Predmet: Žiadosť o informácie

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. žiadam Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, 832 91
Bratislava (ďalej len „povinná osoba“) o sprístupnenie všetkých a akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré
povinná osoba vydala na úseku stavebného konania a na úseku daní a poplatkov v súvislosti s
nehnuteľnosťami, ktoré sú umiestnené na par. č.: 6606/18 a 6606/7, katastrálne územie Vinohrady,
okres Bratislava III (list vlastníctva č. 929). Ak boli niektoré alebo všetky požadované rozhodnutia
postúpené archívu alebo zničené, žiadam o poskytnutie sprievodnej informácie, kedy boli zničené,
resp. ktorému archívu boli postúpené a kedy. Požadované rozhodnutia žiadam sprístupniť
elektronicky na adresu
Rozhodnutie o nesprístupnení informácií žiadam
zaslať na
ktorá je adresou pobytu, alebo
do elektronickej schránky správ, ktorá je aktivovaná na doručovanie.

7. 8. 2018

MESTSKÁ

ČASŤ BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

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

Oddelenie úzernného konania a stavebného poriadku

V1š list Číslo/zo dňa:

Naše Číslo:
27307/8710/2018/ÚKaSP
113/2018

/ zo dňa

Vybavuje //®:

9.8.2018

stavebne@banrn.sk

-

Vec:

Bratislava:

odd. UKaSP / 02-49253-155

Postúpenie žiadosti o poskytnutie informácie

V sú vislosti so žiadost‘ou o poskytnutie inforrná ciíp.
, ktorou žiadatel‘ požaduje sprístupnenie:
V zniysle zákona č 211/2000 Z. z. žiadam Miestny úrad Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 832 91
Bratislava (‘dzlej len „povinná osoba‘) o sprístupnenie všetkých a akýchkoľvek rozhodnutí, ktoré povinná
osoba vydala na úseku stavebného konania a na úseku daní a poplatkov v súvislosti s nehnutel‘nosťanii,
ktoré sú umiestnené na par. č.: 6606/18 a 6606/7, katastrálne územie Vinohrady, okres Bratislava III (list
vlastníctva Č. 929). Ak boli niektoré alebo všetky požadované rozhodnutia poslúpené archívu alebo
zničené, žiadan‘z o poskytnutie sprievodnej inforinácie, kedy bo/i zničené, resp. ktorému archívu bo/i
postúpené a kedy Požadované rozhodnutia žiadam sprístupnit‘ elektronicky na adresu
Rozhodnutie o nesprístupnení informá cií žiadam zaslat‘ na adresu
ktorá je adresou pobytu, alebo do elektronickej schrá nky
správ, ktorá je aktivovaná na doručovanie.“
-

Vám v súlade s 15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k inforrnáciárn a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (cľalej len
„zákon č 211/2000 Z. z. ‘), postupujeme žiadost‘ k vybaveniu v častiach týkajúcich sa daní a poplatkov.
Agenda dane z nehnuteľností bola vykonávaná do roku 2005 správcami dane z nehnutel‘ností,
ktorými boli mestské časti Bratislavy. V súlade s ustanovením 104 ods. (8) zákona č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v hlavnom
meste SR Bratislave od roku 2005 správcom dane z nehnutel‘ností je hlavné mesto SR Bratislava.
V súlade s citovaným ustaiovením v roku 2005 vykonávala správu dane z nehnutel‘ností pre správcu
dane mestská čast‘, na území ktorej sa nehnutel‘nost‘ nachádza. Od roku 2006 vykonáva správu dane
správca dane, teda hlavné mesto SR Bratislava.
Rozhodnutia, ktoré sa týkali vyrubovania daní z nehnutel‘ností platobné výmery, prípadne mé
rozhodnutia týkajúce sa daní z nehnutel‘ností, boli po uplynutí 10 ročnej lehoty uloženia skartované.
Vzhl‘adom na to, že od roku 2006 už boli dane z nehnutel‘ností vyrubované Hlavným mestom SR
—

02/49253512

Bankové spojenie
Prima banka Slovensko. a. s.

e-mail: stavehne‘1hanm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
SKO8 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
00603317
DIC
2020887385

Stránkové
Pondelok
Streda
Piatok

dni
8-12,00
8- 12.00
8- 12,00

13—17.00
3— 17,00

Bratislavou, Mestská čast‘ Bratislava Nové Mesto postupuje čast‘ žiadosti podanej v zmysle zákona č.
2 11/2000 Z. z., týkajúcu sa agendy daní z nehnuteľností od uvedeného obdobia, Hlavnému mestu SR
Bratislave.
—

V súlade s
informujeme.

15 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o tejto skutočnosti týmto spósobom žiadatel‘a

S pozdravom

MESTSKÁ ČÁSt 8kAT!SLÁYA NOVĚ MESTO
Miestny úrad BraUslava
)unáĽka 1, 83291 Bratislava

Ing. Mgr. Ľubomír Baník
prednosta
Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava Nové Mesto
—
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

-

Junácka Č. 1, 832 91 Bratislava 3
cRjW‘

Prednosta niiestneho úradu

Váš list číslo/zo dňa
e-mail/6.8.201 8

Vec:
Ziadost‘

o

Naša značka
27762/87101-113/201 8/UKSP

informácie

—

Č. informácie: 11113

Vybavuje//
02/49253-5 12/stavebnebanin.sk

—

Bratislava
15.08.2018

čiastočné sprístupnenie.

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto (ďalej len „povinná osoba“) podl‘a ust. 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 o slobode inforrná cií“) bola dňa 06.08.20 18 doruč ená žiadosf
o poskytnutie inforrná cií.
-

Povinná osoba v zákonnej lehote sprístupňuje čast‘ Vami požadovaných informácií, formou zaslania kópií
dokumentov:
Stavebné povolenie zn. ŠSS-327-2436/95
-14, zo dňa 4.7.1995, právoplatné dňa 9.7.1995,
Kolaudačné rozhodnutie zn. 98/3070-150/151
-3, právoplatné dňa 02.03.1998,
Listina o určení súpisného a orientačného čísla č. STAR-757/1998, právoplatná dňa 15.04.1998,
Geometrický plán č. 32187033-3/98. č. overenia KN 145/98, zo dňa 27.01.1998 na zameranie novostavby
ku kolaudácii‘ pre stavbu: „Rodinný dom so zabudovanou garážou“, súpisné číslo 7689, na pozemkoch
parc. č. 6606/7,18, v katastrálnom území Vinohrady, na Chrasfovej ul. č. 22 v Bratislave.
-

-

-

-

-

S pozdravom

Prílohy:
1.! Stavebné povolenie Zn. SSS-327-2436!9514, zo dňa 4.7.1995, právoplatné dňa 9.7.1995,
3./ Kolaudačné rozhodnutie Zn. 98/3070-150/15 1-3, právoplatné dňa 02.03.1998
2.! Listina Rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla č. STAR-‘757/1998, právoplatná dňa 15.04.1998
4.! Geometrický plán č. 32187033-3/98 ZO dňa 27.01.1998 na zameranie novostavby ku kolaudácii
-

MESTSKÁ ČASř BRATISLAVA NOVÉ MESTO
Miestny ú rad Bratislava
Juná cka 1, 832 91 Bratislava

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu
s/fax
Bankové spojenie
02/49 253 512
Prima banka Slovensko, a. s.
02/45 529 459
e-mail: podateIna/banm.sk
www.banm.sk

Číslo účtu
5K08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
00603317
DIC
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 8°°- 1200
800_ 1 2°°
Streda
Piatok
8°°- 12°°

13°°- 17°°
1300_ 1700
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ruzhodnuj
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pro

77ČJí

—i

V Bratjsav dňa:

‘

I—

Obvodný Ú

Brtris1/va III,

Oddelenie územného rozvoja a štátflb}stavebnej
Zn.:

šSS327_2436/95*14L

Junácka 1
správy

Bratislava 4.7.1995

Obvodný úrad životného prostredia Bratislava III, ako
príslušný stavebný úrad I. stupňa podľa
1 ods. 2 písm. b/
a ods. 3 písm. d/ a
5 ods. 1 zákona SNR Č. 595/90 zo dňa
17.12.1990 po vykonanom stavebnom konaní podYa
60 až 64, 66
ods. 1 a
67 zák. Č. 50/76 Zb. v znení zák. Č. 262/92 Zb.
v súlade s vyhl.Č. 83/76 Zb. v znení vyhl.č. 376/92 Zb.
a
26
vyhl. č. 85/76 Zb. V znerií vyhl. Č. 378/92 Zb. ako aj
príslušných ustanovení zák. Č. 71/67 Zb. vydáva
stavebné

povolenie

Stavebníkovi

žumpa,

‚

sa povoľuje postaviť. rodinný dam,
vodovodná, plynová, slaboprúdová prípojka,

kanalizačná,

RN prípojka,

bytom

garáž ako súčasť domu,

domová čistiareň

splaškových vöd MIKROCLAR podYa nami overenej dokumentácie
stavby
v Bratislave na Chrasťovej ul. na parc. Č. 6606/7
-

úz.

kat.

Vinohrady.

Stavba rodinného domu pozostáva z jednej bytovej jednotky.
Dispozičně riešenie stavby : Rodinný dom je riešený ako
samostatne stojaci s jedným podzemným a dvomi nadzemnými
podlažiami.

Je umiestnený v mierne svahovitom teréne.
V suteréne na káte
2.8 m bude schodisko, chodba, 3 sklady,
hobby iniestnosť, kotoňa a vyrov. nádrž. techn. bazénu. Na
-

prízemí na kóte
schodisko,

.t 00 m

šatník,

obývacia izba,

WC,

-

-

1,65 m bude závetrie,

hobby miestnosť,
sauna,

sprcha,

kuchyňa,

vstupná hala,

jedálenský kút,

bazénová hala,

bazén, terasa
a garáž s tromi stániami. Na poschodí na kóte + 2,8 m
+ 5,6
m bude schodisko, hala, pracovňa, sprcha s WC, šatňa, 3 izby,
2 kúpelne, loggia a 2 terasy. Detské izby majú kontakt
-

s priestorom vo vrchole strechy

( 2 galérie)

Obytná plocha v rodinnom dome je 148 rn
,
2

1

zastavaná plocha domu

394,7 rn
,
2

výška stavby 8,6

Technický popis stavby

Zakladanie rodinného domu bude
n.
betánových pásoch z prostého betánu, vertikálne nosné
konštrukcie sú murovar z tehál POROTHERM kombinované
s ocel‘ovými nosnými stÍpmi, priečky sú navrhnuté
z priečkoviek,
horizontálne nosné konštrukcie sú železobetónov
é dosky so
skrytými prievlakmi. Zastrešenie druhého nadzem
ného podlažia je
riešené formou dreveného krovu. Strecha sedlo
vá, krytina čierna
tašková systému BPAMAC. Spevnená plocha pred
garážou bude
zámková kombinovaná so zelenými pásmi.
Rodinný doru sa postaví podl‘a overenej proje
ktovej
dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súča
sťou tohto
rozhodnutia, pričorn stavebník je povinný
dodržať tieto
podrnienky

1.

Stavba bude umiestnená podYa územného rozh
odnutia Č.
OÚR-1599/95-zo dňa 2.6.1995 a podľa overeného
situačného výkresu ju vytýči orgán alebo orqa
nizácia na to
oprávnená.

2.

Stavebník sa nesmie bez osobitného povolenia
stavebného
úradu odchýliť od overenej projektovej doku
mentácie, ako aj
overeného osadenia stavby.
Stavba sa bude realizovať
dodávateľsky.

3.

4. Odborný dozor nad stavbou bude vykonávať
bytom
ktorý má potrebnú odbornú
kvalifikáciu.
5.

Počas stavby musí byť postarané o bezpečnosť
pracovníkov
v zmysle pokynov vydaných na zaistenie bezpečno
sti a ochrany
zdravia pracuj úcich.

6.

Stavebník je povinný mať na stavbe overenú proje
ktovú
dokumentáciu a viesť o stavebných prácach stave
bný denník,
súčasťou ktorého je tiež prehl‘adný záznam o osob
ách,
pomáhajúcich na stavbe, uskutočňovanej svojpomocne
.

7.

Stavebník je povinný označiť stavbu výrazným
štítkorn “Stavba
povolená“ s udaním mena a adresy stavebníka, odborn
ého
dozoru stavby, čísla a dáturnu stavebného povolenia
. Štítok
potvrdí stavebný úrad.

8.

Inštalácie vody,

plynu,

elektriky,

ústredného kúrenia

a slaboprúdu sa musia uskutočniť podľa štátnych nane
m
a výkresovej dokumentácie. Inštalácie m6že vykonať
2

organizácia k tornu oprávn
ená,
odborne spósobilá.

alebo osoba pre túto činnos
ť

9.

