Príloha č. 1

MESTSKÝ ÚRAD
V GELNICI
Došlo dňa:
Číslo:
Prílohy:

Skart. znak a lehota:
Ukladací znak: Referent:

Žiadosť
o prijatí ústnej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
Forma podania žiadosti:
a) osobne
b) telefonicky
Meno a priezvisko žiadateľa, prípadne názov alebo obchodné meno právnickej osoby:
..........................................................................................................................................................
Adresa (sídlo) žiadateľa: .................................................................................................................
Obsah požadovaných informácií:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie:
a) ústne
b) písomne
c) faxom
d) e-mailom

e) telefonicky
f) zhotovením kópie
g) nahliadnutím do spisu
h) inak

Žiadosť prijal:
V prípade osobnej účasti podpis žiadateľa : ..................................

Žiadosť:
a) vybavená
b) zamietnutá
Spôsob vybavenia žiadosti:
a) ústne
b) písomne
c) faxom
d) e-mailom
Dátum vybavenia žiadosti:
Dôvod odmietnutia žiadosti:
Náklady predpísané k úhrade vo výške:
a) zaplatené dňa:
b) odpustené
Žiadosť vybavil:

e) telefonicky
f) zhotovením kópie
g) nahliadnutím do spisu
h) inak

Príloha č. 2
Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica

Č. s.

V Gelnici dňa ........................

Zápis

v

spise

Mesto Gelnica, ako povinná osoba podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) vo veci žiadosti
o sprístupnenie informácie žiadateľa: .............................................................................................
zo dňa ...............................

rozhodlo
tak, že požadovanú informáciu v plnom rozsahu sprístupnilo v zákonom stanovenej lehote,
v rozsahu a spôsobom podľa § 16 citovaného zákona.
Požadované informácie boli žiadateľovi poskytnuté dňa ..............................
Odôvodnenie nie je potrebné, pretože Mesto Gelnica žiadosti o poskytnutie informácie
v plnom rozsahu a v zákonom stanovenej lehote vyhovelo.
Proti tomuto rozhodnutiu nie je možné podať opravný prostriedok.

.................................
podpis primátora mesta

Vybavuje: .......................................

Príloha č. 3
Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
Č.s.

V Gelnici dňa .........................
ROZHODNUTIE
o odmietnutí poskytnúť informáciu

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií), § 46 a
47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (Správny poriadok)
nevyhovujem
žiadosti o poskytnutie informácie o ...................................................................................................
............................................................................................................................................................
ktorú podal ........................................................................................................................................
na Mestský úrad v Gelnici dňa ...................................... pod evidenčným číslom ............................
Odôvodnenie:
(V odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre
rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov,
na základe ktorých rozhodoval).

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia
primátorovi mesta ...................... prostredníctvom Mestského úradu v Gelnici. Rozhodnutie
možno preskúmať v súdnom konaní.

.......................................
podpis primátora a odtlačok
pečiatky s erbom mesta

Príloha č. 4

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie
informácií v zmysle zák. č. 211/2000 Z.z.
pre rok .............

1.
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A4/farba
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A4/farba
tlač alebo kopírovanie jednostrannej A3/farba
tlač alebo kopírovanie obojstrannej A3/farba

2.
1 ks diskety
1 ks CD ROM
1 ks obálka A6
1 ks obálka A4
3.
telefonické spojenie
faxové spojenie
poštové poplatky

Poplatok v €
0,05
0,10
0,15
0,25
0,15
0,25
0,30
0,50

0,60
0,60
0,05
0,10
podľa cenníka T-comu
podľa cenníka T-comu
podľa cenníka Slovenskej
pošty

Žiadateľ môže náklady uhradiť v hotovosti v pokladni Mestského úradu Gelnica,
bezhotovostným prevodom na účet č. 24227-592/0200, VÚB, a.s. Gelnica, poštovou poukážkou
na účet č. 24227-592/0200, VÚB, a.s. Gelnica.

V Gelnici dňa ............................

Anna Nemčíková
primátorka mesta

