
Miestny úrad Bratislava -  Nové mesto 
Junácka 3216/1 
831 04 Bratislava

VEC: Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa 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 Vás žiadam o sprístupnenie informácií:

Rád by som sa informoval na nasledujúcu skutočnosť, nakoľko dopravné značenie je 

nezrozumiteľné a často krát dochádza k nedorozumeniam.

Som vlastníkom motorového vozidla, s ktorým zvyčajne parkujem tam, kde je voľné miesto. 

Občas motorové vozidlo zaparkujem na mieste, ktoré Vám znázorňujem nižšie na obrázkoch. 

Jedná sa o vnútro blok medzi Plzenskou a Kukučínovou ulicou. Medzi vnútro-blokmi sa 

nachádzajú detské jasle spolu s detským multifunkčným ihriskom. Na obrázku som Vám 

vyznačil štýl, akým tam auta parkujú. Po zaparkovaní auta nestoja na tráve, ani neblokujú 

chodník /šírka chodníka je po zaparkovaní vozidla viac než 1,5m/. Pri vstupe do vnútro bloku, 

ktorý som Vám tiež vyznačil nie je osadená žiadna dopravná značka, ktorá by zakazovala 

vjazd vozidlám a teda i samotné parkovanie vo vnútro bloku. Túto skutočnosť vnímam tak, že 

vjazd do vnútro bloku i parkovanie v ňom je povolené /nakoľko tam nie je dopravné značenie 

zakazujúce vjazd/ a tým neporušujem žiaden právny predpis. O dopravnom značení, ktoré 

som Vám prostredníctvom GOOGLE MAPS zobrazil sa dá polemizovať. Nie je totižto 

zrozumiteľné. Označuje síce zákaz státia, ale nevyznačuje vzdialenosť, na ktorú sa vzťahuje. 

Na chodníku je vyznačené /viď obrázok nižšie/ svojpomocne miesto zákazu a teda mám za to,
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že táto značka sa vzťahuje výlučne na toto miesto a teda na miesto za touto svojpomocne 

namaľovanou atrapou sa táto značka nevzťahuje, nakoľko súčasťou tejto značky nie je 

dodatková tabuľa označujúca vzdialenosť.

Otázka, s ktorou sa na Vás obraciam aby som získal informáciu o vyššie uvedenej 

skutočnosti je či je vo vnútrobloku možné parkovať, keďže neporušujem tým žiaden 

právny predpis /vysvetlené vyššie/ alebo je zakázané v tejto oblasti parkovať. 

Samozrejme prosím o zdôvodnenie Vašej informácie na základe akých skutočnosti ste 
dospeli k danému záveru.
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Ako žiadateľ žiadam o sprístupnenie požadovaných informácií elektronickou poštou na 
emailovú adresu v zákonom stanovenej lehote.

S pozdravom

V Bratislave, dňa 08.03.2018
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Starosta mestskej časti

Ministerstvo vnútra SR
KR PZ v Bratislave 
Špitálská 14 
812 28 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/H/@ Bratislava
08.03.2018 9254/1125/2018/IVO/BLAM Blaho, Marian Ing. 12.03.2018

02/4925335 l/marian.blaho@banm.sk

Vec:
Postúpenie žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciách - zn. DOPRAVA 1-28/2018

Dňa 8.3.2018 bola na Miestny úrad Bratislava Nové Mesto doručená žiadosť
Bratislava o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov, ktorej predmetom je zaslanie 
informácie:

- či je vo vnútrobloku možné parkovať, keďže neporušujem tým žiaden právny predpis 
/vysvetlené v liste/ alebo je zakázané v tejto oblasti parkovať. Samozrejme prosím aj 
o zdôvodnenie Vašej informácie na základe akých skutočností ste dospeli k danému záveru.

Z dôvodu, že Miestny úrad má povinnosti správcovského charakteru a nie legislatívneho (nedáva 
stanoviská k platnej legislatíve) postupujeme Vám žiadosť v súlade
s ustanovením § 15 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám na priame vybavenie.

S pozdravom

Prílohy:Žiadosť

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta MÚ BANM

Sf/fax Bankové spojenie
02/49253351 Prima banka Slovensko, a. s.

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
00603317

Stránkové dni
Pondelok 800- 1200 1300- 1700

02/45 529 459
e-mail: nodatelnafS.banm.sk
www.banm.sk

DIČ
2020887385

Streda 800- 1200
Piatok 800- 1200
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