OBEC VIDINÁ, Športová č. 1, 985 59 Vidiná
Príloha č. 14

sp. zn.: ............................

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 a 12 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Vami požadovanú (é) informáciu
(e)
sprístupnísobmedzením
a to spôsobom požadovaným Vami vo Vašej žiadosti, resp. spôsobom, ktorý bol vzájomne
dohodnutý (konkretizovať), a to:








ústne
nahliadnutím do spisu
odkopírovaním informácií na technický nosič dát
telefonicky
faxom
poštou
elektronickou poštou
Odôvodnenie:

Dňa ................. nám bola doručená žiadosť (uviesť žiadateľa) .............................................
o sprístupnenie informácie:
Vami požadovaná informácia (e) je (sú) v súlade s §11, zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov informáciou, ktorú
povinná osoba nesprístupní alebo sprístupní s obmedzením:
 ide o informáciu, ktorá nám bola odovzdaná osobou, ktorej zákon neukladá povinnosť
sprístupniť informácie a ktorá na výzvu povinnej osoby písomne oznámila, že so
sprístupnením informácie súhlasí s obmedzením.
 ide o informáciu (e), ktoré povinná osoba zverejňuje podľa osobitného zákona (napr. zak.
SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike), vo vopred stanovenej dobe a iba do tejto doby
____________________________________________________________________________________________________________________
 047/4511523, 4370102
fax: 047/4511524
mail: obec@vidina.sk
web: www.vidina.sk
IČO: 00649031
DIČ: 2021178852
Dexia banka Slovensko, a.s. 6007266001/5600

OBEC VIDINÁ, Športová č. 1, 985 59 Vidiná
 sprístupnením informácie by mohla byť porušená ochrana duševného vlastníctva
ustanovená osobitnými predpismi a autor na výzvu povinnej osoby neudelil súhlas na
sprístupnenie celej požadovanej informácie
 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
 ide o informáciu, ktorú povinná osoba získala od tretej osoby na plnenie úloh na základe
osobitného zákona a na povinnú osobu sa vzťahuje povinnosť mlčanlivosti alebo iná
prekážka ochraňujúca informácie pred zverejnením alebo zneužitím, jedná sa však o
informácie, ktoré je možné sprístupniť a povinná osoba podľa §11, ods.3, zákona o
slobode informácií sprístupní len tie informácie, ktoré priamo súvisia s jej úlohami.
Pritom ide o informácie, ktoré neboli získané za verejné financie, nejde o informácie, ktoré sa
týkajú použitia takýchto prostriedkov a nejde ani o informácie o nakladaní s majetkom Obce.
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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