Príloha č. 1
k smerniciam VHÚ č. ... /2009
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
Krajná 27, 821 04 Bratislava
Č. p.

ZÁZNAM O ÚSTNE PODANEJ ŽIADOSTI
o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Dátum /hodina podania ústnej žiadosti: Forma
podania žiadosti: osobne - telefonicky Meno a
priezvisko žiadateľa (názov organizácie):

Adresa žiadateľa (sídlo organizácie):

Predmet požadovaných informácií:

Žiadosť spísal (meno, priezvisko, funkcia):
Vyjadrenie vecne príslušnej organizačnej zložky VHÚ:

Spôsob vybavenia žiadosti:

Dátum vybavenia žiadosti:

Úhrada materiálových nákladov*)
a) vo výške................... Sk zaplatená (dátum) ......................... číslo dokladu
b) odpustená.

*) Nehodiace sa prečiarknite.

Príloha č. 2
k smerniciam VHÚ č. ... /2009
VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV
Krajná 27, 821 04 Bratislava
Č. p.
ROZHODNUTIE o odmietnutí
poskytnúť informáciu
VHÚ (vecne príslušná organizačná zložka) ako povinná osoba vecne príslušná podľa §
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) na základe
žiadosti ........................(uviesť údaje týkajúce sa účastníka konania -žiadateľa, a to meno a priezvisko,
bydlisko, PSČ fyzickej osoby alebo názov a sídlo právnickej osoby) z.......................(uviesť dátum podania
žiadosti) o sprístupnenie informácií týkajúcich sa ..........................(uviesť informácie, ktorých sa žiadosť týka) vydáva podľa § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií v spojení s § 46 a 47 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) toto
rozhodnutie:
Žiadosti ................... (uviesť údaje týkajúce sa žiadateľa) vo veci sprístupnenia informácií
o.......................................... (uviesť informácie, ktorých sa žiadosť týka) podanej...................................
(uviesť dátum podania žiadosti), ktorá bola zapísaná do centrálnej evidencie pod číslom ....................
sa nevyhovuje a podľa .........................(uviesť príslušné ustanovenie zákona o slobode informácií pod
ľa čl. 8 ods. 3 smerníc) sa uvedenému žiadateľovi odmieta poskytnúť požadovaná informácia.
Odôvodnenie:
(v odôvodnení povinná osoba v stručnej a jasnej formulácii zhrnie všetky zistené skutočnosti, ktoré zdôvodňujú výrok rozhodnutia tak, aby vydané rozhodnutie bolo zrozumiteľné) ...............................................
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia rozklad vo
VHÚ ako povinnej osobe, ktorá toto rozhodnutie vydala.
Miesto...................... dátum ...............................

podpis, meno, priezvisko a funkcia
oprávnenej osoby
odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom
Rozhodnutie dostanú:

