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Váš list číslo/zo dňa            Naše značka Vybavuje/(/@                                      Bratislava
/15.01.2018 1491/2154/2018/UKSP/MARK-

I-4/2018
Ing. arch. Kamila Marušáková / 0249253163

kamila.marusakova@banm.sk
22.01.2018

Vec
Žiadosť o informáciu 211/2000 - 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 15.01.2018 doručená žiadosť

o poskytnutie informácií (cit. v plnom
rozsahu):
- žiadame:
1/ o zaslanie v elektronickej forme návrh na vydanie stavebného povolenia, o ktorý podľa
našej informácie podal vlastník resp. nájomca administratívnej budovy na Robotníckej ulici č.
1 so súpisným číslom 3204 v Bratislave postavenej na pozemkoch parc.č. 113359/1, 11359/5,
11359/6, 11359/8, P-1728/2017, ktorému ste v auguste t.r. akceptovali ohlásenie stavebných
úprav pod číslom č.8291/UKSP/MARK-158 zo dňa 22.8.2017 a ktoré ste vydali na žiadosť
MOLECULE  SECURITY  GROUP  s.r.o.  so  sídlom  na  Zámočníckej  8,  Bratislava  pre
stavebníka Slovak Investment Opportunities Fund, a.s. so sídlom na Križová 9, 811 04
Bratislava.

Úrad v rozsahu a spôsobom uvedeným v ustanovení § 16 zákona o slobode informácii
požadovanú vyššie uvedenú informáciu sprístupňuje :

1/ Stavebný úrad v súčasnosti nevedie žiadne konanie začaté na návrh účastníka konania vo
veci stavby administratívnej budovy na Robotníckej ulici č. 1 so súpisným číslom 3204
v Bratislave postavenej na pozemkoch parc.č. 113359/1, 11359/5, 11359/6, 11359/8, P-
1728/2017 a ani nedostal podanie na návrh na vydanie stavebného povolenia pre daný objekt.



S pozdravom

JUDr. Ing.  Ľubomír  Baník
                         prednosta MÚ BANM
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