
Miestny úrad Bratislava - Nov«

Mesto

O ddelen ie  územ ného koná a 

stavebného poriadku

Junácka 1 

832 91 Bratislava

V Bratislave, dňa 28.05.2018

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácii v zmysle znenia zákona t. 211/200 D 2.

z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Bratislava, PSČ: 831 02, si Vás v zmysle znenia zákona č. 211/2000 Z. z o slobod tom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení mektorých zákonov (zákon o slobode

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

1. Aké stavebné práce sa v súčasnosti vykonávajú na ulici nazvanej ako "nalá 

Kominárska''?

2. Aké parcelné čísla majú všetky pozemky na ktorých sa nachádza ulica nazvaná ako 

"malá Kominárska"?

3. Kto je stavebníkom stavby realizovanej v súčasnosti na ulici nazvanej ako "nalá 

Kominárska"?

4. Kedy bolo vydané stavebné povolenie stavby realizovanej v súčasnosť na ulici 

nazvanej ako "malá Kominárska"?

5. Kedy nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie stavby realizovanej v súčasi osti 

na ulici nazvanej ako "malá Kominárska"?

6. V akom termíne má stavebník povinnosť dokončiť stavbu realizovanú v súčasr osti 

na ulici nazvanej ako "malá Kominárska"?

7. Žiadam o sprístupnenie stavebného povolenia stavby realizovanej v súčasnosti na 

ulici nazvanej ako "malé Kominárska".

8. Žiadam o sprístupnenie všetkých dokladov/listín a pod., ktoré podal stavebník 

stavby realizovanej v súčasnosti na ulici nazvanej ako "malá Kominárska' po 

dátume vydania stavebného povolenia predmetnej stavby



Informácie sprístupnené v zmysle znenia zákona č. 211/2000 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

informácií) v znení neskorších predpisov žiadam zaslať v zákonom

Z. z. o slobodnom 

(zákon o slobode 

stanovenej lehote

mai om na adresu:



 
�/fax 
02/49253157 
02/45 529 459 

 
Bankové spojenie 
Prima banka Slovensko, a. s. 

e-mail: podatelna@banm.sk 
www.banm.sk 

 
Číslo účtu 
SK08 5600 0000 0018 0034 7007 
 

 
IČO 
00603317 
 
DIČ 
2020887385 

 
Stránkové dni 
Pondelok    800 - 1200 
Streda         800 - 1200 
Piatok         800 - 1200 

 
 
1300 - 1700 

1300 - 1700 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Váš list číslo/zo dňa Naša značka Vybavuje/����/@ Bratislava 

 20821/7231/2018/UKSP/BLAM  
02/49253157/stavebne@banm.sk 

08.06.2018 

 
 
Vec: 
Žiadosť o informáciu 211/2000 I-73/2018-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 
29.05.2018 doručená žiadosť Bratislava, 
o poskytnutie informácií (cit. v plnom rozsahu): 

 
 ...... dovoľujem si požiadať o nasledovné informácie: 
 
 

1. Aké stavebné práce sa v súčasnosti vykonávajú na ulici nazvanej ako „malá Kominárska“? 
2. Aké parcelné čísla majú všetky pozemky na ktorých sa nachádza ulica nazvaná ako „malá 

Kominárska“? 
3. Kto je stavebníkom stavby realizovanej v súčasnosti na ulici nazvanej ako „malá Kominárska“? 
4. Kedy bolo vydané stavebné povolenie stavby realizovanej v súčasnosti na ulici nazvanej ako 

„malá Kominárska“? 
5. Kedy nadobudlo právoplatnosť stavebné povolenie stavby realizovanej v súčasnosti na ulici 

nazvanej ako „malá Kominárska“? 
6. V akom termíne má stavebník povinnosť dokončiť stavbu realizovanú v súčasnosti na ulici 

nazvanej ako „malá Kominárska“? 
7. Žiadam o sprístupnenie stavebného povolenia stavby realizovanej v súčasnosti na ulici nazvanej 

ako „malá Kominárska“? 
8. Žiadam o sprístupnenie všetkých dokladov/listín a pod., ktoré podal stavebník stavby 

realizovanej na ulici nazvanej ako „malá Kominárska“ po dátume vydania stavebného povolenia 
predmetnej stavby. 

 
 
 
 



 
�/fax 
02/49253157 
02/45 529 459 

 
Bankové spojenie 
Prima banka Slovensko, a. s. 

e-mail: podatelna@banm.sk 
www.banm.sk 

 
Číslo účtu 
SK08 5600 0000 0018 0034 7007 
 

 
IČO 
00603317 
 
DIČ 
2020887385 

 
Stránkové dni 
Pondelok    800 - 1200 
Streda         800 - 1200 
Piatok         800 - 1200 

 
 
1300 - 1700 

1300 - 1700 

 

 

 
Úrad v rozsahu a spôsobom uvedeným v ustanovení § 16 zákona o slobode informácii k požadovanej  

vyššie uvedenej informácii uvádza nasledovné: 
 

1. stavebné úpravy 
2. parcela č. 21996/1 
3. MČ – Nové Mesto 
4. stavebné povolenie nebolo vydané 
5. nenadobudlo stavebné povolenie nebolo vydané 
6. nie je určený termín dokončenia 
7. stavebné povolenie nebolo vydané 
8. neboli doložené žiadne 

 
 
S pozdravom 
 

 
 
 

 JUDr. Ing. Ľubomír Baník 
 prednosta miestneho úradu 
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