
Prajem príjemný deň,

v zmysle Zákona č. 211/2000 Z. z.Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) dovoľujem si vás požiadať o sprístupnenie 
všetkých informácií, týkajúcich zámerov, plánov a predpokladaných stavebných činnosti na parcele, 
ktorá sa nachádza na ulici Magurská, číslo 5, na Kramároch v Bratislave.

Informácie požadujem v elektrickej podobe, ako odpoveď na moju mailovú adresu.

S pozdravom

16. 2. 2018



Predmet: Výzva na doplnenie žiadosti Zn. 6382/3455/2018/ZP/AUGZ
Dobrý deň
Dňa 15.02.2018 bola doručená na tunajší úrad Vaša „Žiadosť o informácie v zmysle Zákona č. 211/2000“,
ktorá je evidovaná v osobitnej evidencii pod číslom I-19/2018.
Vyzývame Vás na upresnenie obdobia požadovaných informácií v lehote 7 dní v zmysle §14 ods. 2 zákona č.
211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, nakoľko z Vašej žiadosti nie je zjavné za aké obdobie
požadujete informácie.
V prípade neupresnenia obdobia nebudeme môcť Vašu žiadosť vybaviť a bude odložená.

Upresnenie je potrebné zaslať mailom na adresu podatelna@banm.sk.
---
S pozdravom
Ing. arch. Zdenka Augustiničová
Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Odd. životného prostredia a územného plánovania
2. poschodie, kancelária č. 204
telefón: 02/49 253 473

mailto:podatelna@banm.sk


Odoslané: 21. februára 2018 13:15
Komu: zdenka.augustinicova@banm.sk

Predmet: Re: Výzva na doplnenie žiadosti Zn. 6382/3455/2018/ZP/AUGZ
Prajem príjemný deň,
požadované obdobie je od začiatku roku 2017 do konca roku 2030.
S pozdravom

mailto:zdenka.augustinicova@banm.sk


MČ Bratislava Nové Mesto 
Odd. životného prostredia a územného plánovi 
Primaciálne námestie č.l 
814 99 Bratislava
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Žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru

V zastúpení stavebníka spoločnosti MARLIN VENTURES, s.r.o., Na kopci 22/A, 
811 02 Bratislava, Vás týmto žiadame o vydanie stanoviska k investičnému zámeru 
projektu

Bytový dom - Vila Magurská 
Magurská ul., Bratislava

Ďakujeme za kladné stanovisko a zostávame s pozdravom

ENG2 SR spol. $ r.o., Karpatská 23, 811 OS Bratislava 1, Slovák Republic
tel: ++421 2 S24 51 298, fax: ++421 2 524 51 194, email: eng2®eng2.sk, Internet: wwweng2.Sk 

IČO: 35 842 628, DIČ: SK2020262981 Spo oinosť registrovaná v obeh. <eg. Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro,
vložke:2724i/B



Základné údaje o projekte:

Názov stavby: 

Investor stavby:

Žiadateľ:

Lokalizácia:

Bytový dom - Vila Magurská

MARLIN VENTURES, s.r.o., Na kopci 22/A, 811 02 
Bratislava

ENG2 SR, s.r.o., Karpatská 23, 811 05, Bratislava

Magurská ulica, Bratislava, pare. čísla 5647/23, 
5644/1, 5643, kú Vinohrady

Zodpovedný projektant: ARCHITEKTI.SK, Francisciho 1, 821 08,
Bratislava, architekt Ing. Arch. M P 
číslo osvedčenia 1669AA

Dátum spracovania projektovej dokumentácie: Október 2017

Prílohy:
• Projektová dokumentácia
• Situácia s odstupmi
• LV
• Snímka z katastrálnej mapy

ENG2 SR spol. s r.o., Karpatska 23, 811 05 Bratislava 1, Slovák Republic
tel: ++421 2 524 51 298, fax: ++42I 2 524 51 194, email: eng2@eng2.sk, Internet: www.eng2.sk 

IČO: 35 842 628, DIČ: SK2020262981, Spoločnosť registrovaná v obeh reg. Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
v'ožka:27241/B



Prílohy: Investičný zámer BD - Vila Magurská.pdf
Dobrý deň
Vo veci Vami požadovaných informácií žiadosťou zo dňa 15.02.2018 a upresnenou dňa 21.02.2018, ktorá je
evidovaná v os. evidencii pod číslom I-19/2018, Vám informácie v časti

„... za obdobie od začiatku roku 2017 do 23.02.2018 ... „

sprístupňujeme formou a spôsobom uvedeným v žiadosti.

