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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

(
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Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: jana.biharyova@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007
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DIČ
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Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00
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13 – 17,00

Váš list číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /(/@: Bratislava:
/ zo dňa 06.02.2018 6362/3444/2018/PR/BIHJ         Mgr. Biharyová / 02-49253 201 20.02.2018

   I- 18/2018                               jana.biharyova@banm.sk

Vec:  Výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie informácie

Vo veci Vašej žiadosti o poskytnutie informácie zo dňa 06.02.2018, ktorá je evidovaná v osobitnej evidencií pod
číslom I – 18/2018, ktorou žiadate o poskytnutie: „.....o sprístupnenie informácie, či bol Miestnym úradom
Bratislava – Nové Mesto (resp. orgánom príslušným v danom čase) vydaný pôvodnému vlastníkovi zmienenej
budovy a prenajímateľovi Pólus INV., a.s., so sídlom na Junácka 1, 831 04 Bratislava, zapísaný v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I,Oddiel Sa, vložkač. 2393/B (ďalej len „Prenajímateľ“) súhlas s uzatvorením
nájomnej zmluvy s Nájomcom (uzatvorená dňa 07.11.2000) v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme
a podnájme nebytových priestorov, v znení účinnom do 30.06.2004 za účelom poskytovania služieb Nájomcom.
Zároveň žiadame o zaslanie scanu uvedeného súhlasu.“

; Vás v súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 211/2000 Z. z.“), touto cestou vyzývame, aby ste v lehote najneskôr siedmych (7) dní odo dňa prevzatia tejto
výzvy na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava alebo
mailom na adresu: doplnili podanú žiadosť, a to o označenie povinnej osoby, ktorej
žiadosť o poskytnutie vyššie citovaných informácií adresujete, nakoľko ustanovenie § 2 zákona č. 211/2000 Z. z.
jednoznačne určuje okruh povinných osôb. V tejto súvislosti si Vám zároveň dovoľujeme oznámiť, že miestny úrad
nemá právnu subjektivitu, t. j. nemôže byť nositeľom povinností vyplývajúcich zo zákona č. 211/2000 Z. z..
Taktiež Vám touto cestou oznamujeme, že mestská časť Bratislava – Nové Mesto, ako nástupca národného výboru
vo veciach výkonu samosprávnych činností, resp. jej vtedajšia organizácia hospodáriaca s bytmi, nikdy nevlastnili
stavbu „POLUS CENTER“ a nikdy nevlastnili ani žiadne spoluvlastnícke podiely k tejto stavbe, t. j. nikdy
nehospodárila/nevykonávala žiadne práva k danému objektu, resp. k jeho častiam.

V prípade, ak svoju žiadosť o poskytnutie informácie zo dňa 06.02.2018, ktorá je v osobitnej evidencií evidovaná
pod číslo I – 18/2018, v určenej lehote nedoplníte, Vaša žiadosť, bude odložená podľa § 14 ods. 3 zákona
č. 211/2000 Z. z..

S pozdravom

 Ing. JUD. Ľubomír Baník
           p r e d n o s t a

           Miestneho úradu mestskej časti
   Bratislava – Nové Mesto
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