AKROPOLA, spol. s r.o., Lipovník 223, 049 42 Lipovník, IČO: 35 832 665
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 13968/P

Daňové riaditeľstvo SR
Nová ulica 13
975 04 Banská Bystrica

Bratislava, dňa 11.1.2007

VEC: Odvolanie proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie
_______________________________________________________________________________________
V súlade s ustanovením § 14 Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) sme podaním zo dňa 15.12.2006 požiadali ako
žiadateľ - AKROPOLA, spol. s r.o., so sídlom Lipovník 223, 049 42 Lipovník, IČO: 35 832 665, obchodná
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 13968/P osobu, označenú
ako "povinnú osobu" a to Daňový úrad Prešov II so sídlom Levočská cesta 9, 080 01 Prešov o poskytnutie
nasledovnej informácie a oznámiť informáciu o nadobudnutom vzdelaní Dr. Novotného, zamestnanca povinnej
osoby a to :
1) názov vysokej školy a mesto kde sa nachádza, ktorej bol absolventom
2) názov študijného programu, ktorý absolvoval
3) rok ukončenia študijného programu
Rozhodnutím zo dňa 08.01.2007, číslo: I/252/14833-1844/2007/Mal, Daňové riaditeľstvo rozhodlo, že
túto informáciu neposkytne, nakoľko osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie týchto informácií podľa § 9
ods. 1 citovaného zákona písomne oznámila, že so sprístupnením informácií nesúhlasí.
Týmto podávam v zmysle ustanovenie §19 Zákona o slobodnom prístupe k informáciam toto odvolanie
a odvolací orgán žiadam, aby rozhodol o tom, že povinná osoba je povinná túto informáciu poskytnúť žiadateľovi
tak, ako to požadoval.
Informáciu, ktorá bola predmetom žiadosti môže Daňové riaditeľstvo poskytnúť a táto informácia nemá
charakter osobného údaju a nie je dôvod prečo by nemohla byť poskytnutá. Občan má nárok vedieť aké vzdelanie
majú zamestnanci správneho orgánu. Podaním sme nežiadali žiadny osobný údaj, ale len informáciu
o dosiahnutom vzdelaní, nakoľko sú vážne pochybnosti o tom, že zamestnanec správcu dane, Dr. Novotný, vôbec
týmto vzdelaním disponuje a či vôbec má predpoklady na výkon funkcie pre ktorú je zamestnaný. K tomu uvádzam,
že Dr. Novotný ako zamestnanec štátneho orgánu používa titul „Dr.“, ktorý nemá opodstatnenie v zákonoch
Slovenskej republiky a hrubo porušuje zákon.
Rozhodnutie o odvolaní žiadam doručiť na adresu:

AKROPOLA, spol. s r.o., Ľubínska 18, 811 03 Bratislava
S pozdravom

____________________________________
AKROPOLA, spol. s r.o.
konanie štatutárnym orgánom
Martin Daňo - konateľ

