OBEC VIDINÁ, Športová č. 1, 985 59 Vidiná
sp. zn.: ............................

Príloha č. 13

ROZHODNUTIE
Starosta Obce ako príslušný orgán podľa § 13, zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov vo veci žiadosti o sprístupnenie informácie žiadateľa .....................
zo dňa ............................. rozhodol
takto:
Podľa § 18, ods. 2 s použitím § 11 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Vami požadovanú informáciu
odmieta sprístupniť.
Odôvodnenie:
Dňa .............................. nám bola doručená žiadosť (uviesť žiadateľa) .....................................
o sprístupnenie informácie:
Vami požadovanú informáciu (e) v súlade s §11, zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinná osoba nesprístupní, nakoľko ide
o:
 informáciu, ktorá nám bola odovzdaná osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť
sprístupniť informácie a ktorá písomne oznámila, že so sprístupnením informácie
nesúhlasí. (Pritom ide informácie, ktoré neboli získané za verejné informácie, nejde o
informácie, ktoré sa týkajú použitia takýchto prostriedkov a nejde ani o informácie o
nakladaní s majetkom Obce).
 informáciu (e), ktoré povinná osoba zverejňuje podľa osobitného zákona (napr. zák. SNR
č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike, vo vopred stanovenej dobe a iba do tejto doby).
 sprístupnením informácie by mohla byť porušená ochrana duševného vlastníctva
ustanovená osobitnými predpismi a autor neudelil súhlas
 informácia sa týka rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní.
 informácia sa týka miesta výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a
skamenelín a hrozí ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie
 by to bolo v rozpore s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a Európskej
únie alebo s medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná
 sa týka výkonu kontroly, dohľadu alebo dozoru orgánom verejnej moci podľa osobitných
predpisov, okrem informácie o rozhodnutí alebo o inom výsledku kontroly, dohľadu
alebo dozoru, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.
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P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa
jeho doručenia na Obecný úrad vo Vidinej.
Vo Vidinej, dňa .....................

starosta obce
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