Miesto, čas a spôsob, akým je možné získavať informácie a informácie o
tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona c. 211/2000 Z. z.
Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej
osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu
alebo sídlo, telefonický alebo emailový kontakt, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký
spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
Informácie sa sprístupňujú ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis,
alebo výpis, odkopírovaním informácií, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými
informáciami, telefonicky, poštou, elektronickou poštou.
Žiadosť o sprístupnenie informácií obec Svätý Peter vybaví bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia
nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov (v §17 ods. 2 zákona c. 211/2000 Z. z.) môže
byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa oznámi
žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
Miesto, čas a spôsob získavania informácií
Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov vybavuje mesto Kolárovo.
Žiadosti možno podať:
1. písomne na adresu:
Obe Svätý Peter
Hlavná č. 2
946 57 Svätý Peter
2. osobne: v podateľni Obecného úradu (počas úradných hodinách)
Pondelok: od 8.00 hod. do 12.00 hod./13.00 hod. do 15.00 hod.
Utorok: nestránkový deň
Streda: od 8.30 hod. do 12.00 hod./13.00 hod. do 16.00 hod.
Štvrtok: od 8.00 hod. do 12.00 hod./13.00 hod. do 15.00 hod.
Piatok: nestránkový deň
3. telefonicky: na čísle 035/76 85 283 alebo 0905/ 450 897
5. elektronickou poštou: starosta@svatypeter.eu

sekretariat@svatypeter.eu

Všeobecne záväzné nariadenia obce Svätý Peter – Do všeobecne záväzných nariadení obce
Svätý Peter možno osobne nahliadnuť v úradných hodinách na obecnom úrade alebo
v elektronickej podobe sú zverejnené na webovom sídle obce Svätý Peter v časti
SAMOSPRÁVA – Všeobecne záväzné nariadenia (VZN)

