
Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní  

(web stránka ZŠ s MŠ) 
 

1. Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať:  

 meno a priezvisko žiadateľa, 

 adresu alebo sídlo žiadateľa, 

 akých informácií sa žiadosť týka, 

 návrh žiadateľa, akým spôsobom sa mu má informácia sprístupniť, 

 dátum a podpis žiadateľa –žiadosť prístupná v ZŠ s MŠ na 

požiadania a na web stránke ZŠ s MŠ 

(www.zsmsvelkalehota.sk) 

 

2. Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená- podaná v učtárni ZŠ s MŠ, 

ktorá potvrdí jej podanie a oznámi predpokladanú výšku úhrady za 

sprístupnenie informácie.  
 

Spôsob získavania informácie 
  

1. Miesto, čas a spôsob, akým možno informácie získať:  

a) miesto: ZŠ s MŠ 433, 966 41 Veľká Lehota 

b) čas: v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod. 

c) spôsob: žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iné podanie (ďalej len 

„žiadosť“) sa podáva: 

 písomne,  

 ústne, 

 telefonicky na čísle 045/6896129, 

 elektronickou poštou na emailovej adrese zsvlehota@gmail.com 

 alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.  

 

Lehoty na vybavenie informácie 

 
 je najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa 

odstránenia prípadných nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní 

nevidiacej osobe, 

 zo závažných dôvodov môže ZŠ s MŠ predĺžiť lehotu najviac o 8 

pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje 

nevidiacej osobe v prístupnej forme, 

 ak predmetom žiadosti je získanie informácií, ktoré už boli zverejnené, ZŠ s 

MŠ môže ihneď, najneskôr však do 5 dní od podania žiadosti namiesto 

sprístupnenia informácií žiadateľovi oznámiť údaje, ktoré umožňujú 

vyhľadávanie a získavanie zverejnenej informácie, 



 ak ZŠ s MŠ nedisponuje potrebnými informáciami, postúpi žiadosť do 5 

dní od jej doručenia povinnej osobe, ak je mu známa, ak nie je známa, vydá 

do 8 dní od doručenia žiadosti rozhodnutie o jej odmietnutí. Postúpenie 

žiadosti sa bezodkladne oznámi žiadateľovi, 

 ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, ZŠ s MŠ bezodkladne vyzve 

žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil, 

 vo výzve sa určuje lehota na doplnenie žiadosti, ktorá je minimálne 7 dní. 

Po márnom uplynutí ZŠ s MŠ určenej lehoty na doplnenie žiadosti sa vec 

odloží bez vydania rozhodnutia., 

 informácie sa sprístupňujú podľa sadzobníka úhrad. 

 

Postup pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní  
 

1. Pri vybavovaní iných podaní postupuje ZŠ s MŠ podľa § 49 ods. 1 a 2 

zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní: 

 v jednoduchých veciach rozhodne bezodkladne, 

 v ostatných prípadoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak rozhodne 

do 30 dní od začatia konania, 

 vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní, 

 ak nemožno rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť     

odvolací orgán. 

 

Ak ZŠ s MŠ nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinná o tom 

účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.   

 

2. Pri vybavovaní sťažností ZŠ s MŠ dodržiava lehoty podľa § 13 zákona č. 

9/2010 Z. z. o sťažnostiach, a to: 

 vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní od doručenia, 

 ak je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže riaditeľka ZŠ s MŠ alebo 

ním splnomocnený zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 

pracovných dní. 

 

ZŠ s MŠ oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s 

uvedením dôvodu.   

 

3.Pri vybavovaní petícií ZŠ s MŠ dodržiava lehoty podľa § 5 ods. 7 zákona 

č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998  Z. z. a zákona 

č. 112/2010  Z. z. a to:  

 

 prešetriť a vybaviť petíciu do 30 pracovných dní od doručenia, 

 ak nie je možné petíciu vybaviť v tejto lehote, obvodný úrad písomne 

oznámi osobe, ktorá petíciu podala, že bude vybavená v lehote ďalších 

30 pracovných dní. 


