Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho
preskúmania rozhodnutia povinnej osoby
Odvolanie
-

-

-

proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v
lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti
podľa § 17 zákona o slobode informácií.
Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať. Odvolanie
možno podať písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané
zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky
alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice
doplniť najneskôr do troch dní. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo
sa navrhuje. Pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi
konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho
poučí, že inak konanie zastaví.
Odvolaniu proti rozhodnutiu o odmietnutí požadovanej informácie, môže povinná osoba, ktorá
rozhodnutie vydala v plnom rozsahu vyhovieť do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný odbor
odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, doručí spis spolu s odôvodnením v lehote do 30 dní
nadriadenému orgánu, ktorý o odvolaní rozhodne v lehote 15 dní od doručenia odvolania.

Možnosť súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby
-

Ak žiadateľovi nebolo vyhovené v odvolacom konaní a má za to, že rozhodnutím orgánu verejnej
správy bol ukrátený na svojich právach a právom chránených záujmoch, môže do dvoch
mesiacov od oznámenia rozhodnutia o odvolaní podať správnu žalobu (ust. § 177 a nasl. zákona
č. 162/2015 Správny súdny poriadok) na príslušný súd (ust. § 9 a nasl. zákona č. 162/2015
Správny súdny poriadok), prostredníctvom ktorej je možné domáhať sa preskúmania zákonnosti
rozhodnutia orgánu verejnej správy. Žalovaným je orgán verejnej správy, ktorý rozhodol o
riadnom opravnom prostriedku alebo o ňom mal rozhodnúť. Správna žaloba musí obsahovať
náležitosti upravené v ust. § 57 a § 182 zákona č. 162/2015 Správny súdny poriadok. Pri podaní
správnej žaloby sa žiadateľ spravuje najmä zákonom č. 162/2015 Správny súdny poriadok.

Mimoriadne opravné prostriedky v zmysle zákona č. č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok)
-

Obnova konania - účastník konania sa môže sám priamo domáhať obnovenia konania, ktoré
bolo ukončené právoplatným rozhodnutím, avšak len z dôvodov v zákone taxatívne určených
(ust. § 62 ods. 1 správneho poriadku), miesto podania - podáva sa na správnom orgáne, ktorý
rozhodol vo veci v poslednom stupni, lehota - tri mesiace odo dňa, keď sa účastník dozvedel o
dôvodoch obnovy, najneskôr do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia. Po uplynutí troch
rokov od právoplatnosti rozhodnutia možno podať návrh na obnovu konania alebo obnovu
konania nariadiť len vtedy, ak sa rozhodnutie dosiahlo trestným činom. spôsob – podľa ust. § 62
a nasl. správneho poriadku.

-

Preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania - Rozhodnutie, ktoré je právoplatné,
môže z vlastného alebo iného podnetu preskúmať správny orgán najbližšie vyššieho stupňa
nadriadený správnemu orgánu, ktorý toto rozhodnutie vydal resp. ak ide o rozhodnutie ústredného
orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie. Správny
orgán nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch
rokov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, spôsob – podľa ust. § 65 a nasl. Správneho
poriadku.

