Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí,
návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať
(informácie podľa §5 ods. 1 písm. d) 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)
Odkaz na zverejnenú informáciu
Ak je predmetom žiadosti získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, Obec Horná Súča
môže bez zbytočného odkladu, najneskôr však do piatich dní od podania žiadosti, namiesto
sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú vyhľadanie a získanie
zverejnenej informácie.
Ak žiadateľ trvá na sprístupnení zverejnených informácií, Obec Horná Súča mu ich
sprístupní. V takom prípade začína lehota na sprístupnenie plynúť dňom, keď žiadateľ
oznámil, že trvá na priamom sprístupnení informácie.
Postúpenie žiadosti
Ak Obec Horná Súča nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde
možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia
žiadosti povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne
rozhodnutím.
Postúpenie žiadosti Obec Horná Súča bezodkladne oznámi žiadateľovi.
Lehota na vybavenie žiadosti začína plynúť znovu dňom, keď povinná osoba dostala
postúpenú žiadosť.
Sprístupnenie informácií na žiadosť
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, Obec Horná Súča dohodne
so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.
Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo
slabozrakou, sa podľa zákona o slobode informácií považuje informácia napísaná:


slepeckým (Braillovým) písmom alebo



zväčšeným typom písma.

Obec Horná Súča umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo
záujmu nahliadnuť, robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie.
Zároveň urobí opatrenia, aby nazretím do dokumentácie neboli porušené povinnosti podľa § 8
až § 12 zákona o slobode informácií.
Obmedzenia prístupu k informáciám
Obec Horná Súča nesprístupňuje informácie, ktoré podľa osobitných zákonov:


sú považované za utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo,
služobné tajomstvo, daňové tajomstvo,



sa týkajú ochrany osobnosti a súkromia fyzickej osoby,



je možné subsumovať pod § 11 ods.1 zákona o slobode informácií.

Vydanie rozhodnutia
Ak Obec Horná Súča poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom
podľa § 16 zákona o slobode informácií v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie
zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
Ak Obec Horná Súča žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej
lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.
Ak Obec Horná Súča v lehote na vybavenie žiadosti neposkytlo informácie či nevydalo
rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnilo, predpokladá sa, že vydalo rozhodnutie, ktorým
odmietlo poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje
tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
Lehoty na vybavenie žiadosti
Žiadosť o sprístupnenie informácií Obec Horná Súča vybaví bez zbytočného odkladu,
najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia
nedostatkov žiadosti na základe výzvy a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia
nevidiacej osobe v prístupnej forme.
Zo závažných dôvodov môže Obec Horná Súča predĺžiť lehotu na vybavenie žiadosti, najviac
však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej
osobe v prístupnej forme. Závažnými dôvodmi sú:


vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo Obce
Horná Súča,



vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií
požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,



preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním
informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej
lehoty.

Predĺženie lehoty Obec Horná Súča oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred
uplynutím zákonom stanovenej lehoty na vybavenie žiadosti. V oznámení uvedie dôvody,
ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
Evidenciu žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobode informácií vedie referát
právny.

