
Vážený pán 
Mgr. Rudolf Kusý 
starosta
MČ Bratislava -  Nové Město 
Junácka ul. č.l 
832 91 Bratislava 3

Bratislava 14.3.2018

Vec: žiadosť o poskytnutie informácie o nadstavbe BD na ul. Pluhová 12

Vážený pán starosta,

týmto podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o 
slobode informácií) sa obraciam na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácií o tom, či bol 
alebo nebola nadstavba bytového domu Pluhová 12 ukončená, ak nebola kedy bude 
ukončená, či na jej zhotovenie a dokončenie boli vydané stavebné povolenia, akej osobe 
/'osobám boli udelené, či sú alebo nie sú platné, ak sú platné tak do akej doby.

Prosím o poskytnutie uvedených písomných informácií mojej osobe v správnej lehote.

S pozdravom.



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava
10791/4280/2018/UKSP/VIDM Ing. Vidličková/49253364 23.3.2018 
1/31/2018

Vec
Žiadosť o poskytnutie informácií -  čiastočné sprístupnenie

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako povinnej osobe (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 (zákon o slobode informácií) 
bola dňa 14.3.2018 doručená žiadosť 
Bratislava, o poskytnutie informácií :

....či bol alebo nebola nadstavba bytového domu Pluhová 12 ukončená, ak nebola kedy 
bude ukončená, či na jej zhotovenie a dokončenie boli vydané stavebné povolenia, akej 
osobe/ osobám boli udelené, či sú alebo nie sú platné, ak sú platné tak do akej doby...

Povinná osoba spôsobom uvedeným v ust. §16 zákona o slobode informácii v zákonnej lehote 
sprístupňuje Vami požadované informácie v tejto časti:
Nadstavba nie je ukončená.
Na dokončenie nadstavby bolo vydané stavebné povolenie.
Podľa posledných informácii bolo povolenie udelené spoločnosti VAJNORSKÁ REÁL s.r.o., 
Odbojárov 3, 831 04 Bratislava.
Povolenie je platné.

O požadovanej informácii v časti ...ak nebola kedy bude ukončená.....povinná osoba vydala
dňa 23.3.2018 samostatné rozhodnutie č. 10799/4280/2018/UKSP/VIDM.

Na vedomie:
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačné oddelenie Miestneho úradu mestskej časti 
Bratislava- Nové Mesto

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3

10799/4280/2018/UKSP/VIDM Bratislava 23.3.2018
1/31/2018

Rozhodnutie

Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako povinnej osobe (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 (zákon o slobode informácií) 
bola dňa 14.3.2018 doručená žiadosť 
Bratislava, o poskytnutie informácií:
....či bol alebo nebola nadstavba bytového domu Pluhová 12 ukončená, ak nebola kedy bude 
ukončená...
Povinná osoba v zmysle § 18 ods. 2) zákona o slobode informácii

nesprístupňuje,
požadovanú informáciu a žiadosť zo dňa 14.3.2018 v tejto časti zamieta.

Odôvodnenie

Povinnej osobe bola dňa 14.3.2018 doručená žiadosť 
Bratislava, o poskytnutie informácií:

....či bol alebo nebola nadstavba bytového domu Pluhová 12 ukončená, ak nebola kedy 
bude ukončená, či na jej zhotovenie a dokončenie boli vydané stavebné povolenia, akej 
osobe/ osobám boli udelené, či sú alebo nie sú platné, ak sú platné tak do akej doby...

Podľa ust. § 3 zákona o slobode informácií, má každý nárok na prístup k informáciám, ktoré 
majú povinné osoby k dispozícii.
Povinná osoba sprístupnila požadované informácie uvedené v žiadosti.... či bol alebo nebola 
nadstavba bytového domu Pluhová 12 ukončená, či na jej zhotovenie a dokončenie boli 
vydané stavebné povolenia, akej osobe/ osobám boli udelené, či sú alebo nie sú platné tak do 
akej doby, o čom písomne informovala žiadateľa listom č. 10791/4280/2018/UKSP/VIDM zo 
dňa 23.3.2018.
Podľa § 18 ods. 2) zákona o slobode informácií, ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci 
len v časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.
Povinná osoba k nesprístupneniu časti informácii ....ak nebola kedy bude ukončená..., uvádza, 
že v tejto časti žiadosti sa žiadateľ domáha vyslovenia názoru povinnej osoby, t.j. žiadateľ 
požaduje vytvorenie „ odpovede“ na vyššie položené otázky, čo znamená vytvorenie novej 
informácie. Účelom zákona nie je vytváranie nových informácií. Na základe uvedeného 
povinná osoba požadovanú informáciu nemá k dispozícii a preto na základe citovaných 
ustanovení zákona o slobode informácií povinná osoba požadovanú informáciu 
nesprístupnila.



Keďže povinná osoba požadovanú informáciu nemá k dispozícii, bolo potrebné 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 oznámenia 
na Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Nové Mesto, so sídlom na Junácka 1, 832 91 
Bratislava 3. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov.

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta Miestneho úradu 

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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