Miestny frad Bratislava - Nov6 Mesto
Oddelenie [;remneho konania a :;tavebn6ho poriadku
Juniicka
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832 91, Bratislava
Bratislava: 01.06.2018

Vec: Ziadost' o spristupnenie informdcif podl'a 5 14 zdko na i.21,11/2000 Z.z. o
slobodnom pristupe k informdciSm a o zmene a doplneniniektonich zdkonov
(zdkon o slobode informdcii)

Podl'a 514 zdkona o slobode informdciivds Ziadam o spr[stupnenie

informiicii a poskytnutie
fotok6pii (pripadne skenov) dokumentov tfkajicich sa stavby "Rezidencia Zimak" na
pozemku E. L1276/4 k.11.: Bratislava Nov6 mesto,adresa: Pri Starej prachSrni l-4, Bratislava
majitel': NAKA, s.r.o. Predovietkfch Ziadam o poskytnutiie vydan6ho stavebn6ho povolenie
na uveden0 stavbu, o poskytnutie stanovlsk a vyjadreniz Hasiisk6ho a zdchrann6ho zboru k
uvedenej stavbe, v prfpade existencie podania Ziadosti o zmenu stavby preld dokonden[m o
poskytnutie k6pie takejto iiadosti a v55ho ndsledn6ho stanoviska k takejto Ziadosti spolu s

jednotlivlimi stanoviska

a

vyjadrenia z Hasiisk6ho a zdchrann6ho zboru ktakejto Ziadosti.

Dalej v5s Ziadam o stanovisko, ku ktor6mu ddtumu nadobudlo stavebn6 povolenie k

uvedenej stavbe pr6voplatnost' ? ei k ddtumu 7.6.20L8 cto5lo na stavbe k znrene technick6ho
rie5enia a ii evidujete nejaki Ziadost' k predmetnej stavbe na zmenu stavby pred
dokonden[m.

ZSrovei vds chcem poiiadat'o urdenieterm[nu a miesta, kde mi umoinite nahliadnut'do
odovzdanej projektovej dokumentdcie, ktord je sfdast'or.r spisu na vydanie stavebn6ho
povolenia k predmetnej stavbe.
V z6ujme zniZenia administrat[vnej z5{aZe pri vybavovanritejto Ziadosti uvddzam, Ze mi
poiadovan6 dokumenty postadujI aj v elektronickej podobe zaslan6 na vy:5Sie uveden(

emailov0 adresu.

S pozdravom,

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
______________________________________________________________________
Úradný záznam z nahliadnutia do spisového materiálu podľa 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)
Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 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 1.6.2018 doručená žiadosť
o poskytnutie informácií :
1. žiadam o poskytnutie právoplatného stavebného povolenia a stanoviska Hasičského
a záchranného zboru k stavbe na pozemku 11276/4 v k.ú. Nové Mesto, Pri Starej
prachárni 14. BA
2. či bolo požiadané o zmenu stavby pred dokončením a zmene technického riešenia
3. určenie termínu na nahliadnutie do projektovej dokumentácie
Dňa 11.6.2018 sa dostavil na úrad povinnej osoby žiadateľ, na základe čoho povinná osoba po
dohode so žiadateľom sprístupnila požadované informácie nahliadnutím do spisu.
Povinná osoba v rozsahu a spôsobom uvedeným v ustanovení § 16 zákona o slobode
informácií sprístupnila požadované informácie v bode 1 nahliadnutím do podkladov žiadateľ si
vyhotovil fotokópiu právoplatného stavebného povolenia č. 7737/2016/UKSP/VIDM-125 zo
dňa 9.11.2016 s právoplatnosťou 14.12.2016 a vyjadrenie Hasičského a záchranného útvaru
KRHZ-BA-HZUB6-2623/2016 zo dňa 31.8.2016.
Povinná osoba oznámila žiadateľovi, že nebolo požiadané o zmenu stavby pred dokončením
k dátumu nahliadnutia do spisu a nemá vedomosť o zmene technického riešenia.

Nahliadol

Zapísala: Ing.Vidličková

