Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava 3

Naša značka: BANM-25

VEC:
Žiadosť o sprístupnenie informácií podlá zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom znení.
Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej v texte iba zákona) žiadam povinnú osobu M C Bratislava-Nové Mesto
(§ 2 ods. 2 zákona) o sprístupnenie nasledovných informácií:
1. Fotokópia žiadosť stavebníkov stavby „Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu“ , Cremchová
10,
na pozemkoch pare. č. 18209/2-4, k. ú.
Vinohrady, okr. Bratislava I I I o zmenu stavebného povolenia (zmena stavby pred dokončením) (ďalej
iba Žiadosť v príslušnom gramatickom tvare).
2. Fotokópiu všetkých príloh žiadosti. Ak niektorú z príloh nie je možné sprístupniť, žiadam sprístupniť
názov a dôvod nemožnosti sprístupnenia jednotlivo pre každú takúto prílohu. Prílohou sa rozumie
aj iný dokument podobného charakteru, napríklad dodatok, doplnenie a podobne.
3. Fotokópiu vyjadrenia Stavebného úradu na Žiadosť. A k je takýchto dokumentov viac, žiadam sprí
stupniť všetky. Vyjadrením sa rozumie aj iný dokument podobného charakteru, napríklad rozhod
nutie, výzva, stanovisko a podobne.
4. Ak vydal stavebný úrad vyjadrenie podľa predošlého bodu, žiadam sprístupniť aj všetky iné vyjad
renia všetkých strán, ktoré by boli reakciou na vyjadrenie podľa predošlého bodu.

Ako žiadateľ žiadam o sprístupnenie požadovanej informácie písomne v zákonom stanovenej lehote.

V Bratislave, 29. 1. 2018

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa
/ 29.1.2018

Naša značka
4319/2785/2018/UKSP/VIDM
I-13/2018

Vybavuje/(/@
Ing. Vidličková/ 0249253364 /
monika.vidlickova@banm.sk

Bratislava
5.2.2018

Vec
Žiadosť o informáciu – čiastočné sprístupnenie
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „povinná osoba“) podľa ust. § 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 bola dňa 29.1.2018 doručená žiadosť
o poskytnutie
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)
citované:
1. Fotokópia žiadosti stavebníkov stavby „Rekonštrukcia a dostavba rodinného
domu,“ Čremchová 10,
na
pozemkoch 18209/2-4, k.ú. Vinohrady, okr. Bratislava III o zmenu stavebného
povolenia (zmena stavby pred dokončením) (ďalej iba žiadosť v príslušnom
gramatickom tvare).
2. Fotokópiu všetkých príloh žiadosti. Ak niektorú z príloh nie je možné sprístupniť,
žiadam sprístupniť názov a dôvod nemožnosti sprístupnenia jednotlivo pre
každú takúto prílohu. Prílohou sa rozumie aj iný dokument podobného
charakteru, napríklad dodatok, doplnenie a podobne.
3. Fotokópiu vyjadrenia Stavebného úradu na žiadosť. Ak je takýchto dokumentov
viac, žiadam sprístupniť všetky. Vyjadrením sa rozumie aj iný dokument
podobného chrakteru, napríklad rozhodnutie, výzva, stanovisko a podobne.
4. Ak vydal stavebný úrad vyjadrenie podľa predošlého bodu, žiadam sprístupniť
aj všetky iné vyjadrenia všetkých strán, ktoré boli reakciou na vyjadrenie podľa
predošlého bodu.
Povinná osoba spôsobom uvedeným v ust. §16 zákona o slobode informácii v zákonnej lehote
sprístupňuje Vami požadované informácie uvedené v bode 1, 3 a časť informácie uvedenej
v bode 2, ktoré Vám v prílohe zasiela. O požadovanej informácii uvedenej v bode č.4 povinná
osoba vydala dňa 5.2.2018 samostatné rozhodnutie č. 4315/2785/2018/UKSP/VIDM.
Prílohy
Žiadosť
(/fax
Bankové spojenie
Číslo účtu
02 / 49 253 111
Prima banka Slovensko, a. s. SK08 5600 0000 0018 0034 7007
02 / 45 529 459
e-mail: banm@banm.sk
www.banm.sk

IČO
603317
DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 8 - 12,00
13 - 17,00
Streda
8 - 12,00
13 - 17,30

Prílohy žiadosti okrem projektovej dokumentácie
Rozhodnutie
Na vedomie:
1. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačné oddelenie Miestneho úradu mestskej
časti Bratislava- Nové Mesto

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO
oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

4315/2785/2018/UKSP/VIDM
I/13/2018

Bratislava 5.2.2018

Rozhodnutie
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „povinná osoba“) podľa ust. § 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 bola dňa 29.1.2018 doručená žiadosť Ing.
o poskytnutie
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)
citované:
.......Ak vydal stavebný úrad vyjadrenie podľa predošlého bodu, žiadam sprístupniť aj
všetky iné vyjadrenia všetkých strán, ktoré boli reakciou na vyjadrenie podľa
predošlého bodu.
Povinná osoba v zmysle § 18 ods. 2) zákona o slobode informácii

nesprístupňuje,
požadované informácie, nakoľko ich nemá k dispozícii a žiadosť zo dňa 29.1.2018 v tejto
časti zamieta.

