
Miestny f rad, Mestsk6 dast'Bratisllava - Nrcv6
odd, fzemn6ho konania a sta,vebn6hcr

V Bratislave, dfra I

: Ziadost'o iElbrmicie

4, v k.ri. Vinohrady, na SneZienkovej ulici.

V zmysle z6kona i.21112000 Z. z. o slobodnom pristupe k informdci6m 2iadam lutiestny iracl, N
Bratislava - Novd Mesto, odd.0zemn6ho konania a stavebneho poriadku, Jun6cka 1, g32 g1 Brati
tupnenie inform6cie ohl'adne-pl6novanich stavebn!,ch aktivitich na parcel6ch d. 193i3/1, 1g31J/2,

0

9312

Ziadano zaslanie poZadovanych inform6cii elektronickou po5tou na m6je-mail: 

: inform6cie elektronickou postou, 2iadam o ich zastanie,
:  Bratislava.

Vopred dakujem za vybavenie!

S 0ctou,

ll:r



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
Prednosta miestneho úradu

Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje// Bratislava
e-rnail/14.5.2018 18256/6851/ 02/49253155

doplnenie/2 1.5.2018 1-62/201 8ĺUKSP!HADL stavebne@banm.sk ——

yec:
Ziadost‘ o informáciu — odpoved‘.

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto (ďalej len „úrad“) ako povinnej osobe podl‘a ust. 2 ods. I zákona č.
211/2000 Z. z. o siobodnorn prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (d‘alej len „zákon
o slobode inforrná cií“) bola dňa 14. 5. 2018 e-mailorn doruč ená žiadost‘
Bratislava, doplnená dňa 21.5.2018,0 poskytnutie informácií v citovanorn zriení:

1.) „Dobrý deň,
Týmto by sorn Vás chcel poprosit‘ o informáciu ohl‘adom stavebných aktivit na parcelách číslo 19313/1,
19313/2, 19312 a 19314, nacliádzajúcich sa v katastráinom území Vinohrady, obec Bratislava — Nové Mesto.
Ako vlastníka nehnutel‘nosti nachádzajúcej sa na parcele 19322/6 sa ma akékol‘vek stavebné úpravy priamo
dotýkajú a v zákonnom rozsahu vyžaduj ú moje stanovisko pre územné, stavebné, alebo mé konanie a to aj
v prípade oznamovacej povinnosti stavebníka.
Zároveň Vás týmto žiadain o informáciu, či stavebník, vlastník, alebo má osoba predložil akúkol‘vek
dokumentáciu stavebnému úradu.
Ziadost‘ bola doplnená dňa 21.5.2018, cit.:
„V zmysle zákona č. 2 11/2000 Z. z. o siobodnom prístupe k informáciám žiadatu Miestny úrad, Mestská čast‘
Bratislava — Nové Mesto, odd. územného konania a stavebného poriadku, Junácka 1, 832 91 Bratislava
o sprístupnenie informácie ohl‘adne plánovaných stavebných aktivitách na parcelách číslo 19313/1, 19313/2,
19312 a 19314, v k.ú. Vinohrady, na Snežienkovej ulici.
Ziadam o zaslanie požadovaných informá ciíelektronickou poštou na rnój e-mail:
Ak by z technických príčin nebolo možné zaslat‘ inforniácie elektronickou poštou, žiadam o ich zaslanie
listom na adresu:

Stavebný úrad v rozsahu a spósoborn uvedeným v ust. 16 zákona o slobode informácií, informácie v bode
1. sprístupňuje:
- k 1.: V súvislosti s uvádzanými ‘stavebnými aktivitami‘ na parcelách číslo 19313/1, 19313/2, 19312
a 19314, nachádzajúcich sa v katastrálnom území Vinohrady, stavebný úrad neeviduje žiadnu dokumeutáciu
pre územné, stavebné, ani mé konanie, ani pre prípad oznamovacej povinnosti stavebníka, ktorú by
predložii stavebnému úradu vlastník. Ci takúto dokumentáciu predložil stavebník al o má osoba,
z registratúrneho systému evidencie podaných žiadostí nie je možné zistit‘.
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