Dažd‘ová voda musí byť zve
dená odkvapovými rúrami na
vlastný
pozemok a nesmie sa odv
iesť: cez susedný pozemok bez
vodoprávneho prej ednani
a.
l0.Žumpa a smetisko sa nes
mú zriaďovať. pri ulici /ce
ste/
a musia sa na stavebnom poz
emku umiestniť: tak, aby
od hraníc
susedného pozemku boli vzdiale
né najmenej tri metre.
1l.Skladovanje stavebnéh
o materiálu počas stavby na
verejných
priestranstvách, t.j. na uli
ciach, námestiach, chodní
koch
a podobna nie je povolené.
O povoleriie na zaujatie ver
ejného
priestranstva je nutné pož
iadať Miestny úrad Nové Me
sto.
12.Stavebník je povinný bez
odkladne ohlásiť povotujúc
emu
stavebnému úradu a Pamiatk
ovej správe v Bratislave výs
kyt
zvláštnych predmetov a mý
ch vecí, ktoré by sa obj avi
u
pri
výkopoch a ktoré m6žu mať
: pamiatkový, alebo archeo
logický
charakter a vyčkať na d‘a
ľšie dispozície uvedných
orgánov.
13.Lehota na dokončenie sta
vby sa určuje do 36 mesia
cov odo dňa
nadobudnutia právoplatnost
i tohto rozhodnutia. V prí
pade, že
stavebník nie je z vážnyc
h dövodov schopný stavbu
dokončíť,
má o predÍženie termínu
prad jeho uplynutím, s uve
dením
d6vodov osobitne požiadať
stavebný úrad.
14.Stavebné povolenie str
áca platnosť, ak sa so sta
vbou
nezačalo do dvoch rokov
odo dňa, kaď nadobudlo
právoplatnosť, pokiaľ sta
vebný úrad v od6vodnených
prípadoch
neurčil pra začatie stavby
dlhšiu lehotu.
15.Stavebník je oprávnený
začať stavebné práce až po
nadobudnutí právoplatnosti
tohto stavebného povolenia
, ktoré
stavebný úrad potvrdí na
žiadosť stavebníka po jeho
vzniku.
16.Dokončenú stavbu možno uží
vať až po jej skolaudovaní
.
Stavebný úrad vydá kolaud
ačné rozhodnutie podľa
82 zák. č.
50/76 Zb. v znení zák. Č. 262
/92 Zb. stavebníkovi na
jeho
návrh, po ukončení stavby
.
K návrhu na kolaudačné roz
hodnutie priloží
a/projektovú dokumentáci
u o stavbe podľa jej skutočnej
realizácie, doklad o vyt
ýčení stavby, geometrický
plán
skutočného zamerania stavby
,
b/doklad o skúškach plynu,
elektriny, ústredného kúreni
a,
slaboprúdu, komínov, hromozvo
dov, odvoze domového odpadu
,
3

__

__

__

tesnosť. žumpy,
1‘7.Stavebník je povinný pred požiada
ním o kolaudáciu
požiada
oprávneného geodeta o zameranie real
izovanej stavby tak,
toto slúžilo ako podklad pre údaje
k digitálnej technickej
mape.
Zameranie stavebník odovzdá Ma
gistrátu hl.m.SR
Správcovi
digitálnej technickej mapy, ktorý
mu vydá o Lom príslušné
potvrdenie ako doklad k vydaniu
kolaudačného rozhodnutia.
l8.Osobitné podmienky
-

A.Podmienky Správy pozemných kom
unikácií z 22.2.1995
B.Podmienky Slov, plynárenskéh
o priemyslu z 9.6.1995
C.Podmienky Slov. telekomunikác
ií z 28.2.1995
D.Podmienky Miestneho úradu Nov
é Mesto z 3.4.1995
E.Podmienky Magistrátu hl.m.SR
zo dňa 23.6.1995
Námietky účastníkov konania neboli
vznesené.
Stavebníkovi sa súčasne predpisuje
podľa vyhl. č. 320/92
Zb. poplatok v sume Sk. 300.-, slovo
m tristo korún slovenských,
ktorý stavebník zaplatil pred pre
vzatím LohLo rozhodnutia.

