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,Iuruir:ka

1

VEC:
Ziadosd o sprist,pnenie inform6cii podlh zd'kona d2Lr/2ooo z.z. o slobodnom pristupe
k inform6ci6m a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zd,kon o slobode informicii)
v platnom zrreni.
Podla z6korra (.21112000 Z.z- o slobothmm pristupe k informdr:itirn a o zlnene a 4op6e1i
rriektori,r:h
ztikonov v platnom zneni (dalej v texte iba z6kona) Ziaclam povinnir osobu NIC Bratislava-Nov(:
N{esto
(l) 2 ods. 2 z6kcxra) o spristupnenie rrasletlovnyr:h inforrn6cii, ktor6 str tfkairi
bixlok s reklturrnyr, n.sii.rrr
rra Raiianskorn rni'te [t] (dhlei iba Reklamnyc:h birdok v prisluinorn granatickglr
tvare).
1. Zisdoval rniest,y irrad, kt. je vlastrrikorn Reklanrn{,r;h btidok?
2. Ak miestny rirad zisdoval, kto je vla,stnikom Reklamnych birdok, akym sp6sob6nr'/
3' Vvdal rniestny itrad vvzvu, rozhodnutie, pripaclne iny dokument za irielorn odstr6lerria rrepovtilerri,.ch
Reklarnnych birckrk?
4' Ak mbstnv irrad dokrtrnetrt podih predo5l6ho bodu vydal, Ziaclarn spristrrpnit ielxr fcltokripirr (resp.
fbtok6pie, ak takyc:hto dokumerrtov bolo viac).

Ako Ziadatel Ziadarlr rl sPristupnerrie pozadovanej inform6cie pisomne v zaikorxrm starroverrej
lehote.

V Bratislave, 22.
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vid'list 35t)26l20t7lro:l:t412017/uKSp/BZDAT-t46l20rT

z<t

rtritr 6. 11. 2017

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
-

Qdde/enie úze mného kommia a siavebného poriadku

Váš list číslo/zo dňa
BANM-23/ 22.1.2018

Naša značka
2506,201 8/2508201 8/UKSP/BZDA
1-9/2018

Vybavuje//®

Bratislava

Ing. arch. Andrea Bzdúchová
49253 558
andrea.bzduchova@banm.sk

24.1.2018

Vec: Žiadost‘ o sprístupnenie informácií podl‘a zákona č. 2 11/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení odpoved‘
-

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (d‘alej len „úrad“) ako povinnej osobe podl‘a ustanovenia 2 ods. I
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnorn prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
predpisov (zá kono slobode inforrná cií)bola dňa 23.1.20 18,
doruč ená žiadost‘ o sprístupnenie informá cií(citované v plnom rozsahu):
-

Podl‘a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení (d‘alej v texte iba zákona) žiadam povinnú osobu MC Bratislava Nové Mesto 2 ods. 2 zákona)
(
o sprístupnenie nasledovných inforrnácií, ktoré sa týkajú búdok s reklamnými nosičmi na Račianskom mýte [1]
(dalej iba reklamnch búdok v príslušnom gramatickorn tvare).
—

1.
2.
3.
4.

Zisťoval rniestny Úrad, ktoje vlastníkom Reklamných búdok?
Ak miestny úrad zist‘oval, ktoje vlastníkom Reklamných búdok, akým spósoborn.
Vydal rniestny úrad výzvu, rozhodnutie, prípadne iný dokument za účelom odstránenia nepovolených
Reklamných búdok?
Ak miestny úrad podl‘a predošlého bodu vydal, žiadam sprístupniť jeho fotokópiu (resp. fotokópie, ak
takýchto dokumentov bole viac).

Ako žiaclatel‘ žiadarn o sprístupnenie požadovanej inf‘orrnácie písornne v zákonom stanovenej lehote.
Úrad v rozsahu a spósoborn uvedeným v ustanovení
požadované informácie:
1.
2.
3.

4.

16 zákona o slobode informácií sprístupňuje

Miestny úrad nezist‘oval, ktoje vlastníkom Reklamných búdok.
Miestny úrad nezisťoval, ktoje vlastníkom Reklamných búdok.
Miestny úrad nevydal výzvu, rozhodnutie, prípadne iný dokument za účelom odstránenia nepovolených
Reklarnných búdok.
Miestny úrad nevydal V‘ZVLI. rozhodnutie. prípadne iný dokument za účelem odstránenia nepovolených
Reklamnýcb búdok.

o sprístupnení týchto informácií si úrad vyhotovil rozhodnutie zápisom do spisu.

prednosta miestneho úradu
mestskej časti Bratislava Nové Mesto
-

/fax
02 / 49253111
02/45529459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko. a. s.

e-mail: bannitbanm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
603317
DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondetok 8 12,00
Streda
8-12,00
-

13— 16,00
13—16,00

