
Predmet: žiadosť o sprístupnenie informácii 211/2000

Dobrý deň. Žiadam povinnú osobu Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 
Bratislava o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších 
predpisov o elektronické (formou scénu) ZASLANIE NA EMIAL Plán
výstavby pre BD Vlárska, ktorý bol súčasťou stavebného konania, ten bude súčasťou podnetu pre 
okresnú prokuratúru. Po druhé: žiadam u zaslanie akýchkoľvek investičných zámerov na uliciach 
Vlárska, Klenová, Stará Klenová, Olivová, Rozvodná 1. názov, 2. stav (úzmené rozodnutie, EIA, či 
stavebné konanie), termín poslednej zmeny. S pozdravom ľ

5.2. 2018
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         I/15/2018

Vec
Žiadosť o informáciu – výzva

Na adresu podatelna@banm.sk bola dňa 5.2.2018 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:

Žiadam povinnú osobu Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91
Bratislava o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších
predpisov o elektronické  (formou scenu) ZASLANIE  NA EMIAL  Plán
výstavby pre BD Vlárska, ktorý bol súčasťou stavebného konania, ten bude súčasťou podnetu
pre okresnú prokuratúru. Po druhé: žiadam u zaslanie akýchkoľvek investičných zámerov na
uliciach Vlárska, Klenová, Stará Klenová, Olivová, Rozvodná 1. názov, 2. stav (úzmené
rozodnutie, EIA, či stavebné konanie), termín poslednej zmeny.

Mestská časť 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 predmetnú žiadosť preskúmala a zistila, že
neobsahuje náležitosti uvedené v § 14 ods.2 zákona o slobode informácií a preto podľa § 14
ods.3 zákona o slobode informácií

vyzýva
žiadateľa, aby písomne v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy uviedol, ktorej povinnej osobe
je žiadosť určená, nakoľko  Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto nie je povinnou osobou.

Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobode informácií zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej
povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho
adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia
informácií žiadateľ navrhuje.

Podľa § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií, ak žiadosť nemá predpísané náležitosti
uvedené v odseku 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá
nesmie byť kratšia ako 7 dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba
doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu
nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
                    prednosta miestneho úradu
         mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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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 5.2.2018 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:

Žiadam povinnú osobu Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91
Bratislava o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších
predpisov o elektronické  (formou scenu) ZASLANIE  NA EMIAL  Plán
výstavby pre BD Vlárska, ktorý bol súčasťou stavebného konania, ten bude súčasťou podnetu
pre okresnú prokuratúru. Po druhé: žiadam u zaslanie akýchkoľvek investičných zámerov na
uliciach Vlárska, Klenová, Stará Klenová, Olivová, Rozvodná 1. názov, 2. stav (úzmené
rozodnutie, EIA, či stavebné konanie), termín poslednej zmeny.

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  Ing.  arch.  ako  autora
diela, na udelenie súhlasu k vyhotoveniu fotokópie časti projektovej dokumentácie "Plán
výstavby pre BD Vlárska, ktorý bol súčasťou stavebného konania " a zároveň ho upozorňuje,
že ak do 7 dní na výzvu neodpovie, predpokladá sa, že súhlasí s vyhotovením fotokópie
vyššie uvedenej projektovej dokumentácie.
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JUDr. Ing. Ľubomír Baník
                    prednosta Miestneho úradu
         mestskej časti Bratislava - Nové Mesto



Listom číslo 2981/2018/UKSP/VIDM z 9.2.2018 ste ma oboznámili, že o plán výstavby ste požiadali 
stavebníka, chcem Vás upozorniť, že plán výstavby musí byť súčasťou spisu k stavebnému 
povoleniu, inak by toto Rozhodnutie nemohlo byť vydané. Okamžite žiadam o zaslanie tohto 
dokumentu. Zároveň uvádzam, že ste opomenuli moju žiadosť na dalšie stavebné aktivity na našom 
území.

21. 3. 2018



Vec: Výzva na udelenie súhlasu

Týmto Vám oznamujem, že ako 
Bratislava" nesúhlasím s vyhotove 
uvedené dielo a jej poskytnutím tn

autor diela „Bytové domy Vlárska -  Kramáře 84 h i:z i t r  *****z * £

S pozdravom 
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