
24. 10. 2018

Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Stavebné povolenie

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:

Stavebné povolenie, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného správneho 
poplatku vo vzťahu k stavbe vedenej na LV č. 3524, ku Vinohrady

Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu: 

V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie.

Ďakujem,



MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junáckaul.č. 1, 83291 Bratislava3

24098/8072/201 8/UKSP/STEA 09.07.2018 Bratislava
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Rozhodnutie

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, ako
povinnej osobe (ďalej len „povinná osoba“) podl‘a 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 „zá kon“) bola dňa 04.07.2018 doruč ená žiadost‘

(d‘alej len
„žiadatel‘) o poskytnutie informácií podl‘a zákona, citované:

Stavebné povolenie, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnut/e, názov realizátora stavby, výšku investičných nákladov a výšku uhradeného
správneho poplatku ku vzt‘ahu k stavbe vedenej na L V č. 3524, ku Vinohrady

Povinná osoba týmto v súlade s ustanovením 18 ods. 2 zákona požadované informácie
žiadatel‘ovi

nesprístupňuj e

nakol‘ko ich nemá k dispozícii a žiadost‘ zo dňa 04.07.2018 zamieta.

Od óvodnenie

Dňa 04.07.2018 bola povinnej osobe doručená žiadost‘ žiadatel‘a, ktorá je v osobitnej
evidencii žiadostí evidovaná pod č. 1-98/2018. Predmetom žiadosti je poskytnutie týchto
informácií - citované:

Dobrý deň,

na základe zákona Č 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov ž/adam o nasledovné informácie:
Stavebné povolenie, oznámenie o začatí stavebných prác, návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnut/e. názov realizátora stavby, výšku investičných nákiadov a výšku uhradeného
právneho poplatku ku vzťahu k stavbe vedenej na L Vč. 3524, ku Vinohrady
Informáciu žiadam zaslat‘v elektronickejpodobe na moju emailová adresu:

V zniysle 14 ods 5. zákona žiadani o potvrdenie prUatia žiadosti o informácie.

Ďukujem,



Podl‘a 3 zákona o slobode inforrnácií, má každý nárok na prístup k inf‘ormáciám, ktoré majú
povinné osoby k dispozícii.

Podľa 18 ods. 2) zákona o slobode inf‘ormácií, ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci
len v časti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie
nevydá v prípade, ak žiadost‘ bola odložená 14 ods. 3.
Povinnej osobe sa nepodarilo dohl‘adat‘ požadované informácie, nakol‘ko sa vjej archívnom
materiáli nenachádzajú.

Vzhľadorn na to povinná osoba nemohla žiadosti vyhoviet‘ a preto na základe citovaných
ustanovení zákona o slobode informácií povinná osoba požadované informácie nesprístupnila
a bob potrebné rozhodnút‘ tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat‘ odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia
na Mestskú čast‘ Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava, pričom odvolacím
orgánom je starosta Mestskej časti Bratislava — Nové Mesto. Po vyčerpaní riadnych
opravných prostriedkov je možné toto rozhodnutie preskúmat‘ súdom.

Na vedomie
1. Mestská čast‘ Bratislava - Nové Mesto, organizačné oddelenie Miestneho úradu mestskej

časti Bratislava — Nové Mesto

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta rniestneho úradu

mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
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