
MIESTO 

Miestom, kde možno získať informácie v zmysle zákona o slobode informácií je každý odbor, 

útvar a sekretariát okresného úradu, ktorý vedie centrálnu evidenciu žiadostí. 

Adresa okresného úradu : 

Okresný úrad Trnava 

Kollárova 8 

917 02 Trnava 

Adresa elektronickej pošty : info.tt@minv.sk 

Centrálna evidencia - sekretariát prednostu Ing. Zdenka Betáková 033/55 64 222 

Odbor organizačný JUDr. Jozef Schlosser 033/55 64 220 

Odbor všeobecnej vnútornej správy Mgr. Ivona Reinhardtová 033/55 64 270 

Odbor živnostenského podnikania Ing. Monika Gese 033/55 64 361 

Odbor krízového riadenia Ing. Stanislav Krištofík PhD. 033/55 64 440 

Odbor obrany štátu Ing. Ľubomír Kubina 033/55 64 246 

Majetkovoprávny odbor Ing. Ingrid Šabršúlová 033/55 64 214 

Odbor výstavby a bytovej politiky Ing. Ľubomír Antal 033/55 64 328 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ing. Mária Kulcsárová 033/55 64 285 

Odbor starostlivosti o životné prostredie Ing. Rudolf Kormúth 033/55 64 340 

Pozemkový a lesný odbor Ing. Pavol Trokan 033/59 21 313 

Katastrálny odbor Ing. Monika Švecová 033/28 19 001 

Odbor opravných prostriedkov PhDr. Vanesa Šteinerová 096 11 05 600 
 

ČAS 

Čas na získavanie informácie (ústnej a telefonickej) v zmysle zákona je 

každý deň v čase stránkových hodín, t. j.: 

pondelok od 08.00 hod. do 15.00 hod. 

utorok od 08.00 hod. do 15.00 hod. 

streda od 08.00 hod. do 17.00 hod. 

štvrtok od 08.00 hod. do 15.00 hod. 

piatok od 08.00 hod. do 14.00 hod.  

SPÔSOB 

Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si 

odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s 

požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. Požadované 

informácie vrátane sprievodných informácií sa sprístupňujú po vylúčení tých informácií, pri ktorých 

to v §§ 8 - 11 ustanovuje zákon o slobode informácií. 

Zo žiadosti musí byť zrejmé, komu je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno 

žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob 

sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. 

slobode informácií 
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