
Slobodný prístup k informáciám 
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne, Eötvösa 35,945 33 Komárno 

Postup Knižnice Józsefa Szinnyeiho v Komárne pri aplikácii zákona 

č. 211/2000 Z. z o slobodnom prístupe k informáciám 

 

Písomná žiadosť sa podáva na adrese: 

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne 

sekretariát 

Eötvösa 35 

945 33 Komárno 

 

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: 
 

- komu je určená, 

- kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko; právnická osoba uvedie obchodné meno, 

sídlo), 

- akú informáciu si žiada sprístupniť, 

- spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada, 

- musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom. 

  

Žiadosť sa podáva: 

- Písomne prostredníctvom pošty 

- Písomne osobným podaním na sekretariáte knižnice 

- Ústne osobne v pracovných dňoch (pondelok – piatok) od 7.00 hod. do 15.00hod. 

  na sekretariáte knižnice 

- Prostredníctvom telefónu v pracovných dňoch (pondelok – piatok) 

   od 7.00 hod. do 15.00 hod. na tel. č. 35/7725966 

- Prostredníctvom elektronickej pošty: sekretariat@kniznicakomarno.sk 

  

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie 

1. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho 

poriadku. 

mailto:sekretariat@kniznicakomarno.sk


2. Proti rozhodnutiu knižnice o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie 

v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho plynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti 

podľa § 17. 

3. Odvolanie sa podáva knižnici, ktorá rozhodnutie vydala. 

4. O odvolaní proti rozhodnutiu knižnice rozhoduje v druhom stupni jej zriaďovateľ. 

  

  

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií v zmysle 

zákona č. 211/2000 Z. z. 

Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie: 

  

1. a) 0,10 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 

2. b) 0,15 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 

3. c) 0,20 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A3 

4. d) 0,30 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A3 

5. e) 0,50 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 farebne 

6. f) 0,80 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4 farebne 

7. g) 0,15 € za naskenovanie jednej strany dokumentu 

8. h) 0,50 € za 1 ks CD ROM 

9. ch) obálka: 

 formát A6 0,07 € 

 formát A5 0,08 € 

 formát A4 0,09 € 

1. i) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb 

Informácie zasielané elektronicky a telefonicky sú poskytované bezplatne. 

  

Bezplatne sú poskytované informácie, u ktorých náklady spojené s vyhotovením kópie 

a odoslaním informácie sumárne neprekročia 4,00 €. 

 Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení: 

 

Alžbeta Obermajerová 

Tel: 035/7725966 

e-mail: sekretariat@kniznicakomarno.sk 

 

 


