
M e stsk á  č a s ť  B ra tis la va  - N o vé  M e sto

Junácka 1

832 91 Bratislava 3

Vec : žiadosť o informácie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto prijal dňa 26.1.2015 od 
Hlavného mesta SR Bratislavy žiadosť o predloženie kópií štyroch dokumentov týkajúcich sa 
parkoviska na Sliačskej ulici a v prípade, že predmetné parkovisko je čierna stavba, žiadal 
o písomnú odpoveď. Táto žiadosť je súčasťou spisového materiálu k rozhodnutiu č.
3884/2017/UKSP/Dane-4 zo dňa 03.04.2017.

V zmysle zákona č. 211 / 2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o

kópiu odpovede MČ BA -  NM na vyššie uvedenú žiadosť Hlavného mesta SR BA 
včítane kópií vyžiadaných dokumentov.

Prosím, žiadané informácie mi zašlite v zákonnej lehote ako doporučenú listovú 
zásielku na hore uvedenú moju adresu. Ďakujem.

S pozdravom

V Bratislave dňa 05.01.2018



M ESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ M ESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Juaieta & 1,832 91 Bratislavu 3
Preámsta miestneho úradu

VáS Sst ítete/uo d ia  Na5a značka Vybavuje/V Bratislava
B4Í2018//U467Ä2017 UKSP HOLV Ing.Valéria Holubkovítová M M M W
t - 1 S3 2017 02/49233162 valeria.holubkovicova@banm.fk

Vec:
SjwfatMimenie Informácie.

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (ďalej len „úrad“) ako povinná osoba podľa nsfavnoveniia § 
2 ©ds. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom pnstupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zikenoov v  znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o slobode informácií“) bola dňa 11.12.2017 
domočená žiadosť. o poskytnutie informácie.

Úrad po oznámení o predĺžení lehoty na vybavenie žiadosti podľa § 16 zákona o slobode 
ônffimnácií sprístupňuje informácie žiadateľke zasielaním elektronickou poštou v kompletnom spisovom 
rcrcafltoriiálr, ktorý bol zaslaný na Okresný úrad Bratislava v rámci odvolacieho konania. Spisový materiál 
©brakuje požadované informácie:

1 /Odvolaniep.Kupca k rozhodnutiu 3884/2017/UKSP/DANE-4.
21 Žiadosť mestskej časti Bratislava Nové Mesto adresovanú Magistrátu hl.m. Bratislavy 

o vyjadrenie k  odvolaniu z bodu 1.
3/ Odpoveď Magistrátu hl.m. Bratislavy na žiadosť z bodu 2.
4/ Odoslanie celého spisového materiálu k rozhodnutiu 388/2017/UKSP/DANE-4.
5/ Vyjadrenie Okresného úradu k spisu z bodu 4.

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta MÚ BANM
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spojenie
Pf«H® tesnte» Síevenske, a. s.

číslo účtu
SKOS 3600 0000 0018 0034 7007

BIČ
2010117313

IČO
00603317

Stránkové dni 
Pondelok ť*-Mŕ* 
Streda ľ 1- 12* 
Piatok 12*
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ M ESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÍ MESTO
Junácka & 1,832 91 Bratislava 3
Preémsta mkstmho úradu

VágSstřtetotoodia Naša značka
U85/20I8/UKSWHOLV 
I 2/2018

Vybavuje/V 
Ing.VaUtia Holubkovífová 

02/49253162 vateria.holubkovicova@banm.ik

S ntM m
wmzm

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (ďalej len „úrad“) ako povinná osoba podľa ustanovenia § 2 
1 zžknna č. 211/2000 /  z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o slobode informácií“) bola dňa 08.01.2018 
ddkffltnnidcy doručená žiadost o poskytnutie

Úrad podľa § 16 zákona o slobode informácií sprístupňuje informácie žiadateľke zasielaním 
doporučenou listovou zásielkou na horeuvedenú adresu požadovanú informáciu a to: ^

- Kópiu odpovede MČ — Nové Mesto Bratislava zo dňa 05.022015 zn.č. ÚKaSP-ŠSÚ-2015/11- 
ZDM na žiadosť Hlavného mesta SR Bratislavy zo dňa 26.01.2015 zn.č. MAGS OKDS-35548/2015- 
l®557.0dpo*^eď MČ -N ové Mesto Bratislava neobsahuje žiadne prílohy.

ZíadateFkou požadovaná kópia bola preposlaná na jej e-mailovú adresu dňa 04.01.2018 
v  spisovom maferiáli adresovaného v rámci odvolania pána Kupca na Okresný úrad v poradí ako list č_9.

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Butik
prednosta MÚ BANM

P d ld rc lx

9/fäss-
m i m m n  
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piggpqj f f t í f  
Frfffi&bäflka Slovensko, a, s.

