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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
-

Prednosta miestneho úradu

Naša značka

Vybavuje//@

Bratislava

27070/8639/2O18fUKSP/HADL
1-109

Hadeková Ľubica Ing.
02/49253155/lubica.hadekova@banm.sk

03 082018

Váš list číslo/zo
dňa
27 7 2018

Vec:
Ziadost‘ o informáciu 211/2000 1-109

-

výzva.

2 ods. I zákona
Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (d‘alej len „povinná osoba“) podl‘a ust.
v v znení
zákono
ých
iňektor
ní
doplne
Č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
831 01
28,
Hlavná
neskorších predpisov bola dňa 27.07.2018 doručená žiadost‘ PhDr. Ol‘gy Turčanovej,
č. 211/2000 Z. z.
Bratislava 37 (d‘alej len „žiadatel“), o poskytnutie informácií podl‘a zákona
v v znení neskorších
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákono
predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“), citované:
-

Ing. Helena
na ktorú mámja nadobúdacie listiny.
ste získali v konaní
V zmysle zákona 211/2000 Z.z. Vás žiadam o sprístupnenie informácii, ktoré
garáže so súp. Č
stavby
j
prešetrenia stavebnej a projektovej dokumentácie najmä “samostatne stojace
yová a na Vaše požiadanie
11990 nap. Č. 7036/8 ktorú musí mat‘ súčasná vlastníčka Ing. Helena Paulin
predložiť
stavbu v neprávnom
Bývalý starosta Ing. Richard Frimmel podvodom rozhodol, že predmetnú
V kontexte mojej žiadosti,
stave postavila stavebníčka pred svojím narodením Ing. Katarína Paulinyová.
aj žiadosti, ktorou ste
adresovanej Vám dňa 14. júna 2018 nárokujem si na kópie všetkých listín
listín vyzvali.
stavebníčku pred svojím narodením, alebo súčasnú vlastníčku o predloženie
mojej nehnutel‘nosti
Zároveň Vás žiadam, informujte ma, čo urobíte na zabránenie predaja
získanej účelovým nesprávnym úradným postupom.
Kusým znášať /vnotnoprávne
Je Mestská čast‘ Ba-Nové Mesto na čele so starostom Mgr. Rudolfotn
násle d/cy?
podpis
Na vedomie: spis Najvyšší súd SR
“,

—

Bankové spojenie
‘a/fax
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-

13°°- 1700
13°°- 1‘7°°

v
Povinná osoba predmetnú žiadost‘ preskúmala a zistila, že neobsahuje náležitosti stanovené
ácií žiadatel‘a
ods. 2 zákona o slobode informácií a preto podľa 14 ods. 3 zákona o slobode inform

14

vyzýva,
listiny a
aby písomne v lehote 7 dní od doručenia tejto výzvy uviedol, ktoré konkrétne inforrnácie,
žiadosti týkajúce sa uvedenej veci požaduje a aký spósob zverejnenia žiadatel‘ navrhuje.
Povinná osoba zároveň oznamuje, že žiadost‘ a dotaz uvedený žiadatel‘om v posledných dvoch
odstavcoch žiadosti, citované:
eľnosti
Zároveň Vás žiadam, informujte ma, čo urobíte na zabránenie predaja mojej nehnut
získanej účelovým nesprávnym úradným postupom.
oprávne
Je Mestská časť BaNové Mesto na čele so starostom Mgr. Rudolfom Kusým znášat‘ hmotn
následky?
dóvodu sa k
nie sú v súlade s postupom a podmienkami ktoré upravuje zákon o slobode informácií, z toho
nim povinná osoba nebude vyj adrovať.
osti uvedené
Podľa 14 ods. 3 zákona o slobode informácií, ak žiadost‘ nemá predpísané náležit
nesmie byt‘ kratšia
v 14 ods. 2, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadatel‘a, aby v určenej lehote, ktorá
Ak napriek
urobiť.
nie
ako 7 dní, neúplnú žiadost‘ doplnil. Poučí žiadatel‘a aj o tom, ako treba doplne
atok sprístupnit‘,
výzve povirmej osoby žiadateľ žiadost‘ nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedost
povinná osoba žiadost‘ odloží.

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu
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