Odvodnenie

Tunajší

stavebn

zo dňa 19.6.1995 doloženej predpísan
ou dokumentáciou
a d‘al‘šími požadovanými dokladmi oznámil
termín do ktorého m6žu
podať svoje námietky a pripomienk
y účastníci konania a dotknuté
orgány Látnej správy. Zistil pri Lom
, že stavebník splnil
podmienky pre vydanie stavebného pov
olenia k predmetnej stavbe
na parc. č. 6606/7 kat. úz. Vinohrady
.
Stavba a jej
Č.

OÚR-1599/95-

umiestnenie je v súlade s územným
rozhodnutím
zo dňa 2.6.1995.

K stavbe sa vyjadrili ú č astníci konani
:

4

bez pripomienok a dotknuté orgány štátnej správy:
Miestny úrad
Nové Mesto z 3.4.1995, obvodná správa ZPO z
12.5.1995, ZEZ
Z 8.5.1995, VaK z 28.2.1995, SPP z 9.6.199
5, Slov. Lelekomunik.
Z 28.2.1995, SDK z 31.1.1995, SPK
z 22.2.1995, Mag. hl.m.SR
z 23.6.1995.
Stavebník preukázal vlastníctvo listom vlastníctv
a Č.
k pozemku parc. Č. 6606/7 kat. úz. Vinohrady.

929

Námietky účastníkov konania neboli vznesené

tak,

Vzhl‘adom na vyššie uvedené d6vody stavebný úrad
rozhodol
ako je vo výroku tohto rozhodnutia uvedené.

Pou čenie

1.

Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať do 15
dní odo clňa
jeho doručenia na Úrad životného prostredia hlavné
ho mesta
SR Bratislavy, prostredníctvom tunajšieho úradu vo
2
podaniach.

2.

3.

Stavebník je oprávnený začať stavebné práce dňom,
stavebný úrad vyznačí na rozhodnutí, že vznikla

kedy mu

právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutia.
Stavebník sa upozorňuje, že ak stavbu bude rea1
izovať
v rozpore s tý-mto rozhodnutím, dopustí sa pries
tupku, za
ktorý sa potrestá pokutou podľa stavebného zákona
v znení
zák. č. 262/92 Zb.

Stavebné povolenie a prípadné rozhodnutie o predÍžen
í jeho
platnosti sú závazné aj pre právnych nástupcov účas
tníkov
konania / 70 stavebného zákona v znení zák. Č. 262/92
Zb./

D
5

__a Obvod, úradu
ž.otného prostredia
Bratislava III

Doručí: sa
1.
2.

3.
4,
5.
6.

8.
9.
10.
11.Komplexný výskurnný ústav vinohradnícky a
vinársky,
Matúškova 25, 831 01 Bratislava
12.Dozor sLavby

Na vedorriie

1.

3.

Úrad životného prostredia hl. mesta SR Bratislav-y
814 71
Katastrálny úrad, Pekná cesta 15, 831 05 Bratislava
Starost:a Mestskej časti
Nové Mesto

4.

Správa diaľkových káblov,

5.

Riaditeľstvo telekornunikácjí,

6.

Vodárne a kanalizácje,

7.

Obvodná správa ZP0 /TU/

8.

Správa pozem.komunikácií,

9.

Slov,

2.

-

plyn.

priemysel,

Sliačska 17,

832 11 Bratislava

Jarošova 1,

Prešovská 48,

826 46 Bratislava

Mlynské Nivy 37,

Votrubova 1,

10.Magistrát hl.m.SR Bratislav-y

-

odd.

830 08 Bratislava

827 30 Bratislava

825 17 Bratislava

ŽP a mestskej zelena
814 7i Braislava

11.Zsl.

energet.

závody,

Hraničná 14,
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Okresný úrad Bratislava III,

Junácka ul.

1,

832 29 Bratislava

Odbor životného prostredia
Zn.:

98/3070-150/151--3

Bratislava 20.2.1998

Okresný úrad Bratislava III,
ako príslušný stavebný úrad I.
písm.

/

zákona NR SR č.

o organizá ciimiestnej

odbor životného prostredia,

stupňa v zmysle

222/1996 Z.z.

3 ods.

1,

Zo dňa 4.7.1996

štá tnej sprá vyvydá va

h

po vykonanom ústnom konaní a miestnom zisťovaní dňa
19.2.1998 podl‘a
82 zák. č. 50/76 Zb. v znení neskorších
noviel a

43 vyhl.

č.

