
Predmet: Žiadosť o poskytnutie informácií

7. 8. 2018

v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, v platnom a účinnom 
znení (ďalej len „Infozákon“) týmto žiadam Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto , ktorý je v zmysle § 2 
Infozákona povinnou osobou (ďalej len „Povinná osoba“), o sprístupnenie dokumentu špecifikovaného 
nižšie.

Žiadam od Povinnej osoby sprístupnenie kópie:

- všetkých zmlúv na základe ktorých bola započítaná pohľadávka obce z titulu splatnej dane, 
resp. daňového nedoplatku voči akejkoľvek pohľadávke tretej osoby; a
- akýchkoľvek iných úkonov, ktorých predmetom bolo započítanie pohľadávky obce z titulu 
splatnej dane, resp. daňového nedoplatku voči akejkoľvek pohľadávke tretej osoby.

Žiadam o sprístupnenie predmetných dokumentov zaslaním na adresu elektronickej 
pošty

Za promptné vybavenie tejto žiadosti vopred ďakujem.

S pozdravom



MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie hospodárske a finančné

(
02 / 49 253 185

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko, a. s.

e-mail: ekonomicke@banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
00 603 317

DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok    8 - 12,00
Streda         8 - 12,00
Piatok         8 - 12,00

13 – 17,00
13 – 17,00

Váš list číslo/zo dňa: Naše číslo: Vybavuje /(/@: Bratislava:
26984/8733/2018/HF/ONDJ         27499/8733/2018/HF/ONDJ          / 02-49253 185 07.08.2018

zo dňa 02.08.2018 I- 112/2018 ekonomicke@banm.sk

Vec:  Výzva na doplnenie žiadosti o poskytnutie informácie

Vo veci Vašej žiadosti o poskytnutie informácie zo dňa 02.08.2018, ktorá je evidovaná v osobitnej evidencií pod
číslom I – 112/2018, ktorou žiadate o poskytnutie: „kópie všetkých zmlúv na základe, ktorých bola započítaná
pohľadávka obce z titulu splatnej dane, resp. daňového nedoplatku voči akejkoľvek pohľadávke tretej osoby;
a akýchkoľvek iných úkonov, ktorých predmetom bolo započítanie pohľadávky obce z titulu splatnej dane, resp.
daňového nedoplatku voči akejkoľvek pohľadávke tretej osoby.“

; Vás v súlade s § 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
č. 211/2000 Z. z.“), touto cestou vyzývame, aby ste v lehote najneskôr siedmych (7) dní odo dňa prevzatia tejto
výzvy na adresu: Miestny úrad mestskej časti Bratislava – Nové Mesto, Junácka č. 1, 832 91 Bratislava alebo
mailom na adresu: ekonomicke@banm.sk doplnili podanú žiadosť, a to o uvedenie adresy trvalého pobytu
žiadateľa.

Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z., zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno,
priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť
týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z., ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v odseku 2, povinná
osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť
doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť
nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

V prípade, ak svoju žiadosť o poskytnutie informácie zo dňa 02.08.2018, ktorá je v osobitnej evidencií evidovaná
pod číslo I – 112/2018, v určenej lehote nedoplníte, Vaša žiadosť, bude odložená podľa § 14 ods. 3 zákona
č. 211/2000 Z. z..

S pozdravom

 Ing. JUD. Ľubomír Baník
           p r e d n o s t a

           Miestneho úradu mestskej časti
   Bratislava – Nové Mesto

mailto:ekonomicke@banm.sk


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

Junácka 1, 832 91 Bratislava
oddeleiiie hospodárske aJinaiičné

č.k.: 27772/8733/2018/HF/ONDJ V Bratislave, clňa 09.08.2018
1—112/2018

sp.zn.: 8733/2018

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 slobodnorn
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (d‘alej
len „zá kon“) bola dňa 02.08.2018 doruč ená žiadost‘

(d‘alej lej len „žiadateľ) o poskytnutie informá cií.

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

Rozhodnutie

požadované informácie:

kópie všetIcch zni/úv na základe, ktorých bo/a započítaná pohľadávka obce z titulu splatnej dane,
resp. daňového nedoplatku voči akejkoľvek pohľadávke tretej osoby: a akýchkoľvek mých úkonov,
ktorých predinetoín bo/o započítanie pohl‘adávky obce z titulu splatnej dane, resp. daňového
nedoplatku voči akejkol‘vekpohľadávke tretej osoby“

žiadateľovi

nesprístupňuje a žiadost‘ v tejto časti zamieta.

Odóvodnenie:
Dňa 02.08.2018 bola povinnej osobe elektronicky doručená žiadost‘ žiadateľa. ktorá je v osobitnej
evidencií žiadostí evidovaná pod č. 1- 112/2018, č.k. 26984!8733/20l8/I-/ONDJ (ďalej len
„podanie“).

Žiadatel‘ podanírn žiada o poskytnutie kópií:
všetlcých zin/úv na základe, ktoiých bo/a započítaná pohl‘adávka obce z titulu splatnej dane, resp.

daňového nedoplatku voči akejkoľvek pohľadávke tretej osoby: a alcýchkoľvek inch úkonov, kto,ých
predmetom bo/o započítanie pohl‘adávky obce z titulu splatnej done, resp. daňového nedoplatku voči
akejkoľvekpohľadávke tretej osoby“

Podl‘a 3 ods. 1 zákona. má každý nárok na prístup k informáciám, ktoré rnajú 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.

Povinná osoba nevykonávala započítanie pohľadávky obce z titulu splatnej dane, preto nemá žiadne
zniluvy, na základe ktorých by bola započítaná pohl‘adávka obce z titulu splatnej dane, resp. daňového



nedoplatku voči akejkol‘vek pohl‘adávke tretej osoby. Povinná osoba nevykonala žiadne mé úkony, na
základe ktorých by bob došlo k započítaniu pohl‘adávky obce z titulu splatnej dane, resp. daňového
nedoplatku voči akejkol‘vek pohl‘adávke tretej osoby. Na základe uvedeného nie je možné žiadateľovi
sprístupnit‘ požadovanú informáciu, a preto bob potrebné vo veci rozhodnút‘ tak, ako je uvedené vo
výrokovej časti tohto rozhoclnutia.

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

úradu mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto
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