Príloha č. 1

Obec Nižné Nemecké
Obecný úrad Nižné Nemecké
Nižné Nemecké č. 100, PSČ 072 52
Žiadosť
o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o slobode informácií)
Dátum a hodina podania žiadosti 1): ........................................
Forma podania žiadosti 2):
ústne

písomne

Evidenčné číslo žiadosti: ...................................
e-mailom

telefonicky

Meno a priezvisko (obchodné meno) žiadateľa: ........................................................................................................
Adresa (sídlo) žiadateľa: ............................................................................................................................................
Obsah požadovaných informácií:
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie 2):
ústne

písomne

nahliadnutím do spisu

zhotovením kópie

e-mailom

telefonicky

inak

V prípade osobnej účasti žiadateľa
..................................................
podpis žiadateľa

Žiadosť prijal: ..........................................................

Žiadosť postúpená 3): ..................................................................................................................................................
Žiadosť: vybavená – zamietnutá 4):
Dôvod zamietnutia žiadosti:
.....................................................................................................................................................................................
Spôsob vybavenia žiadosti2):
ústne

písomne

nahliadnutím do spisu

zhotovením kópie

e-mailom

telefonicky

inak

Žiadosť vybavil: .........................................................................................................................................................
Za poskytnutie informácii zodpovedá : ......................................................................................................................
Náklady predpísané k úhrade vo výške: ......................................€, odpustené – zaplatené 4) dňa:..........................
Dátum vybavenia žiadosti:.................................
––––––––––––––––––––––––––––––––––
1)
pri telefonicky podanej žiadosti uviesť i čas
2)
hodiace sa podčiarknuť
3)
uviesť organizačný útvar
4)
nehodiace sa škrtnúť

Príloha č. 2

Obec Nižné Nemecké
Obecný úrad Nižné Nemecké
Nižné Nemecké č. 100, PSČ 072 52

Zápis v spise
Obec Nižné Nemecké – obecný úrad, ako povinná osoba podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti
o sprístupnenie informácie
Žiadateľa ......................................................................................................................................
Zo dňa ......................................
rozhodla
tak, že požadovanú informáciu v plnom rozsahu sprístupnila v zákonom stanovenej lehote,
v rozsahu a spôsobom podľa § 16 citovaného zákona.
Požadované informácie boli žiadateľovi poskytnuté dňa ............................................................
Odôvodnenie nie je potrebné, pretože Obec Nižné Nemecké žiadosti o poskytnutie informácie
v plnom rozsahu a v zákonom stanovenej lehote vyhovela.
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.
Meno, priezvisko vecne príslušného zamestnanca .......................................................................

.............................................
titul, meno a priezvisko
funkcia

Príloha č. 3

Obec Nižné Nemecké
Obecný úrad Nižné Nemecké
Nižné Nemecké č. 100, PSČ 072 52

Rozhodnutie
o odmietnutí poskytnúť informáciu

V Nižnom Nemeckom, dňa ..................................

Číslo ...........................

Obecný úrad V Nižnom Nemeckompodľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 46 a 47 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny
poriadok) a zákona č. ...... (doplniť právny predpis, podľa ktorého sa informácia
nesprístupní) rozhodol takto:
Žiadosti o sprístupnenie informácie zo dňa ..... podanej ..... (pri fyzickej osobe sa uvedie:
meno, priezvisko a adresa, pri právnickej osobe sa uvedie: názov a sídlo), ktorá sa týka
................. (presná špecifikácia predmetu žiadosti)
sa n e v y h o v u j e.
(sa nevyhovuje sčasti).
O d ô v o d n e n i e:
(Uvedú sa skutočnosti, ktoré boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol orgán
vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodol).
P o u č e n i e:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia
Obecnom úrade vo Vojnatine. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné toto
rozhodnutie preskúmať súdom.

............................................
titul, meno a priezvisko
funkcia

Príloha č. 4

Obec Nižné Nemecké
Obecný úrad Nižné Nemecké
Nižné Nemecké č. 100, PSČ 072 52

adresát

Číslo jednania:................................

V Nižnom Nemeckom, dňa ....................

Vec: Výzva na doplnenie žiadosti o sprístupnenie informácie
Dňa .................................... nám bola doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácie.
Žiadosť nemá náležitosti stanovené v § 14, ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
V žiadosti nie je uvedené:
a)
b)
c)
d)

ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,
kto ju podáva,
ktorých informácií sa týka,
aký spôsob zverejnenia žiadateľ navrhuje.

Vyzývame Vás týmto, aby ste chýbajúce údaje doplnili v lehote 7 dní odo dňa prevzatia tejto
výzvy a to písomne tak, že vo svojom podaní uvediete:
uviesť, ktoré údaje treba doplniť

V prípade, že v uvedenej lehote žiadosť o sprístupnenie informácie nedoplníte, Obec Nižné
Nemecké Vašu žiadosť odloží podľa § 14, ods. 3, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

.............................................
titul, meno a priezvisko
funkcia

Príloha č.5

Obec Nižné Nemecké
Obecný úrad Nižné Nemecké
Nižné Nemecké č. 100, PSČ 072 52

adresát

Číslo jednania:................................
....................

V Nižnom Nemeckom, dňa

Na základe výslovnej žiadosti žiadateľa o sprístupnenie informácie týmto potvrdzujeme, že
sme dňa ................................. prevzali žiadosť o sprístupnenie informácie o :

U viesť predmet žiadosti

od žiadateľa:
Predpokladaná výška úhrady za sprístupnenie Vami požadovaných informácii .............,- €

........................................
titul, meno a priezvisko
funkcia

Príloha č.6

Obec Nižné Nemecké
Obecný úrad Nižné Nemecké
Nižné Nemecké č. 100, PSČ 072 52

Číslo jednania: ......................

V Nižnom Nemeckom, dňa:............................

ÚRADNÝ

ZÁZNAM

Žiadateľ ........................... dňa ...................... podal žiadosť o sprístupnenie informácie.
Pretože žiadosť nemala predpísané náležitosti, Obec Nižné Nemecké vyzvala písomne dňa
..............
na doplnenie žiadosti, spolu s poučením o tom, ako treba doplnenie urobiť.
Žiadateľ žiadosť nedoplnil aj napriek výzve a uplynutiu lehoty. Požadované informácie
nemožno pre tieto nedostatky sprístupniť.
Vzhľadom na to Obec Nižné Nemecké žiadosť odkladá.
O odložení sa nevydáva rozhodnutie.

..............................................
titul, meno a priezvisko
funkcia

Príloha č.7

Obec Nižné Nemecké
Obecný úrad Nižné Nemecké
Nižné Nemecké č. 100, PSČ 072 52

adresát

Číslo jednania:................................

V Nižnom Nemeckom, dňa ....................

Vec: Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácie

Dňa ...................................... nám bola doručená žiadosť (uviesť žiadateľa) ..............................
..................................... o sprístupnenie informácie ...................................., ktorú je možné
podľa našich vedomostí získať u Vás.
Postupujeme Vám preto uvedenú žiadosť podľa § 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení na priame vybavenie.

............................................
titul, meno a priezvisko
funkcia

Na vedomie:
Žiadateľ o sprístupnenie informácie

Príloha č.8

Obec Nižné Nemecké
Obecný úrad Nižné Nemecké
Nižné Nemecké č. 100, PSČ 072 52

adresát

Číslo jednania:................................

V Nižnom Nemeckom, dňa ....................

Vec: Oznámenie o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie
Dňa .................................. nám bola doručená žiadosť (Uviesť žiadateľa) .................................
o sprístupnenie informácie ...........................................................................................................
Uvedenú žiadosť nebolo možné vybaviť v zákonom stanovej lehote ôsmich pracovných dní
odo dňa podania žiadosti ( resp. v lehote ôsmich pracovných dní odo dňa odstránenia
nedostatkov žiadosti), a to z týchto závažných dôvodov: ......................................
a) vyhľadávanie a zber informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby
vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií
požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním
informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej
lehoty.
Podľa § 17, ods. 3, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení o ................ dni (max. o 8 prac. dní).

..........................................
titul, meno a priezvisko
funkcia

Príloha č.9

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
Za sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov sa v súlade s vyhláškou MF SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach
úhrady nákladov za sprístupnenie informácií určuje úhrada materiálnych nákladov pre
žiadateľ nasledovne:
1) Technické nosiče dát
a) disketa
b) CD-R
c) DVD-R

0,30 €
0,35 €
0,40 €

2) Vyhotovenie kópií požadovaných informácií
a) formát A4 jednostranne 0,10 €
b) formát A4 obojstranne
0,15 €
c) formát A3 jednostranne 0,13 €
d) formát A3 obojstranne
0,20 €
3) Obstaranie obálok
a) obálka A4 s rozšíreným dnom
b) obálka A4 obyčajná (veľká)
c) obálka typu C6 (malá)
d) obálka typu C5 (stredná)
e) obálka s doručenkou
f) tvrdá obálka A5
e) tvrdá obálka na diskety a CD

0,10 €
0,06 €
0,02 €
0,03 €
0,09 €
0,12 €
0,10 €

4) Odoslanie informácií
Poštovné – náklady spojené s odoslaním informácie sa spravujú aktuálnym cenníkom
poštových služieb.
Žiadateľ môže uhradiť vyššie uvedené materiálne náklady takto:
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet v banke,
c) v hotovosti do pokladne.

