
Obec   F A Č K O V 
Postup pri podávaní a vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane 
príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať podľa ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z.  

o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 

1. Žiadosť, návrh, resp. iné podanie sa podáva v písomnej forme poštou, osobným 
doručením do podateľne Obecného úradu vo Fačkove, faxom na č. t.  041 5491128, 
elektronicky na e-mailovú  adresu  starosta@obecfackov.sk alebo 
urad@obecfackov.sk, alebo ústne do zápisnice. 
 

2. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená,  meno, priezvisko 
a názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa bydliska alebo sídlo, ktorých 
informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje. 
 

3. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, pracovníci obecného úradu bezodkladne 
vyzvú žiadateľa, aby v určenej lehote, nie kratšej ako 7 - dňovej, neúplnú žiadosť 
doplnil, ak sa tak nestane, žiadosť bude bez ďalšieho vybavenia odložená. 
 

4. Žiadosť je podaná dňom, keď bola povinnej osobe oznámená. 
 

5. Ak obecný úrad nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, 
kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa 
doručenia žiadosti osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť 
odmietne rozhodnutím. 
 

6. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. 
 

7. Žiadosť sa vybaví bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa 
podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia jej nedostatkov, zo závažných dôvodov 
môže obecný úrad predĺžiť vyššie uvedenú lehotu, najviac však o 8 pracovných dní, 
predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne. 
 

8. Ak sa poskytne žiadateľovi požadovaná informácia, rozhodnutie o tom sa urobí 
zápisom, ktorý ostáva v spise a nedoručuje sa, proti takému rozhodnutiu nemožno 
podať opravný prostriedok. 
 

9. Ak sa žiadosti nevyhovie, hoci len sčasti, vydá sa o tom v zákonom stanovenej lehote 
písomné rozhodnutie, rozhodnutie sa nevydá, ak bola žiadosť odložená. 
 

10. Písomné rozhodnutie sa doručí žiadateľovi do vlastných rúk, proti rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho 
uplynutia lehoty na rozhodnutie. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá 
rozhodnutie vydala alebo mala vydať.  