Odôvodnenie
Povinnej osobe bola dňa 29.1.2018 doručená žiadosť
Bratislava,
o poskytnutie informácií podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) citované:
1. Fotokópia žiadosti stavebníkov stavby „Rekonštrukcia a dostavba rodinného
domu,“ Čremchová 10,
na pozemkoch 18209/2-4, k.ú. Vinohrady, okr. Bratislava III o zmenu
stavebného povolenia (zmena stavby pred dokončením) (ďalej iba žiadosť
v príslušnom gramatickom tvare).
2. Fotokópiu všetkých príloh žiadosti. Ak niektorú z príloh nie je možné
sprístupniť, žiadam sprístupniť názov a dôvod nemožnosti sprístupnenia
jednotlivo pre každú takúto prílohu. Prílohou sa rozumie aj iný dokument
podobného charakteru, napríklad dodatok, doplnenie a podobne.

3. Fotokópiu vyjadrenia Stavebného úradu na žiadosť. Ak je takýchto dokumentov
viac, žiadam sprístupniť všetky. Vyjadrením sa rozumie aj iný dokument
podobného chrakteru, napríklad rozhodnutie, výzva, stanovisko a podobne.
4. Ak vydal stavebný úrad vyjadrenie podľa predošlého bodu, žiadam sprístupniť
aj všetky iné vyjadrenia všetkých strán, ktoré boli reakciou na vyjadrenie podľa
predošlého bodu.
Podľa ust. § 3 zákona o slobode informácií, má každý nárok na prístup
k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.
Povinná osoba sprístupnila požadované informácie uvedené v bode 1, 3 a časť
informácie uvedenej v bode 2 o čom písomne informovala žiadateľa listom č.
4319/2785/2018/UKSP/VIDM zo dňa 5.2.2018.
Na sprístupnenie časti informácií uvedených v bode č. 2 je potrebný súhlas oprávnenej
osoby a preto povinná osoba vyzvala oprávnenú osobu k udeleniu súhlasu, o čom písomne
informovala žiadateľa listom č.4317/ 2785/2018/UKSP/VIDM zo dňa 5.2.2018.
Podľa § 18 ods. 2) zákona o slobode informácií, ak povinná osoba žiadosti nevyhovie
hoci len v časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.
Povinná osoba k nesprístupneniu časti informácií uvádza, že jej nebolo doručené
žiadne podanie všetkých strán, ktoré by bolo reakciou na vyjadrenie stavebného úradu.
Vzhľadom nato povinná osoba nemohla žiadosti o poskytnutie informácie v tejto časti
vyhovieť a preto na základe citovaných ustanovení zákona o slobode informácií povinná
osoba požadované informácie nesprístupnila a bolo potrebné rozhodnúť tak ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia
na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, so sídlom na Junácka 1, 832 91
Bratislava 3. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
4317/2785/2018/UKSP/VIDM
I/13/2018

