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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 31.01.2018 doručená žiadosť 
Bratislava, o poskytnutie informácií (cit. v plnom rozsahu):

...... žiadam o informáciu

1. či ste  ako miestne príslušný Všeobecný stavebný úrad mali vedomosť o stavebných
prácach, ktoré boli v druhom polroku 2017 realizované na streche bytového objektu na
adrese Bellova 2/K

2. aké vyjadrenie (rozhodnutie, stanovisko, poučenie,...) ste k týmto prácam vydali

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

1. stavebný úrad nemal vedomosť o vykonávaných stavebných prácach na streche objektu
v druhom polroku 2017 na Bellovej 2/K,

2. stavebný úrad na tieto práce nevydával žiadne  povolenie.

S pozdravom

JUDr. Ing.  Ľubomír  Baník
                         prednosta MÚ BANM
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