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Príloha č. 1 

 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

Potvrdenie o prijatí  žiadosti 

o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov 

 

Evidenčné číslo: 

(vyplní ŠVKBB) 

Dátum a hodina podania žiadosti: 

Forma žiadosti:    osobne, telefonicky, e-mailom 

 

Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie: 

Adresa žiadateľa: 

 

Obsah požadovaných informácií: 

 

 

 

Požadovaný spôsob poskytnutia informácií: 

 

Žiadosť prevzal: 

Vyjadrenie vecného gestora: 

 

Spôsob vybavenia žiadosti:                              vybavenie – nevybavenie (dôvody) 

Forma vybavenia žiadosti:  ústne osobne – ústne telefonicky 

                                            písomne – zhotovením kópie (odpisu) – nahliadnutím do spisu 

                                            elektronickou poštou – inak 

Dátum vybavenia žiadosti: 

 

Poplatok ..................  €       zaplatený: dňa ....................... č. dokladu .............................. 
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Príloha č. 2 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

 

Písomná žiadosť 

o poskytnutie informácie podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám 

Evidenčné číslo: 

(vyplní ŠVKBB) 

Dátum podania žiadosti: 

(vyplní žiadateľ) 

Dátum doručenia žiadosti: 

(vyplní ŠVKBB) 

Forma podania žiadosti:   poštou   e-mail 

(vyznačí žiadateľ) 

Meno a priezvisko žiadateľa (fyzická osoba) 

alebo názov organizácie (právnická osoba) 

(vyplní žiadateľ) 

Adresa žiadateľa (vrátane tel.č., alebo e-mail): 

(vyplní žiadateľ) 

Obsah požadovaných informácií 

a/alebo určenie spisu pre poskytnutie kópie: 

(vyplní žiadateľ, v prípade potreby uvedie na osobitnom liste) 

Požadovaný spôsob poskytovania informácie: 

(vyznačí žiadateľ) 

telefonicky                                           poštou                              e-mail 

 

Žiadosť zaevidoval (meno a priezvisko): 

 

Postúpené na vybavenie (odbor, oddelenie): 

 

Prevzal na vybavenie (dátum, meno a priezvisko, podpis): 
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Príloha č. 3 

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

Rozhodnutie o odmietnutí  

poskytnúť informáciu 

 

V............................dňa ........................ Číslo .......................... 

  
 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)v znení neskorších predpisov, §§ 46 

a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  

n e v y h o v u j e m 

žiadosti o poskytnutie informácie   

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

...................................................................................................................................  

ktorú podal (kto) .......................................(kedy) ...............................................   

pod evidenčným číslom ............................................................  

Odôvodnenie:  

   

Poučenie:  

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní od jeho doručenia podať opravný prostriedok podľa 

paragrafu 19 ods. 1 a 2 zákona o slobode informácií, povinnej osobe, ktorá toto rozhodnutie vydala.  

   

   

   

odtlačok pečiatky  ..............................................................   

podpis oprávneného vedúceho   

zamestnanca, vecného gestora   

povinnej osoby 

  

 

 

 


