POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) môže občan v CPPPaP hľadať
informáciu, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má CPPPaP k
dispozícii, t. j., ktorá sa zo zákona nachádza v inštitúcii. Nemožno hľadať informácie, ktoré
ešte neexistujú (napríklad vytvorenie nových informácií, ako sú analýzy, štatistiky či
prehľady).
Informácie sa sprístupňujú na základe žiadosti, ktorú možno podať:
a) elektronicky na adresu: info@cpppap-ba5.sk
b) písomne na adresu: CPPPaP, Švabinského 3352/7, 85101 Bratislava
c) osobne do podateľne CPPPaP na tej istej adrese v pondelok až štvrtok od 8:00 h do 16:00
h., piatok od 8,00 hod. do 13,00 hod.
Základné náležitosti žiadosti - zo žiadosti musí byť zrejmé:
a) ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,
b) meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
c) jeho adresa pobytu alebo sídlo,
d) ktorých informácií sa žiadosť týka,
e) aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Vybavovanie žiadostí o informácie:
a) ak CPPPaP požadovanou informáciou disponuje, lehota na vybavenie žiadosti je 8
pracovných dní od jej podania v zmysle zákona,
b) ak CPPPaP nedisponuje požadovanou informáciou, ale má vedomosť o tom, kde možno
požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní odo dňa jej doručenia príslušnej
povinnej osobe,
c) ak CPPPaP nedisponuje požadovanou informáciou a ani nevie, kde ju možno získať, vydá
v zákonom stanovenej lehote rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu. To vydá aj v
prípade, ak informáciu nemožno poskytnúť z dôvodov zákonom stanoveného obmedzenia
prístupu k informáciám. Ak sa tieto dôvody netýkajú napríklad celej informácie, alebo celého
dokumentu, ktorý občan žiada, CPPPaP mu poskytne len tú časť informácie či dokumentu,
ktorá je verejná,
d) proti rozhodnutiu o odmietnutí poskytnúť požadovanú informáciu možno do 15 dní odo
dňa jeho doručenia podať odvolanie/rozklad cestou orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
Informácie podľa zákona 211/ 2000 sú poskytované bezplatne.

