Miestny urad Bratislava - Nov6 Mesto
Oddelenie rizemndho konania a stavebndho poriadku
Junricka I
Bratislava

V Bratislave din 17.07.2018

VEC: Ziadost'o k6piu projektu plynovej pripojky
Dolu podpfsan;i

ako vlastnft pozemku parcely registra ,,C" parceln6 d. 5967/1,
dnrh pozemku: zAhrady
vymere 284 m2, kto4f sa nachedn r^k-f. vinotraay, ob""
!Bratislava
BA - m.d. Nov6 Mesto, okres
III a je zapisan! na LV d. 5004, a na ktorom je umiestnend plynrlrensk6 zariadenie
vo vlasftrictve sPP - distribrici4 8.S., konkrdtne, plynovri pripojka
s reoi*enym ventilom tlaku
plynu sltiziaca bytov6mu domu sripisnd d. 10493 postavenemu
na susednom pozemku parcely
registra,,C'o parcelne
druh polemlu: zastavan6 piochy a nddvoriaJry-". 139 m2,
ktorlf sa nachfudza !- .so!t/0,
vinofuady, obec BA - m.d. Nove Mlsto, okres Bratislava III a je
zapisany na LV 6. ".!1
4800, postavenj v r6mci vjstavby 3 RD na Revine, stavebnikom
bola
spoloinost' cZB - invest, s-r-o, stavba bola realizovanf v
iase cca od iqgo oo 2000 rokov,
Vtis tfmto Ziadam, podlh Zil<ona2lll2}}a Z.z. oslobodnom
pristupe k informriciiim, o k6piu
projektu odsrihlasen6ho stavebnym uradom pre realizdciu preaimetnq,
,ryssi" uvedenej
plynovej pripojky.

ZaHadn€ vybavenie Ziadosti vopred dakujem.

S pozdravom

MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
Junáckaul. Č. 1, 83291 Bratislava 3
26231/8516/201 8/UKSP/STEA
1-105/2018

30.07.2018 Bratislava

Rozhodnutie

Mestskej Časti Bratislava Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, ako
povinnej osobe (d‘alej 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 (d‘alej len „zá kon“) bola dňa 18.07.2018 doruč ená žiadost‘
(d‘alej len „žiadatel‘) o poskytnutie
informácií podl‘a zákona, citované:
-

Dolu podpísaný
ako vlastník pozemku parcely registra C“ parcelné Č. 5967/1, druh
pozemku: záhrady o výmere 284 rn
, ktorý sa nachádza v k ú. Vinohrady, obec BA- m.
2
Č. Nové Mesto, okres Bratislava III aje zapísaný na LV Č. 5004, a na ktorom je
uniiestnené plynárenské zariadenie vo vlastníctve SPP- distribúcia, as., konkrétne
plynová prípojka s redukČnýni ventilorn tlaku plynu slúžiaca bytovému domu súpisné Č.
10493 postavenému na susednom pozemku parcely registra C“ parcelné Č. 5968/9,
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výrnere 139 m2, ktorý sa nachádza v k. Ú.
Vinohrady, obec BA- ni. Č. Nové Mesto, okres Bratislava III oje zapísaný na LV Č.
4800, postavený v rámci výstavby 3 RD iza Revíne, stavebn(kom bola spoločnosť
CZB- invest, s.r.o., stavba bola realizovaná v čase cca od 1996 do 2000 rokov, Vás
žýmto žiadam, podl‘a Zákona 211/2000 Z z. o slobodnorn prístupe k inforniáciárn,
o kópiu projektu odsúhlaseného Stavebným úradom pre realiza‘ciu predrnetnej, vyššie
uvedenej plynovej pri‘pojku.
„

„

Povinná osoba týmto v súlade s ustanovením
informácie žiadateľovi

18

ods. 2 zákona požadované

nesprístupňuje
nakol‘ko ich nemá k dispozícii a žiadost‘ Zo dňa 18.07.2018 zamieta.

Odóvodnenie
Dňa 18.07.2018 bola povinnej osobe doručená žiadost‘ žiadatel‘a, ktorá je v osobitnej
evidencii žiadostí evidovaná pod č. 1-105/2018. Predmetom žiadosti je poskytnutie týchto
informácií citované:
-

ako vlastník pozemku parcely registra C“ parcelné Č. 596 7/1, druh
pozemku: záhrady o výmere 284 nť, ktoiý sa nachádza v k. ú. Vinohrady, obec BA- ni.
„

č. Nové Mesto, okres Bratislava III aje zapísaný na LV Č. 5004, a na ktorom je
umiestnené plynárenské zariadenie vo vlastníctve SPP- distribúcia, a.s., konkrétne
plynová prípojka s redukČným ventilorn tlaku plynu slúžiaca bytovému domu súpisné Č.
10493 postavenému na susednom pozemku parcely registra C“ parcelné Č. 5968/9,
, ktorý sa nachádza v k ú.
2
druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria o výrnere 139 rn
Vinohrady, obec BA- m. Č Nové Mesto, okres Bratislava III aje zapísaný na LV Č
4800, postavený v rámci výstavby 3 RD na Revíne, stavebníkom boZa spoločnost‘
CZB- invest, s.r.o., stavba bola realizovaná v čase cca od 1996 do 2000 rokov, Vás
lýmto žiadarn, podľa Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnorn prístupe k inforn‘záciám,
o kópiu projektu odsúhlaseného Stavebným úradom pre realizáciu predmetnej, vyššie
uvedenej plynovej prípojku.
„

3 zákona o slobode informácií, má každý nárok na prístup k informáciám, ktoré
Podl‘a
majú povinné osoby k dispozícii.
Podľa 18 ods. 2) zákona o slobode inforrnácií, 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.
Povirmej osobe sa nepodarilo dohľadat‘ požadované informácie, nakoľko sa vjej archívnom
materiáli nenachádzajú.
Vzhl‘adom na to povinná osoba nemohla žiadosti vyhoviet‘ a preto na základe
citovaných ustanovení zákona o slobode informácií povinná osoba požadované inf‘ormácie
nesprístupnila a bole potrebné rozhodnút‘ tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto
rozhodnutia.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podat‘ odvolanie v lehote 15 dni odo dňa jeho
doručenia na Mestskú časť Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava. pričom
Nové Mesto. Po vyčerpaní
odvolacím orgánom je starosta Mestskej časti Bratislava
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 miestneho úradu
mestskej časti Bratislava Nové Mesto
-

2