Vybavuje/linka
Ing.Vidličková/49253364

Bratislava
5.2.2018

Vec
Výzva na udelenie súhlasu
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „povinná osoba“) podľa ust. § 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 bola dňa 29.1.2018 doručená žiadosť
o poskytnutie
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)
citované:
1. Fotokópia žiadosti stavebníkov stavby „Rekonštrukcia a dostavba rodinného
domu,“ Čremchová 10, Ing.
na pozemkoch 18209/2-4, k.ú. Vinohrady, okr. Bratislava III o zmenu
stavebného povolenia (zmena stavby pred dokončením) (ďalej iba žiadosť
v príslušnom gramatickom tvare).
2. Fotokópiu všetkých príloh žiadosti. Ak niektorú z príloh nie je možné
sprístupniť, žiadam sprístupniť názov a dôvod nemožnosti sprístupnenia
jednotlivo pre každú takúto prílohu. Prílohou sa rozumie aj iný dokument
podobného charakteru, napríklad dodatok, doplnenie a podobne.
3. Fotokópiu vyjadrenia Stavebného úradu na žiadosť. Ak je takýchto dokumentov
viac, žiadam sprístupniť všetky. Vyjadrením sa rozumie aj iný dokument
podobného chrakteru, napríklad rozhodnutie, výzva, stanovisko a podobne.
4. Ak vydal stavebný úrad vyjadrenie podľa predošlého bodu, žiadam sprístupniť
aj všetky iné vyjadrenia všetkých strán, ktoré boli reakciou na vyjadrenie podľa
predošlého bodu.
Podľa § 11 ods.1 písm. c) zákona o slobode informácií, povinná osoba obmedzí
sprístupnenie informácie alebo informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu
duševného vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom s výnimkou, ak osoba oprávnená
podľa týchto osobitných predpisov na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie
udelí súhlas.
Podľa § 11 ods.1 písm. a) zákona o slobode informácií, ak na výzvu povinnej osoby
neodpovie osoba oprávnená udeliť súhlas na sprístupnenie informácie do siedmich dní,
predpokladá sa, že so sprístupnením informácie súhlasí. Na tieto následky musí byť osoba vo
výzve upozornená.
Na základe uvedeného povinná osoba vyzýva
ako autora
diela, na udelenie súhlasu k vyhotoveniu fotokópie projektovej dokumentácie stavby

„Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu,“ Čremchová 10, stavebníka
na pozemkoch 18209/2-4, k.ú. Vinohrady a zároveň ho
upozorňuje, že ak do 7 dní na výzvu neodpovie, predpokladá sa, že súhlasí s vyhotovením
fotokópie vyššie uvedenej projektovej dokumentácie.

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1
832 91 Bratislava 3

VEC:
Doplnenie k odvolaniu voči fiktívnemu rozhodnutiu o neposkytnutí informácie.
Dňa 15. 2. 2018 som podal v zmysle § 19 ods. 1 zákona 211/2000 Z. z. (ďalej iba infozákon) Odvolanie voči
fiktívnemu rozhodnutiu o neposkytnutí informácie (číslo záznamu 5600), ktorú som žiadal sprístupniť
žiadosťou v zmysle infozákona zo dňa 29. 1. 2018 (číslo záznamu 3115).
V rovnaký deň, dňa 15. 2. 2018 mi bolo doručené oznámenie o uložení zásielky a 17. 2. 2018 mi
bola zásielka vydaná Slovenskou poštou. Po preskúmaní údajov na obálke je zrejmé, že úrad informáciu
odoslal 8. 2. 2018 (v posledný deň plynutia lehoty; bolo by možné pýtať sa, prečo dokument „ležal“
niekoľko dní na úrade, kedze pani Vidličková ho vybavila už 5. 2. 2018). Tým to je možné informáciu
považovať za z väčšej časti za sprístupnenú dokumentom 4319/2785/2018/UKSP/VIDM 1-13/2018.
Okrem sprístupnenia informácie bolo vydané aj rozhodnutie 4315/2785/2018/UKSP/VIDM
1/13/2018, v ktorom sa uvádza, citujem:
Na sprístupnenie časti inform ácií uvedených v bode č. 2 je potrebný súhlas oprávnenej osoby
a preto povinná osoba vyzvala oprávnenú osobu k udeleniu súhlasu, o čom písomne informovala
žiadateľa listom č. 4317/2785/2018/UKSP/VIDM zo dňa 5. 2. 2018.
Domnievam sa, že došlo k administratívnej chybe a vyššie citovaný list 4317/2785/2018/UKSP/VIDM
zo dňa 5. 2. 2018 bol pri odosielaný zamenený za list 4315/2785/2018/UKSP/VIDM, ktorý mi bol
v rovnakej podobe doručený dva krát.

Na základe vyššie uvedeného žiadam zaslať list 4317/2785/2018/UKSP/VIDM.

V Bratislave, 19. 2. 2018

MIESTNY ÚRAD BRATÍSIAVA
MESTSKEJ ČASTÍ BRAÍiSLAVA-NOVÉ MESTO
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO
oddelenie územného konania a stavebného poriadku
Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3
7529/2785/2018/UKSP/VIDM
I/13/2018

Bratislava 28.2.2018

Rozhodnutie
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „povinná osoba“) podľa ust. § 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 bola dňa 29.1.2018 doručená žiadosť Ing.
o poskytnutie
informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií)
citované:
Fotokópiu všetkých príloh žiadosti. Ak niektorú z príloh nie je možné sprístupniť,
žiadam sprístupniť názov a dôvod nemožnosti sprístupnenia jednotlivo pre každú
takúto prílohu. Prílohou sa rozumie aj iný dokument podobného charakteru, napríklad
dodatok, doplnenie a podobne.
Povinná osoba v zmysle § 18 ods. 2) zákona o slobode informácii

nesprístupňuje,
časť požadovanej informácie, ktorá sa týkala fotokópie projektovej dokumentácie stavby
a žiadosť zo dňa 29.1.2018 v tejto časti zamieta.

