Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Právoplatné ÚR

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava - Nové Mesto 832 90,
prednosta@banm.sk, sekretariatprednostu@banm.sk, organizacne@banm.sk

Dobrý deň,
na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov žiadam o nasledovné informácie:
Právoplatné územné rozhodnutie + všetky vyjadrenia účastníkov konania Právoplatné stavebné
povolenie + všetky vyjadrenia účastníkov konania
Vyššie uvedené žiadam za firmu TSR Slovakia, s.r.o. so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava,
konkrétne pobočka sídliaca na adrese Vajnorská 127, vchod C, areál firmy Istrochem. Je to stavba
"Výstavba novej prevádzky na výkup a spracovanie železného šrotu a farebných kovov v areáli
závodu Istrochem, a.s. Bratislava – Nové Mesto."
Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu:
V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie.
Ďakujem,

Váš list číslo/zo
dňa

Naša značka

Vybavuje/(/@

21160/7332/2018/UKSP/VIDM
I 79/2018

Bratislava
11.06.2018

02/49253364/

Vec
Žiadosť o poskytnutie informácií - sprístupnenie
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto ako povinnej osobe (ďalej len „povinná osoba“) 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 infor
1. Právoplatné územné rozhodnutie + všetky vyjadrenie účastníkov konania
2. Právoplatné stavebné povolenie + všetky vyjadrenie účastníkov konania,
k stavbe TSR Slovakia, s.r.o., so sídlom Röntgenova 28, 851 01 Bratislava, konkrétne pobočka
sídliaca na adrese Vajnorská 127, vchod C areál firmy Istrochem a.s.
Povinná osoba spôsobom uvedeným v ust. §16 zákona o slobode informácii v zákonnej lehote
sprístupňuje Vami požadované informácie v elektronickej podobe
· Územné rozhodnutie č. ÚKaSP2013/1676/MIR-16 zo dňa 14.10.2013
· Stavebné povolenie č. ÚKaSP2013-14/2720/MIR-1 zo dňa 13.1.2014
· V konaní sa účastníci konania nevyjadrili k umiestneniu resp. k povoleniu stavby.
Na vedomie:
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, organizačné oddelenie Miestneho úradu mestskej časti BratislavaNové Mesto

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu

(/fax

02/49253364

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

02/45 529 459
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

