Povinne zverejňované informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov .
Poskytovanie informácií
Obec Zalužice je povinné v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) umožniť
každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá o to požiada, sprístupnenie informácie, ktoré má
k dispozícii( výnimku tvoria informácie, ku ktorým je prístup obmedzený na základ osobitných
zákonov ) a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa
informácia požaduje.
Formulár žiadosG o sprístupnenie informácie
Žiadosť o sprístupnenie informácie možno podať, písomne, ústne, elektronickou poštou alebo
iným technicky vykonateľným spôsobom.
Písomné žiados- o informáciu sa podávajú ako poštová zásielka na adresu: Obec Zalužice,
Zalužice 207, 072 34 Zalužice alebo osobným doručením do podateľne Obecného úradu (ďalej
len ako „ObÚ“)
Ústne žiados- o sprístupnenie informácií prijíma a vybavuje každý organizačný útvar v súlade s
náplňou svojej činnosX a organizačným poriadkom ObÚ. Zamestnanec ObÚ, ktorý prijal ústne
podanú žiadosť, vyzve žiadateľa, aby vyplnil písomnú žiadosť o sprístupnenie informácii.
Elektronickou poštou sa podáva žiadosť na adrese: podatelna@zaluzice.sk,
zaluzice@minet.sk
Zo žiadosX musí byť zrejme :
a) že je určená obci Zalužice,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu, alebo
sídlo
c) ktorých informácií sa žiadosť týka
d) akým spôsobom sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Informácie sa sprístupňujú bezplatne s výnimkou úhrady nákladov vo výške, ktorá nesmie
prekročiť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením
technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Cenník poplatkov za sprístupňovanie
informácii je na stránke www.zaluzice.sk v časX Tlačivá a dokumenty na s3ahnu3e.
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosX, žiadateľ bude bezodkladne vyzvaný, aby v určenej
lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Ak napriek výzve
žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, takáto
žiadosť bude odložená.
Opravné prostriedky
ProX rozhodnuXu o odmietnu_ požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15
dní od doručenia rozhodnuXa alebo márneho uplynuXa lehoty na rozhodnuXe o žiadosX o
sprístupnenie informácií. Odvolanie proX rozhodnuXu sa podáva na Obec Zalužice, Zalužice
207, 072 34 Zalužice.