K predmetnej parcele evidujeme nasledovné podanie:
- žiadateľ: ENG2 SR, spol. s r.o., Karpatská 23, 811 05 Bratislava; dátum podania: 06.12.2017; vec:

Žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru

Podľa § 18 ods. 2 veta prvá zákona, ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len v časti, vydá o tom v
zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

O nesprístupnení časti žiadosti povinná osoba vydala rozhodnutie č. 6755/3455/2018/ZP/AUGZ zo dňa
23.02.2018.

---
S pozdravom

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Odd. životného prostredia a územného plánovania
2. poschodie, kancelária č. 204
telefón: 02/49 253 473



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

(/fax
02/49253473
02/45 529 459

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: podatelna@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
00603317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 800 - 1200

Streda 800 - 1200

Piatok 800 - 1200

1300 - 1700

1300 - 1700

Bratislava, dňa 23.02.2018
č.k.: I-19/2018
sp. zn.: 6755/3455/2018/ZP/AUGZ

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, ako povinnej osobe (ďalej len
„povinná osoba“) 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 15.02.2018
doručená žiadosť žiadateľky  (ďalej lej len „žiadateľ)
o poskytnutie informácií.

Povinná osoba v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona, vydáva nasledovné

R o z h o d n u t i e

Požadovanú informáciu v časti:
„...od 23.02.2018 do konca roku 2030.“

; žiadateľovi

nesprístupňuje a žiadosť v tejto časti zamieta.

O d ô v o d n e n i e :
Dňa 15.02.2018 bola povinnej osobe elektronicky na mail adresu podatelna@banm.sk doručená žiadosť

žiadateľa, ktorá je v osobitnej evidencií žiadostí evidovaná pod č. I-19/2018.

Žiadateľ požaduje nasledovné informácie:

v zmysle  Zákona č. 211/2000 Z. z.Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) dovoľujem si vás požiadať o sprístupnenie všetkých informácií, týkajúcich
zámerov, plánov a predpokladaných stavebných činnosti na parcele, ktorá sa nachádza na ulici Magurská, číslo 5,  na
Kramároch v Bratislave za obdobie od začiatku roku 2017 do konca roku 2030.

Informácie požadujem v elektrickej podobe, ako odpoveď na moju mailovú adresu.

Podľa § 14 ods. 2 zákona, 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.

Keďže žiadosť neobsahovala obdobie, za ktoré žiadateľ požaduje sprístupniť informácie, povinná osoba
vyzvala žiadateľa k doplneniu žiadosti o poskytnutie informácií a to výzvou pod sp. zn.: 6528/3455/2018/ZP/AUGZ
zo dňa 21.02.2018. Žiadateľ výzvu k doplneniu prevzal dňa 21.02.2018. Upresnenie povinnej osoby žiadateľ podal
emailom dňa 21.02.2018 a ako požadované obdobie udal „od začiatku roku 2017 do konca roku 2030“.

Podľa § 3 ods. 1 zákona, má každý nárok na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Podľa § 18 ods. 2 veta prvá zákona,  ak  povinná  osoba  žiadosti  nevyhovie  hoci  len  v  časti,  vydá  o  tom
v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

mailto:podatelna@banm.sk
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- 2 -
Povinná osoba nemá požadované informácie od 23.02.2018 do konca roka 2030 k dispozícii, nakoľko

k momentu spracovania žiadosti nenastali. Povinná osoba sprístupnila žiadateľovi dňa 23.02.2018 požadované
informácie za obdobie od začiatku roka 2017 do 23.02.2018 spôsobom, ktorý žiadateľ vo svojej žiadosti uviedol.

Na základe uvedeného bolo potrebné vo veci 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 doručenia na Mestskú časť

Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím orgánom je starosta Mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné toto rozhodnutie preskúmať súdom.

JUDr. Ing. Ľubomír Baník

Prednosta Miestneho úradu
Bratislava – Nové Mesto

mailto:podatelna@banm.sk
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