Odôvodnenie
Povinnej osobe bola dňa 29.1.2018 doručená žiadosť
o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) citované:
1. Fotokópia žiadosti stavebníkov stavby „Rekonštrukcia a dostavba rodinného
domu,“ Čremchová 10,
na pozemkoch 18209/2-4, k.ú. Vinohrady, okr. Bratislava III o zmenu
stavebného povolenia (zmena stavby pred dokončením) (ďalej iba žiadosť
v príslušnom gramatickom tvare).
2. Fotokópiu všetkých príloh žiadosti. Ak niektorú z príloh nie je možné
sprístupniť, žiadam sprístupniť názov a dôvod nemožnosti sprístupnenia
jednotlivo pre každú takúto prílohu. Prílohou sa rozumie aj iný dokument
podobného charakteru, napríklad dodatok, doplnenie a podobne.

3. Fotokópiu vyjadrenia Stavebného úradu na žiadosť. Ak je takýchto dokumentov
viac, žiadam sprístupniť všetky. Vyjadrením sa rozumie aj iný dokument
podobného chrakteru, napríklad rozhodnutie, výzva, stanovisko a podobne.
4. Ak vydal stavebný úrad vyjadrenie podľa predošlého bodu, žiadam sprístupniť
aj všetky iné vyjadrenia všetkých strán, ktoré boli reakciou na vyjadrenie podľa
predošlého bodu.
Podľa ust. § 3 zákona o slobode informácií, má každý nárok na prístup k informáciám, ktoré
majú povinné osoby k dispozícii.
Povinná osoba sprístupnila požadované informácie uvedené v bode 1, 3 a časť informácie
uvedenej v bode 2 v rozsahu žiadosť, prílohy žiadosti okrem projektovej dokumentácie
a rozhodnutie, o čom písomne informovala žiadateľa listom č. 4319/2785/2018/UKSP/VIDM
zo dňa 5.2.2018, doručeným žiadateľovi dňa 17.2.2018.
Povinná osoba nesprístupnila informáciu uvedenú v bode 4 a v tejto časti vydala rozhodnutie
o zamietnutí žiadosti podľa §18 ods. 2 zákona o slobode informácii č. 4315/2785/2018/UKSP/
VIDM zo dňa 5.2.2018, doručeným žiadateľovi dňa 17.2.2018.
Keďže povinná osoba žiadateľovi informácie v časti bodu 1, 3 a časť informácie uvedenej
v bode 2 sprístupnila dňa 17.2.2018 spôsobom uvedeným v žiadosti a informáciu v časti bodu
4 nesprístupnila, o čom vydala rozhodnutie č. 4315/2785/2018/UKSP/VIDM zo dňa 5.2.2018,
ktoré si žiadateľ prevzal dňa 17.2.2018 a v časti bodu č. 2 oznámila žiadateľovi vyžiadanie
súhlasu Ing.
ako autora diela, na udelenie súhlasu k sprístupneniu
projektovej dokumentácie stavby vyhotovením fotokópie, o čom písomne informovala
žiadateľa listom č.4317/2785/2018/UKSP/VIDM zo dňa 5.2.2018, nemohlo dôjsť
k fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácií.
Oprávnená osoba Ing.
zo spoločnosti GUTGUT s.r.o. ako autor diela
osobne doručil povinnej osobe nesúhlas s vyhotovením fotokópie projektovej dokumentácie
stavby: „Rekonštrukcia a dostavba rodinného domu,“ Čremchová 10, stavebníka
na pozemkoch 18209/2-4, k. ú. Vinohrady.
Podľa § 11 ods.1 písm. c) zákona o slobode informácií, povinná osoba obmedzí sprístupnenie
informácie alebo informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného
vlastníctva ustanovenú osobitným predpisom s výnimkou, ak osoba oprávnená podľa týchto
osobitných predpisov na výzvu povinnej osoby na sprístupnenie informácie udelí súhlas.
Vzhľadom na vyššie uvedené povinná osoba nemohla žiadosti vyhovieť v plnom rozsahu
a preto na základe citovaných ustanovení zákona o slobode informácií povinná osoba časť
požadovanej informácie nesprístupnila a bolo potrebné rozhodnúť tak ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho oznámenia
na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, so sídlom na Junácka 1, 832 91
Bratislava 3. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných
prostriedkov.

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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Doručuje sa:
1.
2. Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačné oddelenie Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava- Nové Mesto
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