Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde
možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie v obci
HORNÁ SÚČA
informácie podľa §5 ods. 1 písm. b) 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

Informácie možno získať:
1.) na Obecnom úrade v Hornej Súči ( Horná Súča 233, 913 33) v podateľni na prvom
poschodí budovy alebo podľa obsahu zisťovanej informácie u kompetentného odborného
zamestnanca:
- osobne
- telefonicky (032/6519 611)
- elektronickou poštou (hornasuca@hornasuca.sk)
V stránkových úradných hodinách:
Stránkový deň

Pondelok 7.00 - 15.00 hod.
Utorok

7.00 - 15.00 hod.

Nestránkový deň

Streda

7.00 - 16.00 hod.

Stránkový deň

Štvrtok

7.00 - 15.00 hod.

Stánkový deň

Piatok

7.00 - 14.00 hod.

Stránkový deň

2.) na webovom sídle www.hornasuca.sk
3.) na úradnej tabuli, umiestnenej pred budovou Obecného úradu v Hornej Súči
4.) podaním žiadosti:
Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať obec Horná Súča ako povinnú osobu o
sprístupnenie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na
základe žiadosti podanej:
- písomne - poštou na adresu Obecný úrad Horná Súča č. 233, 913 33;
- písomne - podaním v podateľni Obecného úradu v Hornej Súči počas
stránkových úradných hodín
- písomne - elektronickou poštou na e-mailové adresy: hornasuca@hornasuca.sk
- nadiktovaním do zápisu v kancelárii podateľne obecného úradu
počas stránkových úradných hodín
Zo žiadosti o poskytnutie informácie musí byť zrejmé:


ktorej povinnej osobe je určená (Obec Horná Súča),



meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo
sídlo,



ktorých informácií sa žiadosť týka (čo najpresnejšia špecifikácia požadovaných
informácií),



aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje – poštou, elektronickou poštou
a pod., pričom zvolený spôsob sprístupnenia informácie musí byť technicky možný
(vykonateľný) ma strane žiadateľa i na strane mesta.

Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Obec Horná Súča vyzve žiadateľa, aby v lehote
siedmych dní neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak
napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní, Obec Horná Súča žiadosť odloží.
Na žiadosť Obec Horná Súča písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku
úhrady za sprístupnenie informácie.
Pri podávaní ostatných žiadostí, návrhu, podnetu alebo iného podania (okrem sťažnosti) platí
miesto, čas a spôsob ako je uvedené v bode 1.) písmena a.) a c.) pri získavaní informácií.

