
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA -  NOVÉ MESTO 
Junácka 1, 83291 Bratislava 3 
Prednosta miestneho úradu

Váš list číslo/zo dňa 
-/04.05.2018

Naše značka
6449/2018/UKSP/BLAM 

I.-58/2018

V ybavuje/® /@  Bratislava 14.05.2018
JUDr. Mgr. Michaela Blanárová 
michaela.blanarova@banm.sk

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 04.05.2018 doručená žiadosť 
02 Bratislava, o poskytnutie informácií (cit. v plnom rozsahu):

.....žiadam o informáciu

1. Ktorým dňom podal stavebník - obchodná spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom Digital 
Park II, Einsteinova 25, Bratislava, PSČ: 851 01, IČO: 36 725 994, žiadosť o začatie 
konania o kolaudačnom rozhodnutí bytového domu B05, bytového domu B06, bytového 
domu B07, bytového domu B08, bytového domu B09 - II. etapy Obytného komplexu - 
Škultétyho ul., Bratislava - Nové Mesto, pracovný názov "Pri Mýte", nachádzajúceho sa na 
území hl. mesta Bratislavy - mestská časť Bratislava - Nové Mesto?
2. Doložil stavebník k prerušenému konaniu o kolaudačnom rozhodnutí požadované 
doklady?
3. Ak áno, ktorým dňom doložil stavebník predmetné chýbajúce doklady?
4. Ktoré konkrétne chýbajúce doklady bol stavebník povinný doložiť k prerušenému konaniu 
o kolaudačnom rozhodnutí?
5. Bolo prerušené konanie o kolaudačnom rozhodnutí obnovené?
6. Ak áno, aké ktorým dňom bolo prerušené konania o kolaudačnom rozhodnutí obnovené?
7. Bolo vydané kolaudačné rozhodnutie?
8. Ak áno, ktorým dňom bolo vydané kolaudačné rozhodnutie?
9. Ak bolo kolaudačné rozhodnutie vydané, bolo už rozoslané jednotlivým účastníkom 
konania?
10. Doručili všetci jednotliví účastníci konania stavebnému úradu vyjadrenie k vydanému 
kolaudačnému rozhodnutiu?
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1 l.Ak áno, boli vyjadrenia všetkých jednotlivých účastníkov konania kladné?
12. Ak nie, prosím špecifikovať ktorí účastníci konania zaslali negatívne vyjadrenie ku 
kolaudačnému rozhodnutiu.
13. Bolo konania o kolaudačnom rozhodnutí zrušené bez vydania kolaudačného 
rozhodnutia?
14. Ak áno, ktorým dňom bolo konanie o kolaudačnom rozhodnutí zrušené?
15. Ak bolo konanie o kolaudačnom rozhodnutí zrušené bez vydania kolaudačného 
rozhodnutia, aké boli dôvody jeho zrušenia?
16. Žiadam o sprístupnenie vyjadrení všetkých účastníkov konania.

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

1. stavebník podal žiadosť dňa 22.08.2017
2. stavebník doložil požadované doklady
3. 16.04.2018
4. rozhodnutie Okresného úradu odbor starostlivosti o ŽP
5. nie
6. nebolo
7. nebolo vydané
8. nebolo
9. nebolo
10. nie
11. neboli
12. žiadny
13. nebolo zrušené 
14 .nebolo
15. neboli
16. účastníci konania sa nevyjadrili

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta MÚ BANM
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Miestny úrad Bratislava ■■ Nové

Mesto

O d d e le n ie  ú z e m n é h o  ko nan ia  a 
stavebného poriadku

Junácka 1 

832 91 Bratislava

V Bratislave, dňa 03.05.2018

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle znenia 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

Podpísaná

Bratislava, PSČ: 8 3 j. u z , si Vás v zm ysle  znenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k inform áciám  a o zm ene a doolnení n iektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov, dovoľujem požiadať o nasledovné informácie:

1. Ktorým  dňom podal stavebn ík - obchodná spoločnosť Bavint, s.r.o., so sídlom  Digital 

Park II, E insteinova 25, Bratislava, PSČ: 851 01, IČO: 36 725 994, žiadosť o začatie 

konania o kolaudačnom  rozhodnutí bytového domu B05, bytového domu B06, 

bytového domu B07, bytového d o n u  B08, bytového domu B09 - II. etapy 

Obytného komplexu - Šku ltétyho ul., Bratislava - Nové Mesto, pracovný názov "Pri 

Mýte", nachádzajúceho sa na územ í hl, mesta Bratislavy - mestská časť Bratislava - 

Nové Mesto?

2. Doložil stavebn ík k prerušenému konaniu o kolaudačnom  rozhodnutí požadované 

doklady?

3. Ak áno, ktorým  dňom doložil stavebn ík predmetné chýbajúce doklady?

4. Ktoré konkrétne chýbajúce doklady bol stavebník povinný doložiť k prerušenému 

konaniu o kolaudačnom  rozhodnutí?

5. Bolo prerušené konanie o kolaudačnom  rozhodnutí obnovené?

6. Ak áno, k to rým  dňom  bolo p rerušené konan ie  o ko laudačnom  rozhodnutí 

obnovené?

7. Bolo vydané kolaudačné rozhodnutie?

8. Ak áno, ktorým  dňom bolo vydané kolaudačné rozhodnutie?

9. Ak bolo kolaudačné rozhodnutie vydané, bolo už rozoslané jednotlivým  účastníkom

konania?



10. Doručili vše tc i je d n o tliv í účastn íc i konania stavebném u úradu vyjad ren ia  k 

vydaném u kolaudačném u rozhodnutiu?

11. Ak áno, boli vyjadren ia všetkých jednotlivých účastn íkov konania kladné?

12. Ak nie, prosím  špecifikovať ktorí účastníci konania zasla li negatívne vyjadrenia ku 

kolaudačném u rozhodnutiu.

13. Bol;<l) konanie o kolaudačnom  rozhodnutí zrušené bez vydan ia  kolaudačného 

rozhodnutia?

14. Ak áno, ktorým dňom bolo konanie o kolaudačnom rozhodnutí zrušené?

15. Ak bolo konanie o kolaudačnom  rozhodnutí zrušené bez vydan ia kolaudačného 

rozhodnutia, aké boli dôvody jeho zrušenia?

16. Žiadam  o sprístupnen ie vyjadren í všetkých účastníkov konania.

Itjformácie sprístupnené v zm ysle znenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k inform áciám  a o zm ene a doplnení n iektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií) v znení neskorších predpisov žiadam  zaslať v zákonom  stanovenej lehote 

mailom ha adresu:


