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23.05.2018

Vec:
Výzva na udelenie súhlasu projektanta

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 16.05.2018 podaná žiadosť Ing.

o poskytnutie nasledovných informácií: Projektovú dokumentáciu
týkajúcu sa „Obytného súboru – Škultétyho ul., Bratislava – Nové Mesto – „Rezidencia pri Mýte“ – 2.
etapa v časti zdravotechnika  - ohrev a príprava teplej úžitkovej vody, pričom žiadateľ žiada o
sprístupnenie požadovanej vyššie uvedenej informácie nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť
si odpis alebo výpis.

Podľa § 11 ods.1 písm. c) zákona, povinná osoba obmedzí sprístupnenie informácie alebo
informáciu nesprístupní, ak tým možno porušiť ochranu duševného vlastníctva ustanovenú osobitným
predpisom s výnimkou, ak osoba oprávnená podľa týchto osobitných predpisov na výzvu povinnej osoby
na sprístupnenie informácie udelí súhlas,

Podľa § 11 ods.1 písm. a) zákona ak na výzvu povinnej osoby neodpovie osoba oprávnená udeliť
súhlas na sprístupnenie informácie do siedmich dní, predpokladá sa, že so sprístupnením informácie
súhlasí. Na tieto následky musí byť osoba vo výzve upozornená.

Na základe uvedeného povinná osoba vyzýva PROREAL-Ka, s.r.o. ako autora diela, na udelenie
súhlasu k vyhotoveniu fotodokumentácie (vyhotovenie si odpisu alebo výpisu) projektovej dokumentácie
týkajúcu sa „Obytného súboru – Škultétyho ul., Bratislava – Nové Mesto – „Rezidencia pri Mýte“ – 2.
etapa v časti zdravotechnika  - ohrev a príprava teplej úžitkovej vody a zároveň ho upozorňuje, že ak do 7
dní na výzvu neodpovie, predpokladá sa, že súhlasí s vyhotovením fotodokumentácie (vyhotovenie si
odpisu alebo výpisu) vyššie uvedenej projektovej dokumentácie.
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S pozdravom

 JUDr. Ing. Ľubomír Baník
 prednosta miestneho úradu
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