
MIESTO 

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

úradu. Centrálnu evidenciu žiadostí vedie organizačný odbor.  

Adresa okresného úradu : 

Okresný úrad Senica 

Vajanského 17/1    

 905 01  Senica 
 

     
centrálna evidencia  Stanislava Dávideková      034/651  3450  

odbor organizačný Ing. Alena Komorná    034/651   3819  

odbor všeobecnej vnútornej správy Ing. Miloš Šajánek      034/698   7220  

odbor živnostenského podnikania Mgr. Ivan Šteflík  034/698 7212  

odbor krízového riadenia Mgr. Igor Janšák 034/651 3686  

odbor cestnej dopravy a pozemných Ing. Anton Mošať    034/651 2865  

komunikácií     
odbor starostlivosti o životné prostredie Ing. Pavol Dynka    034/698 7312  

pozemkový a lesný odbor Ing. Pavol Hrnčiar         034/696  5325  

katastrálny odbor       Ing. Jarmila Kováčová      034/281  9170  

pracovisko so sídlom v meste Skalica 

 

                          

Ing. Renáta Ovečková 

 

034/664 4469 

 

 

  

ČAS  

Čas na získavanie informácie (ústnej a telefonickej) v zmysle zákona o slobode informácií je každý 

deň v čase stránkových hodín, t. j.: 

odbor organizačný, odbor všeobecnej vnútornej správy, odbor živnostenského podnikania, odbor krízového 

riadenia, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné prostredie, 

pozemkový a lesný odbor: 

                        pondelok, utorok                od 08.00 h do 12.00 h  od 13.00 h do 15.00 h 

                         streda                                 od 08.00 h do 12.00 h  od 13.00 h do 17.00 h 

                         štvrtok                                                              nestránkový deň 

                         piatok                                od 08.00 h do 12.00 h  od 13.00 h do 14.00 h 

 

 

katastrálny odbor: 

                         pondelok, utorok, štvrtok    od 08.00 h do 12.00 h  od 13.00 h do 15.00 h 

                         streda                                   od 08.00 h do 12.00 h  od 13.00 h do 17.00 h 

                         piatok                                  od 08.00 h do 12.00 h  od 13.00 h do 14.00 h 

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. 


