
vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu
Ako podať opravný prostriedok?
Proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od
doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa
podáva prostredníctvom podateľne obecného úradu v Zálesí alebo poštou na adresu: Obecný úrad
Zálesie, Trojičné námestie 1 , 900 28 Zálesie.
O odvolaní proti rozhodnutiu úradu rozhoduje starosta. Starosta rozhodne o odvolaní do 15 dní od
doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa,
že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia
tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.
Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Správneho súdneho
poriadku.

