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II. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

1.  MIESTO, ČAS A SPÔSOB AKÝM MOŽNO ZÍSKAŤ  INFORMÁCIE.

a) Miesto kde možno získať informáciu je Okresný úrad Kysucké Nové Mesto na  adresách
■   Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto,
■   Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Družstevná 1052,  024 01  Kysucké Nové Mesto,

b) Čas kedy možno získať informáciu
■ počas úradných hodín	
Pondelok		8.00	- 	15.00 hod.
Utorok		8.00	-	15.00 hod.
Streda		8.00	-	17.00 hod.
Štvrtok		8.00	-	15.00 hod.
Piatok		8.00	-	14.00 hod.

c) Spôsob akým možno získať informáciu

■ 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. Ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne povinná osoba so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

■ Za prístupnú formu sprístupnenia informácie žiadateľovi, ktorý je osobou nevidiacou alebo slabozrakou, sa podľa tohto zákona považuje informácia napísaná
■ ■ slepeckým (Braillovým) písmom alebo
■ ■  zväčšeným typom písma.

■ Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou – slepeckým písmom. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia "Nevidiaci - Blind".

■ Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie prístupnou formou zväčšený typ písma. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

■ Ak žiadateľ nevidiaci alebo slabozraký a v žiadosti uvedie, že požaduje sprístupnenie informácie v prístupnej forme, povinná osoba je povinná sprístupniť informáciu v požadovanej prístupnej forme.

■ Ak je žiadateľom osoba nepočujúca alebo nedoslýchavá v žiadosti uvedie, akým spôsobom požaduje sprístupnenie informácie.

■  Ak je žiadateľom osoba nevidiaca alebo slabozraká  alebo nepočujúca, môže si s povinnou osobou dohodnúť aj iný spôsob sprístupnenia informácie.

2. INFORMÁCIE O TOM, KDE MOŽNO PODAŤ  ŽIADOSŤ, NÁVRH, PODNET, SŤAŽNOSŤ ALEBO INÉ PODANIE

Miesto určené na podanie žiadosti, návrhu, podnetu, sťažnosti alebo iného podania je podateľňa okresného úradu na adrese

a)   Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto,
b)  Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, Družstevná 1052,  024 01  Kysucké Nové Mesto,

Čas určený na podanie žiadosti, návrhu, podnetu sťažnosti alebo iného podania sú úradné  hodiny	
Pondelok		8.00	- 	15.00 hod.
Utorok		8.00	-	15.00 hod.
Streda		8.00	-	17.00 hod.
Štvrtok		8.00	-	15.00 hod.
Piatok		8.00	-	14.00 hod.

Žiadosť, návrh,  podnet,  sťažnosť alebo iného podania možno podať aj 

a)    na e-mail  pošli poštu ,
b)  telefónom 041/7632299 v čase úradných hodín 

Tu si môžete stiahnuť žiadosť o sprístupnenie informácie.  
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