Centrum sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica

Sprístupňovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov.

Centrum sociálnych služieb Slniečko, Oščadnica 1464, 023 01 Oščadnica je zriadené
Žilinským samosprávnym krajom
Centrum sociálnych služieb Slniečko poskytuje informácie na základe žiadosti o sprístupnenie
informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
Žiadosť musí obsahovať:
- komu je určená – Centrum sociálnych služieb Slniečko
- meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo
- akú informáciu si žiada sprístupniť
- aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje
- dátum, pri písomnej žiadosti aj podpis žiadateľa
Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr
do 7 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti, v prípade neúplnej žiadosti žiadosť bude
vybavená najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doplnenia neúplnej žiadosti.

V prípade, až žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve
žiadateľa, aby v určenej lehote (nesmie byť kratšia ako 7 pracovných dní) neúplnú žiadosť
doplnil.
Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ danú žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre
toto nedoplnenie sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Formy žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. :
Elektronicky:
- zaslaním žiadosti na e-mail: dssoscad@vuczilina.sk
Osobne:
- každý pracovný deň od 07.00 – 14.00 - Centrum sociálnych služieb Slniečko - podateľňa
Telefonicky: 041/425 42 12, 041/ 425 42 13
Listovou zásielkou:
Centrum sociálnych služieb Slniečko
Oščadnica 1464
023 01 Oščadnica

Ak povinná osoba žiadosti alebo jej časti nevyhovie, vydá o tom písomné rozhodnutie.
V prípade, ak žiadosť bola odložená, rozhodnutie sa nevydáva.
Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie alebo nevydala
rozhodnutie, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým žiadanú informáciu odmietla
poskytnúť.
Opravné prostriedky
Proti rozhodnutiu CSS Slniečko o odmietnutí požadovanej informácie možno podať
odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na
rozhodnutie o žiadosti podľa §17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie
vydala, alebo mala vydať.
Sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií
Rozmnožovanie- fotokópia:
Za kópiu jednej strany formátu A4 - 0,10 €
Informácia poskytnutá na CD nosiči:
1 CD - 5 €
Poplatky spojené s odoslaním listovej zásielky:
a) obálka – 1 ks - 0,02 €
b) poplatky za realizáciu poštových zásielok sa účtujú podľa aktuálneho cenníka Slovenskej
pošty, a.s.
Poplatky súvisiace s odoslaním informácie telefonicky, faxom:
Poplatky sa účtujú podľa aktuálneho cenníka prevádzkovateľov verejnej telekomunikačnej
siete
Ak nepresiahne celková finančná čiastka za sprístupnenie informácie sumu 0,33 €, CSS
Slniečko ju poskytne bezplatne.
Pri poplatku za sprístupnenie informácie, ktorý presahuje sumu 0,33 € sa žiadateľ
vyzve, aby náklady, ktoré organizácii vzniknú, uhradil vopred v pokladni CSS Slniečko,
alebo na účet CSS Slniečko: IBAN SK53 8180 0000 0070 0048 5441

