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8. 1. 2018

Dole podpísaná účastníčka konania Vás na základe zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam o sprístupnenie informácií súvisiacich s konaním stavebného úradu, ktoré 
sa týka stavby: "Zariadenie sociálnych služieb" nascanovaním a zaslaním elektronickou poštou na túto moju e-mailovú adresu.

Žiadam Vás o sprístupnenie nasledovných dokumentov zo spisu č. 796/2017/ÚKSP/POBA:

- žiadosť navrhovateľa na vydanie územného rozhodnutia (vrátane jej príp. doplnení) 
- všetky stanoviská dotknutých orgánov a organizácií vydané v súvislosti s predmetnou stavbou
- právoplatné výrubové povolenie vrátane situácie s vyznačením stromov navrhnutých na výrub reps. na zachovanie
- súhlasy (príp. právny vzťah) vlastníkov všetkých pozemkov, ktoré sú stavbou dotknuté. 

Podľa § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás zároveň žiadam o potvrdenie podania tejto 
žiadosti.

Napriek tomu, že lehota na vybavenie tejto žiadosti uplynie až dňa 12.01.2018, prosím o čo možno jej najskoršie vybavenie, aby 
sme naše práva mohli čo najúčinnejšie obhájiť. 

S úctou



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA -  NOVÉ MESTO 
Junácka 1. 83291 Bratislava 3 
Prednosta miestneho úradu

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/S/@ Bratislava
-/02.01.2018 74/478/2018/UKSP/POBA

1-1/2018
Ing.arch. A. Pobočková/02492531? 1 

/anna. pobockova@banm.sk
04.01.2018

Vec
Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 2111/2000 Z.z. - sprístupnenie

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (ďalej len „úrad“) ako povinnej osobe podľa 
ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
bola dňa 02.01.2018 emailom doručená žiadosť od _ , o poskytnutie
dokumentov týkajúcich sa návrhu na umiestnenie stavby „ Zariadenie sociálnych služieb ul. 
K Železnej studienke“ navrhovateľa mestskej časti Bratislava -  Staré Mesto, o ktorom podľa 
rozhodnutia Okresného úradu Bratislava rozhoduje tunajší stavebný úrad a to:
1. žiadosť navrhovateľa na vydanie územného rozhodnutia (vrátane jej príp. doplnení).
2. všetky stanoviská dotknutých orgánov vydané v súvislosti s predmetnou stavbou.
3. právoplatné výrubové povolenie vrátane situácie s vyznačením stromov navrhnutých na 

výrub resp. na zachovanie.
4. súhlasy (príp. právny vzťah) vlastníkov všetkých pozemkov, ktoré sú stavbou dotknuté.

Úrad v rozsahu a spôsobom uvedeným v ustanovení § 16 zákona o slobode informácii 
sprístupňuje dokumenty, ktoré sú súčasťou spisového materiálu a to:
1. žiadosť navrhovateľa na vydanie územného rozhodnutia a písomné doplnenia návrhu.
2. stanoviská dotknutých orgánov vydaných k návrhu na umiestnenie stavby podľa 

dokumentácie pre územné rozhodnutie a situácie umiestnenia stavby.
3. právoplatné výrubové povolenie vrátane situácie s vyznačením stromov a kríkových 

skupín navrhnutých na výrub a zachovaných stromov,
4. súhlas vlastníka pozemkov a stavieb určených na umiestnenie stavby pre navrhovateľa 

aLV  č. 10.

Uvedené dokumenty elektronickej podobe sú prílohou tohto listu. O sprístupnení týchto 
informácií si úrad vyhotovil rozhodnutie zápisom do spisu.

Prílohy v el. podobe:
1. Návrh na vydanie územného rozhodnutia a písomné doplnenia návrhu
2. Stanoviská dotknutých orgánov a správcov sietí
3. Právoplatné výrubové rozhodnutie vrátane situácie
4. Súhlas vlastníka pozemku a EV

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta MÚ B AN M
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anna.pobockova@banm.sk

Od: anna.pobockova@banm.sk

Odoslané: 4. januára 2018 11:39

Komu:

Predmet: Sprístupnenie dokumentov

Prílohy: l-1-2017_odpoved.pdf; 1. pdf; 2.0.pdf

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -  NOVÉ MESTO 
Oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Vec: 1-1/2018
č. podania: 478/2018/UKSP/POBA zo dňa: 02.01.2018

Dobrý deň.
V prílohe tejto správy odpoveď na Vašu žiadosť o sprístupnenie dokumentov z návrhu na umiestnenie stavby s názvom 
„ Zariadenie sociálnych služieb ul. K Železnej studienke“ pre navrhovateľa mestská čať Bratislava -  Staré Mesto, o 
ktorom podľa rozhodnutia Okresného úradu Bratislava rozhoduje tunajší stavebný úrad s prílohami v el. podobe.

Prílohy dľa textu 
SP

Odborný referent 
Ing.arch.Anna Pobočková 
Mestská časť Bratislava- Nové Mesto 
Oddelenie UKaSP .
Junáckal. 832 91 Bratislava
Tel.: 02/49253151
Email: anna.pobockova@banin.sk

4. 1. 2018
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anna.pobockova@banm.sk

Od:

Odoslané: 5. januára 2018 10:19 

Komu: anna.pobockova@banm.sk

Predmet: Re: Preverenie doručenia správ

Dobrý deň,

potvrdzujem prevzatie príloh z dvoch predchádzajúcich správ a ďakujem za zaslanie. 

S pozdravom

Dňa 5. januára 2018, 9:06, <anna.pobockova@,banm.sk> napísal(-a):

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA -  NOVÉ MESTO 

Oddelenie územného konania a stavebného poriadku

Vec: l-l/2018-preverenie prijatia správy

č. podania: 478/2018/UK.SP/POBA zo dňa: 02.01.2018

Dobrý deň.

Prosíme odpoveď, či ste si prevzala prílohy z dvoch predchádzajúcich správ. 

SP

Odborný referent 

Ing.arch.Anna Pobočková 

Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto 

Oddelenie UKaSP 

Junáckal. 832 91 Bratislava

Tel.: 02/49253151

5. 1. 2018


