
Vybavuje/linka Bratislava

l 59356678 10.07.2018
VaS list dislo/zo dfia

Vec
Ziadosf o poskvtnutie informicii podl'a zikona i. 21112000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informSciim a o zmene a doplneni niektorfch z6konov - postripenie Ziadosti

Mailom zo dira 06.07.2018, dorudenfm dria 09.07.2018 pod d. MAG 37133912018

priradeny k ev. d. 45612018 hlavn6mu mestu SR Bratislave, poLiadala spolodnost' DUO
CENTER Slovakia s.r.o. o posky.tnutie informricii podl'a zikona (,. 21112000 Z. z. o slobodnom
pristupe k inform6ci6m a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (z5.kon o slobode informricii)
v nasledovnom znenf:

1. Zaslat' Ndjomrui zmluvu medzi Vaiou mestskou iasfou a spol. NUBIUM s.r.o. aj so

vietlqtmi dodatkami
2. Zaslat' Ndjomnil zmluvu medzi Vaiou mestskou iast'ou a spol. Bigmedia s.r.o. a Akzent

Bigboard s.r.o. aj so vietlEmi dodatkami
3. Zaslaf Ndjomnil zmluvu medzi Vaiou mestskou iasfou a spol. ISPA s.r.o. aj so vietlqtmi

dodatkami
4. Zaslaf Ndjomrui zmluvu medzi Vaiou mestskou iast'ou a spol. EuroAwk s.r.o. aj so

vietlqtmi dodatkami.

Vzhl'adom na vecnf amiestnu prislu5nost'podlia $ 15 ods. I zikona 8.21112000 Z. z.

o slobodnom pristupe k inform6ci6m a o zmene a doplneni niektorych ziikonov (zikon o slobode

inform6cii) V6m ako povinnej osobe postupujeme na vybavenie citovanri Ziadost' v ktorej
Liadatel Liada o poskytnutie vySSie uvedenych inform6cif.

S pozdravom

Primaci6lne ndm. i, IV. poschodie, (. dveri 426

NaSe dislo

8v.d.45612018

TELEFON FAX BANKOVE SPOJENIE

o2t5g 35 6627 02/59 35 6s 43 esoe: zsszg+t:lzsoo
reo
603 48 t

INTERNET E-MAIL
www.bratislava.sk ssn@bratislava-sk



Priloha: Ziadost' zo dita09.07.2OlB

Rozdefovnik:
1. Mestskri dast'Bratislava - Star6 Mesto, Vajanskeho nttbreiie 3, 814 21 Bratislava
2. Mestsk6 dast' Bratislava - RuZinov, Mierovd 2r, BZ7 05 Bratislava
3. Mestsk6 dast' Bratislava - vrakuria, Siravsk6 7,82107 Bratislava
4. Mestsk6 dast' Bratislava - Podunajskd Biskupice, Trojidn6 n6mestie 11,82106 Bratislava
$ Mestsk6 dast' Bratislava - Nov6 Mesto, Junricka r,832 91 Bratislava
6. Mestskri dast' Bratislava - Rada, Kubadova 2r,931 06 Bratislava
7 . Mestsk6 dast' Bratislava - vajnory, Rol'nicka 109, g3 1 07 Bratislava
8. Mestskii dast' Bratislava - Karlova Ves, Niimestie sv. FrantiSka 8,842 62 Bratislava
9. Mestsk6 dast' Bratislava - Dfbravka, Zatevn62, 844 02 Bratislava
10. Mestsk6 dast'Bratislava *Lamal, Malokarpatsk6 niimestie 9, 841 03 Bratislava
1 1. Mestsk6 dast' Bratislava - Devin, Kremel'skd 39,841 10, Bratislava
12. Mestsk6 dast' Bratislava - Devinska Nov6 Ves, Novoveskii 17 lA, 843 10 Bratislava
13. Mestskil dast'Bratislava -ZithorskdBystrica, N6mestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
14. Mestsk6 dast'Bratislava - PetrZalka, Kutlikova 17,85212 Bratislava
15. Mestsk6 dast' Bratislava - Jarovce, Palmov6 1, 85 r 10 Bratislava
16. Mestskii dast' Bratislava - Rusovce, vyvojovrl ulica g, 951 l0 Bratislava
17. Mestsk6 dast' Bratislava - iunovo, Hranidiarsk a 144122,851 10 Bratislava

2



Dobrf dei,
v zmysle zdkona e.zfi/ZOOO Z.z. si V6s dovolujeme poiiadat o poskytnutie nasledovnrich informdcif :

1. Zaslat Niijomni zmluvu medzi VaSou mestskou dastou a spol. NUBIUM s.r.o. aj so vietkrimi dodatkami
2. Zaslal Niijomnri zmluvu medziVaSou mestskou dastou a spol. Bigmedia s.r.o. a Akzent Bigboard s.r.o. ajso
vSetkfmi dodatkami
3. Zaslat Niijomn[ zmluvu medzi VaSou mestskou dastou a spol. ISPA s.r.o. aj so v5etkyimi dodatkami
4. Zaslat Ndjomnfi zmluvu medzi VaSou mestskou dast'ou a spol. EuroAwk s.r.o. aj so vletkfmi dodatkami

PoZadovan6 informdcie ndm zaSlite mailom na naiu mailovti adresu, pripadne na naiu adresu :

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 – 103/2018 V Bratislave, dňa 24.07.2018
sp. zn.: 245906/8460/2018/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 16.07.2018 postúpená 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 16.07.2018 bola povinnej osobe podľa § 15 ods. 1 zákona postúpená žiadosť žiadateľa, ktorá je
v osobitnej evidencií žiadostí evidovaná pod č. I- 103/2018 (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 25904/8460/2018/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

Na vedomie: organizačné oddelenie Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto, TU
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