číslo účtu
SKOS 5600 0000 001S 0034 7007

DIČ
20208I738S

IČO
00603317

Stránkové dni 
Pondelok S®0'  \2m 
Skoda
Piatok S®9'



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junáekaul, ô, 1, 832 91 Bratislava

stmebw# úmipre miestne kmmikáeie a ///, a IV., triedy a účelové kommikáete

Hlavné mesto SR Bratislava 
Primaciálne nám, 1 
P,O,BOX 192 
814 99 Bratislava

Va&«tetefaa«SL Nale číslo Vybavuje Bratislava
MA»QS0 K1DS-3554I8 2015-10557 ÚKaSP-SS -2015 11-ZUM Ing, Mikuláliková 4925325S 5,2,2015
2Ŕ.1.2015

Vec
Parkovisko Sliačska ul. -  žiadosť na predloženie dokumento m odpoveď

Mestská časť Bratislava -  Nové Mesto na základe Vašej žiadosti o poskytnutie 
dokladov k stavbe parkoviska na rohu Račianskej a Sliačskej ulice uvádza nasledovné:

Z našej strany je situácia ohľadom predmetného parkoviska rovnako v štádiu riešenia, 
a  preto pokým sa nepreukáže, že ide o čiernu stavbu, nemôžeme tak konštatovať.

Dňa 11.12.2014 bola vykonaná obhliadka, kde bolo zistené, že jestvujúce parkovisko 
(nejedná sa o novostavbu), bolo rozšírené, povrchovo upravené a parkovacie státia zmenené 
zo šikmých na kolmé. Rozšírenie bolo uskutočnené na jednej strane na pozemku vlastníka 
stavby a na druhej strane na pozemku Hlavného mesta SR, ktoré je  vlastníkom aj 
^príjazdového“ chodníka.

Dňa 12.1.2014 bola zaslaná výzva p. Kupcovi, k predloženiu právoplatného stanoviska 
k  ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác, resp. stavebné povolenie, ktoré ho 
oprávnilo zrealizovať úpravu a zväčšenie plochy parkoviska. Zásielka s výzvou sa vrátila 
nedoručená, a tak bola dňa 22.1.2015 zaslaná znovu, na novú adresu.

Čo sa týka pôvodného parkoviska, požadované dokumenty nemáme k dispozícii, 
nakoľko sa jedná o stavbu postavenú v rokoch 1950 -  1960 v rámci sídliska Teplická. 
Z  uvedeného dôvodu tunajší úrad nemá k dispozícii samostatné rozhodnutia (územné, 
stavebné, kolaudačné povolenie k vjazdu).

Ma deň 10.2.2015 na 9.00 hodinu je zvolaný štátny stavebný dohľad, o čom bolo 
doničené oznámenie, ako účastníkovi, aj Vám -  Hlavnému mestu SR.

S pozdravom

Eva D a ň o v á  
poverená vedením 
oddelenia ÚKaSP



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA=NOVÉ MESTO
Junácka L 83291 Bratislava 3
Pnedmsta miestneho úradu

VáSMi&tofeodte NaSeanaéka
4IU 2JU 7 11467/2017/UKSP/ŠSU/HOLV

1.-163/2017

Vybavuje/«/® BaMw
Ing. Valeria Holubkovííová 1SJ2.20I7

02/49233162 vakria.holubkovicova@baimsk

Vec
Omámenie o predĺžení Idioty na vybavenie žiadosti o sprístupnenie informácie

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (ďalej len „úrad“) ako povinnej osoba podľa 
ustanovenia § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a  o zmene a doplněni niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o slobode informácií“) bola dňa 11.12.2017 doručená

o poskytnutie informácií (citované v plnom rozsahu):

—  žiadam o sprístupnenie.....

1. odvolanie p. Kupca k rozhodnutiu 3884/2017/UKSP/ĎANE-4 o odstránení čiernej 
stavby,

2. žiadosť mestskej časti Bratislava -  Nové Mesto adresovanú Magistrátu hL m. SR 
Bratislavy o vyjadrenie k odvolaniu z bodu 1,

3. odpoveď Magistrátu hl. m. SR Bratislavy na žiadosť z bodu 2,
4. odoslanie celého spisového materiálu k rozhodnutiu 3884/2017/UKSP/DANE-4 

o odstránení čiernej stavby na Okresný úrad,
5. vyjadrenie Okresného úradu k spisu z bodu 4.

Povinná osoba po preskúmaní žiadosti zistila, že uvedenú žiadosť nie je  možné 
vybaviť v  zákonom stanovenej lehote ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti a  to 
z  vážnych dôvodov:

- preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním 
informácii, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej 
lehoty.

V  zmysle $ 17 ods. 3 zákona o slobode informácií

o z n a m u j e m e ,

#/&» Bankwé spajente Číslo úétu
02/49133 t i t  Friss* banka SK08 5600 0000 00110034 7007
02/4$ 3294S9 Slovensko, a, s.

DIČ
20208873S3

IČO
00603317

Stránkové dni
Pondelok 8*-12®* 13*- II*  
Streda 8«®. 12* 13*-17* 
Piatok 8*-12*



ie  ak© povinná osoba si t  dôvodov uvedených v § 17 ©ds, 2 písm, c) zákona predlžtgeme 
idhotu na vybavenie vaš^j žiadosti o

8 pracovných dní,

Povinná osoba po preskúmaní žiadosti zistila, že so sprístupnením požadovaných 
informácii sú spojené preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním 
a  sprístupnením požadovaných informácií.

Súčasne upozorňujeme žiadateľku na mofeosť nahliadnutia do celého spisového 
materiálu v  úradných hodinách a tunajšom stavebnom úrade na 6. poschodí t. dverí 614

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta MÚ BANM
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