Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku
Miesto podania odvolania:
Odvolanie proti rozhodnutiu okresného úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať na
okresný úrad, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal alebo mal vydať, teda subjektu, ktorému bola podaná
samotná žiadosť o sprístupnenie informácie.
Z odvolania by malo byť podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zrejmé:
-

kto odvolanie podáva,
v akej veci,
čo sa navrhuje.

Spôsob podania odvolania:
-

písomne,
ústne do zápisnice,
elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom,
telegraficky alebo faxom, ktoré treba najneskôr do troch dní potvrdiť písomne alebo ústne do
zápisnice.

Lehota na podanie odvolania:
1. v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:
- odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia
lehoty na rozhodnutie o žiadosti,
- v prípade, ak ide o tzv. fiktívne rozhodnutie, vydané podľa § 18 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z.,
proti takejto forme možno podať odvolanie v 15 dňovej lehote, pričom za deň doručenia sa považuje
tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
2. v zmysle zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní:
- odvolanie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal,
- odvolanie sa podáva v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, ak inú lehotu neustanovuje
osobitný zákon,
- pokiaľ účastník konania v dôsledku nesprávneho poučenia alebo preto, že nebol poučený vôbec
a podal opravný prostriedok po lehote, predpokladá sa, že ho podal včas, ak tak urobil najneskôr do 3
mesiacov odo dňa oznámenia rozhodnutia.
Možnosti preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania v zmysle zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (§ 62, § 63, § 64, § 65, § 66, a § 68):
-

obnova konania,
preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

Obnova konania
Konanie pred správnym orgánom ukončené rozhodnutím, ktoré je právoplatné, sa na návrh účastníka
konania obnoví, ak:
- vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie a
nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia účastníka konania;
- rozhodnutie záviselo od posúdenia predbežnej otázky, o ktorej príslušný orgán rozhodol inak;
- nesprávnym postupom správneho orgánu sa účastníkovi konania odňala možnosť zúčastniť sa na
konaní, ak to mohlo mať podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v
odvolacom konaní;
- rozhodnutie vydal vylúčený orgán (§ 9 a § 13 zákona o správnom konaní), ak to mohlo mať
podstatný vplyv na rozhodnutie a ak sa náprava nemohla urobiť v odvolacom konaní;

Správny orgán nariadi obnovu konania z uvedených dôvodov, ak je na preskúmaní rozhodnutia všeobecný
záujem. Obnova konania nie je prípustná, ak bol rozhodnutím účastníkovi konania udelený súhlas na
občianskoprávny úkon alebo pracovnoprávny úkon, alebo ak sa rozhodlo vo veci osobného stavu a účastník
konania nadobudol práva dobromyseľne.
Obnovu konania povolí na návrh účastníka konania alebo nariadi správny orgán, ktorý vo veci rozhodol v
poslednom stupni.
V návrhu na obnovu konania treba uviesť dôvody obnovy konania a skutočnosti svedčiace o tom, že návrh
je podaný včas.
Návrh sa podáva na správnom orgáne v lehote 3 mesiacov odo dňa, keď sa účastník dozvedel o dôvodoch
obnovy, najneskôr však do 3 rokov od právoplatnosti rozhodnutia; v rovnakej lehote môže správny orgán
obnovu konania nariadiť. Zmeškanie lehoty (§ 28 zákona o správnom konaní) nemožno odpustiť.
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.
Proti rozhodnutiu o obnove konania možno podať odvolanie (rozklad). Rozhodnutie o povolení alebo
nariadení obnovy má odkladný účinok, pokiaľ sa napadnuté rozhodnutie ešte nevykonalo.
Nové konanie vo veci uskutoční správny orgán, ktorého rozhodnutia sa dôvod obnovy konania týka; ak sa
dôvod obnovy konania týka rozhodnutia správnych orgánov prvého i druhého stupňa, nové konanie
uskutoční správny orgán prvého stupňa.
Pokiaľ sa dôvod obnovy konania týka iba konania pred odvolacím orgánom, spojí sa rozhodnutie o obnove
konania s novým rozhodnutím vo veci.
Novým rozhodnutím vo veci sa pôvodné rozhodnutie zrušuje. Proti novému rozhodnutiu vo veci sa možno
odvolať (podať rozklad).
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, ak ide o
rozhodnutie ústredného orgánu štátnej správy, jeho vedúci na základe návrhu ním ustanovenej
osobitnej komisie;
správny orgán príslušný na preskúmanie rozhodnutia ho zruší alebo zmení, ak bolo vydané v rozpore
so zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo všeobecne záväzným nariadením. Pri
zrušení alebo zmene rozhodnutia dbá na to, aby práva nadobudnuté dobromyseľne boli čo najmenej
dotknuté;
pri preskúmavaní rozhodnutia vychádza správny orgán z právneho stavu a skutkových okolností v
čase vydania rozhodnutia. Nemôže preto zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie, ak sa po jeho vydaní
dodatočne zmenili rozhodujúce skutkové okolnosti, z ktorých pôvodné rozhodnutie vychádzalo;

Podnetu účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia môže v plnom rozsahu vyhovieť aj správny orgán,
ktorý rozhodnutie vydal, ak sa rozhodnutie netýka iného účastníka konania alebo ak s tým súhlasia ostatní
účastníci konania.
Správny orgán nemôže mimo odvolacieho konania rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť po uplynutí troch rokov
od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia.
Proti rozhodnutiu, ktorým sa zrušuje alebo mení rozhodnutie mimo odvolacieho konania, sa možno odvolať
(podať rozklad).

