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Vec:
Postúpenie žiadosti o informáciu

Obrátili ste sa na nás so žiadosťou o sprístupnenie informácie v zmylse zákona č. 211/2000
Z.z. v znení neskorších predpisov, kde od nás požadujete informáciu či sme dali vyparcovať certfikát
o úradnom meraní umelého osvetlenia na tenisových kurtoch umiestnených v areály Voľnočasového
priestoru JAMA a požadujete zaslanie jeho kópie.
Časť tenisových kurtov a k nim prislúchajúce zariadenia nie sú v majetku a ani v správe
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. Z uvedeného dôvodu nedisponujeme požadovaným
dokumentom ale máme vedomosť, kde uvedenú inforáciu môžete získať. Vašu žiadosť postupujeme
povinnje osobe Národnému tenisovému centru a.s., Príkopova 6 , Bratislava, ktorý je vlastníkom
predmetnej stavby tenisových kurtov, vrátane ich osvetlenia.

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu
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Vec:
Odstúpenie žiadosti o infromáciu v zmysle zákona č. 211/2000 - tenisové kurty JAMA
V zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“) sme prijali dňa 5.6.2018 žiadosť
o sprístupnenie informácie od advokátskej kancelárie Melničák a Semančíková , s.r.o. Miletičova
1, Bratislava. Predmetom žiadosti je sprístupnenie informácie či bol vypracovaný certifikát
merania umelého osvetlenia osvetľovacích telies tenisových kurtov v areály Voľno časového
priestoru JAMA a predloženia kópie tohto certifikátu. Keďže Národné tenisové centrum a.s. je
vlastníkom predmetnej stavby, Vám ako povinnej osobe túto žiadosť postupujeme. Žiadateľ bol
o postúpení v zmysle zákona upovedomený.

S pozdravom
Prílohy: Žiadosť o informáciu zo dňa 5.6.2018

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu
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Č.k.: I - 81/2018
sp. zn.: 20932/7468/2018/IVO/EFFD

V Bratislave, dňa 08.06.2018

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, ako povinnej osobe (ďalej len
“povinná osoba”) podľa § 2 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďlej len “zákon”) bola
dňa 05.06.2018 doručená žiadosť
Bratislava (ďalej len “ziadateľ”) o poskytnutie informácií.
Povinná osoba v súlade s ustanvoením § § 18 ods. 2 zákona, vydáva
R O Z HO D N U T I E
požadované informácie:
„1/ či mestská časť Bratislava – Nové Mesto si dala vypracovať certifikát o úradnom meraní umelého osvetlenia
alebo inýc dokument, ktorý by preukazoval, že limitné hodnoty rušivého svetla z reflektorov osvetľujúcich tenisové
kurty, ktoré sú súčasťou stavby “Voľnočasový priestor JAMA, architektonická úprava areálu bývalého
cyklistického štadióna, ulica Odbojárov a Kalinčiakova, lokalita Tehelné pole, Bratislava – Nové Mesto”, neboli
prekročené resp. Že umelé osvetlenie kurtov nebude zdrojom rušivého svetla pre okolitú zástavbu,
2/ ak áno, dovoľujeme si požiadať o zaslanie kópie certifikátu o úradnom meraní umelého osvetlenia alebo iný
obdobný dokument, ktorý by preukazoval súlad limitných hodnôt osvetlenia s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi resp. Že umelé osvetlenie kurtov nebude zdrojom rušivého svetla pre okolitú zástavbu.”
; žiadateľovi
nesprístupňuje a žiadosť zamieta.

O d ô v o d n e n i e:
Dňa 05.06.2018 bola povinnej osobe do elektronickej schránky na portály www.slovensko.sk doručená žiadosť
žiadateľa, ktorá je v osobitnej evidencií žiadostí evidovaná pod č. I-81/2018. Žiadateľ žiada o sprístupnenie
informácií:
„1/ či mestská časť Bratislava – Nové Mesto si dala vypracovať certifikát o úradnom meraní umelého osvetlenia
alebo inýc dokument, ktorý by preukazoval, že limitné hodnoty rušivého svetla z reflektorov osvetľujúcich tenisové
kurty, ktoré sú súčasťou stavby “Voľnočasový priestor JAMA, architektonická úprava areálu bývalého
cyklistického štadióna, ulica Odbojárov a Kalinčiakova, lokalita Tehelné pole, Bratislava – Nové Mesto”, neboli
prekročené resp. Že umelé osvetlenie kurtov nebude zdrojom rušivého svetla pre okolitú zástavbu,
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2/ ak áno, dovoľujeme si požiadať o zaslanie kópie certifikátu o úradnom meraní umelého osvetlenia alebo iný
obdobný dokument, ktorý by preukazoval súlad limitných hodnôt osvetlenia s príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi resp. Že umelé osvetlenie kurtov nebude zdrojom rušivého svetla pre okolitú zástavbu.”

Podľa § 3 ods. 1 zákona, má každý nárok na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.
Podľa § 18 ods. 2 veta prvá zákona, ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len v časti, vydá o tom v zákonom
stanovenej lehote písomné rozhodnutie.

Po oboznámení sa s predmetom žiadosti povinná osoba, konštatuje, že požadovanými informáciami nedisponuje.
Povinná osoba žiadateľovi oznamuje, že tenisové kurty sa nenachádzajú v majetku povinnej osoby, povinná osoba
nebola stavebníkom v tejto časti stavby pod názvom „Voľnočasový priestor JAMA“ a povinná osoba nie je
orgánom verejnej moci, ktorý by bol oprávnený či už z vlastného podnetu alebo na základe podania dotknutých
osôb vypracovať „certifikát o úradnom meraní umelého osvetlenia“ alebo iný obdobný dokument.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestskú časť
Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3, pričom odvolacím orgánom je starosta mestskej časti
Bratislava – Nové Mesto. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je možné toto rozhodnutie preskúmať
súdom.

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu

