
30. 7. 2018

Dobrý deň,
v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie nasledovných 
informácií :

1.  Zaslať Nájomnú zmluvu medzi Vašou mestskou časťou a spol. NUBIUM s.r.o. aj so všetkými 
dodatkami
2.  Zaslať Nájomnú zmluvu medzi Vašou mestskou časťou a spol. Bigmedia s.r.o. a Akzent 
Bigboard s.r.o. aj so všetkými dodatkami
3.  Zaslať Nájomnú zmluvu medzi Vašou mestskou časťou a spol. ISPA s.r.o. aj so všetkými 
dodatkami
4.  Zaslať Nájomnú zmluvu medzi Vašou mestskou časťou a spol. EuroAwk s.r.o. aj so všetkými 
dodatkami

Požadované informácie nám zašlite mailom na našu mailovú adresu, prípadne na našu adresu :
DUO CENTER Slovakia s.r.o.
Belinského 16, 851 01 Bratislava

S pozdravom



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Miestny  úrad  mestskej časti Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1, 832 91 Bratislava
oddelenie právne, podnikateľských činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov

č. k.: I – 101/2018 V Bratislave, dňa 10.07.2018
sp. zn.: 24315/8144/2018/PR/BIHJ

Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, ako povinnej osobe
(ďalej len „povinná osoba“) 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 06.07.2018 doručená žiadosť spoločnosti 

(ďalej lej len „žiadateľ) o poskytnutie informácií.

Povinná osoba v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona, vydáva nasledovné

R o z h o d n u t i e

požadované informácie:

„1. Zaslať Nájomnú zmluvu medzi Vašou mestskou časťou a spol. NUBIUM s.r.o. aj so všetkými
dodatkami
2.  Zaslať Nájomnú zmluvu medzi Vašou mestskou časťou a spol. Bigmedia s.r.o. a Akzent
Bigboard s.r.o. aj so všetkými dodatkami
3.  Zaslať Nájomnú zmluvu medzi Vašou mestskou časťou a spol. ISPA s.r.o. aj so všetkými
dodatkami“

; žiadateľovi

nesprístupňuje a žiadosť v tejto časti zamieta.

O d ô v o d n e n i e :
Dňa 06.07.2018 bola povinnej osobe elektronicky doručená žiadosť žiadateľa, ktorá je v osobitnej
evidencií žiadostí evidovaná pod č. I- 101/2018 (ďalej len „podanie“).

Žiadateľ podaním žiada o poskytnutie nasledovných informácií:
„1. Zaslať Nájomnú zmluvu medzi Vašou mestskou časťou a spol. NUBIUM s.r.o. aj so všetkými
dodatkami
2.  Zaslať Nájomnú zmluvu medzi Vašou mestskou časťou a spol. Bigmedia s.r.o. a Akzent
Bigboard s.r.o. aj so všetkými dodatkami
3.  Zaslať Nájomnú zmluvu medzi Vašou mestskou časťou a spol. ISPA s.r.o. aj so všetkými dodatkami
4.  Zaslať Nájomnú zmluvu medzi Vašou mestskou časťou a spol. EuroAwk s.r.o. aj so všetkými
dodatkami“

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.
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Povinná osoba žiadateľovi sprístupnila informácie požadované pod bodom 4. žiadosti a to
elektronický na mailovú adresu uvedenú žiadateľom v podaní. Sprístupnenie informácie je evidované
v registratúre pod číslom 224314/8144/2018/PR/BIHJ.

Informácie, ktoré žiadateľ v podaní označil poradovými číslami 1. až 3., povinná osoba žiadateľovi
nesprístupnila a žiadosť v tejto časti v súlade s ustanovením § 18 ods. 2 zákona zamieta, keďže tieto
informácie povinná osoba nemá k dispozícií, t. j. povinná osoba nemá uzavreté nájomné zmluvy so
subjektmi žiadateľom označenými pod poradovými číslami 1. až 3..

Na základe uvedeného bolo potrebné vo veci rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Mestskú časť 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 preskúmať súdom.

–––––––––––––––––––––––
                               JUDr. Ing. Ľubomír Baník

                                                                                            p r e d n o s t a
                                                                                 Miestneho úradu mestskej časti

                                                                                                  Bratislava - Nové Mesto
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