MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA – NOVÉ MESTO
Junácka 1, 83291 Bratislava 3
Prednosta miestneho úradu

Váš list číslo/zo dňa
- / 15.01.2018

Naše značka
4596/2156/2018/UKSP/DANE
I.-6/2018

Vybavuje/(/@
Daňová Eva
02/49253400 eva.danova@banm.sk

Bratislava
07.02.2018

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
bytom
Bratislava, o poskytnutie informácií (cit. v plnom rozsahu):
...... žiadam o informáciu
1.
2.
3.
4.
5.
6.

koľko stavebných konaní ste nevybavili do 3 mesiacov,
mate nejaký protest prokurátora za nečinnosť. V akej veci,
ako zaplatila mestská časť cyklistický štadión,
aká firma to realizovala,
koľko firiem bolo vo výberovom konaní
aké boli ceny?

Úrad v rozsahu a spôsobom uvedeným v ustanovení § 16 zákona o slobode informácii
k požadovanej vyššie uvedenej informácii uvádza nasledovné:
1.
2.
3.
4.

za posledných 12 mesiacov z celkového počtu stavebných konaní nebolo vybavených do
3 mesiacov cca 5 %,
protest prokurátora za nečinnosť nebol podaný,
výstavba Voľnočasového priestoru Jama bola financovaná z vlastných zdrojov mestskej
časti a zdrojov z grantovej schémy Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska,
zmluva o dielo a jej dodatky sú zverejnené na webe mestskej časti :
http://zvereinovanie.banm.sk/mestska-cast-bratislava-nove-mesto/zmluvv/z2016-393/.
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5.
6.

Zmluva o dielo bola podpísaná až po kontrole verejného obstrávania oddelením kontroly
Úradu vlády SR.
Do súťaže sa prihlásilo 5 firiem, bola vyhlásená vo vestníku verejného obstarávania a
realizovaná prostredníctvom elektronickej aukcie,
OMOSS, spol. s.r.o.
1 638 000 s DPH
SWIETELSKY-SLOVAKIA, spol. s.r.o.
1 638 400 s DPH
AVA-STAV, s.r.o.
1 894 500 s DPH
Pittel+Brauseweter, s.r.o.
1 900 000 s DPH
BETPRES, s.r.o.
1 943 000 s DPH

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta MÚ BANM

