Uplatňovanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Text zákona je k dispozícii na webovom sídle Úradu pre normalizáciu, metrológiu
a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR“) a na verejne prístupnom
mieste v sídle ÚNMS SR a jeho pracoviskách (Karloveská 63) a informačnom portáli
SLOV-LEX (www.slov-lex.sk).
2. Žiadosti o poskytnutie informácie sa podľa § 14 ods. 1 zákona o slobode informácií
podávajú:
a) ústne: osobne v sídle ÚNMS SR,
b) písomne prostredníctvom pošty na adresu:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
Štefanovičova 3, P. O. Box 76,
810 05 Bratislava 15
c) elektronickou poštou na adresu: info@normoff.gov.sk,
d) telefonicky: + 421 2 57 485 100.
3. Žiadosti podané osobne a telefonicky podľa Smernice o sprístupňovaní informácií
IRA_ÚNMS SR_45/2017_SM v znení Dodatku č. 1, odseku 1 písm. a) a d) prijíma
a eviduje kancelária predsedu v pracovných dňoch v čase:

□

pondelok – štvrtok od 08:30 do 15:00 h,

□

piatok od 8:30 h do 14:00 h

Podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e- Governmente je možné doručiť podanie
aj elektronicky do elektronickej schránky ÚNMS SR.
4. Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať
rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty
na rozhodnutie o žiadosti o poskytnutie informácie na ÚNMS SR, Štefanovičova 3,
P. O. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Rozklad musí obsahovať meno a adresu
žiadateľa, obsah podania, čoho sa žiadateľ domáha, skutočnosť, podľa ktorej možno
identifikovať porušenie zákona, podpis žiadateľa.
5. O rozklade po prerokovaní v Rozkladovej komisii ÚNMS SR rozhodne predseda
úradu.
6. Rozhodnutie o čiastočnom, resp. úplnom odmietnutí sprístupniť informácie možno
po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov po nadobudnutí jeho právoplatnosti
preskúmať v konaní pred správnym súdom podľa Správneho súdneho poriadku.
7. Sadzobník správnych poplatkov je k dispozícii na webovom sídle ÚNMS SR
a na verejne prístupnom mieste v sídle ÚNMS SR a jeho pracoviskách
(Karloveská 63).

