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ROZHODNUTIE 
číslo: UNMS/spis/rok-útvar    

záznam/rok 
 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky so sídlom 

Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15 (ďalej len „úrad“), ako ústredný orgán štátnej správy 

a orgán príslušný na konanie a rozhodovanie podľa ustanovenia  §  2  ods. 1 zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 207/2008 Z. z. (ďalej len „zákon 

o slobode informácií“), podľa § 18 ods. 2 a §  22 ods. 1 zákona o slobode informácií 

v spojení s ustanoveniami § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny 

poriadok) v znení neskorších predpisov vo veci sprístupnenia informácií podľa zákona 

o slobode informácií vydáva rozhodnutie, ktorým  

odmieta/sčasti odmieta  

podľa § .... zákona o slobode informácií (uviesť hmotno-právny predpis konkrétne 

ustanovenie, o ktoré sa výrok rozhodnutia opiera) poskytnúť informáciu na základe žiadosti 

o sprístupnenie informácie vo veci ................., ktorú podal(a) (uviesť účastníka konania – 

žiadateľa) ....................zo dňa ........................zaregistrovanú pod evidenčným číslom ............ 

 

Odôvodnenie: 

- uviesť, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie, akými úvahami bol vedený 

správny orgán pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, 

- zhrnúť všetky zistené skutočnosti, ktoré odôvodňujú výrok rozhodnutia , 

- citovať konkrétne paragrafy, o ktoré sa rozhodnutie opiera. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej 

časti tohto rozhodnutia. 

 

Poučenie: 

Podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií možno proti tomuto rozhodnutiu podať 

rozklad v lehote 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu 

a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15.  

Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov po nadobudnutí právoplatnosti 

preskúmateľné súdom. 

 

V Bratislave dd.mm.rrrr 

............................................................ 
                                                                                     titul, meno a priezvisko 

                                                                                           riaditeľ kancelárie predsedu 
Rozhodnutie sa doručuje: 
označenie žiadateľa (meno, priezvisko alebo názov spoločnosti) 
adresa žiadateľa 