85/76 Zb.

kolaudačné

v znení neskorších noviel toto

rozhodnutie:

Povoľuje sa užívat novostavbu rodinného domu so
zabudnouarážou na Chrasťovej ulici v Bratislave parc.
66O6/l8kat úz. Vinohradyurčenú na účel bývania.

A.
B.

č.

Pre užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:
Stavebníčka bude užívať stavbu v súlade S týrnto rozhodnutím.
Užívaním stavby trvale dodržiavať platné St. normy
tak, aby
stavba a jej prevádzka /vykurovanie a domová kanalizácia/
negatívne nevplývali na okolie, aby boli zabezpečené
záujmy
ochrany životného prostredia, hygieny, zdravia, bezpeč
nosti
osób a požiarnej bezpečnosti.

1.

Stavebný úrad vzal na vedomie drobnú odchýľku
skutočného realizovania stavby od dokumentácie,

-

zmeny
overenej

stavebným úradom,

ktorá je zakreslená v dokumentácii
skutočného vyhotovenia stavby a táto tvorí neoddelitel‘nú
časť tohto rozhodnutia.
2.

Osobitné podmienky:
Stavebníčka je povinná zabezpečiť pravidelné vyvážanie
žumpy.
1

Od6vodnenie

Stavební

bytom
podala dňa 9.2.1998 písornný návrh na vyda
nie
kolaudačného rozhodnutia na novostavbu rodin
ného domu na
Chrasťovej ulici v Bratislave.
‚

—

Stavebný úrad po preskúmaní dokladov predložen
ých
s návrhom, pri ústnom konaní, ako aj miestnym zisťo
vaním
zistil,

že stavba sa ukončila podl‘a dokumentácie,
overenej
stavebným úradorn v stavebnom konaní a podľ
a podmienok
v stavebnom povolení zo dňa 4.7.1995 Č.
ŠSS-327-2436/95-,
pričom aj podmienky stanovené územným
rozhodnutím z 2.6.1995 Č.
OÚR-1599/95
sa dodržali.
Pokial‘ pri realizovaní stavby došlo
oproti dokumentácii,
stavebnému povoleniu R drobnej odchýl‘ke
, uvedenej vyššie v bode
1. výroku, bob možno ju vzhl‘adom na
nepodstatnosť vziať na
vedomie a uložíť iba jej vyznaČenie v
dokumentácii.
Parc.č.

6606/7 kat.úz. Vinohrady bola stavbou
rodinného
domu a geometrickým plánom Č. 32187033
-3/98 zo dňa 26.1.1998
zmenená na parc.Č. 6606ĺ18 kat. úz. Vino
hrady.
Vzhľadom na uvedené,

rozhodol stavebný úrad tak,

výrok tohto rozhodnutia.

ako znie

Poučenie

1.

Proti tomuto rozhodnutiu sa móžu úča
stníci konania odvolať
do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
Krajský úrad Bratislava,
odbor životného prostredia, prostredn
íctvom tunajšieho
úradu vo dvoch podaniach
/ 53 zák. Č. 71/67 Zb. o správnom
konaní/.

2.

Zmena v sp6sobe užívania stavby,
povolenom týmto rozhodnutím
je prípustná len po predchádzajúcom
ohlásení stavebnému
úradu, ktorý o nich rozhodne, alebo
nariadi nové kolaudačné
2

7

konanie.
stavby,

Zmenu v užívaní stavby,

ktorá je spojená so zmenou
prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po

jej dokončení vykoná kolaudáciu stavby
v znení neskorších noviel/.
3.

/

85 zák.

Č.

50/76

Užívanie stavby v rozpore s kolaudačný-rn rozhodnutím
a užívanie stavby bez kolaudačného rozhodnutia, pokial‘

je

také rozhodnutie potrebné,
poriadku,

je priestupok proti stavebnému
za ktorý bude stavebník sankcionovaný v zmysle

príslušných paragraf ov zák.

Č.

50/76 Zb.

v znení neskorších

noviel.
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
Prednosta miestneho úrad,,
-

Č. k.: 1—113/2018
sp. zn.: 28261/8710/2O18ĺŮKSP

VBratislave, dňa 15.08.2018

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, ako povirinej 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 (ďalej
len „zá kon“) bola dňa 06.08.2018 doruč ená žiadost‘
(ďalej lej len „žiadateľ) o poskytnutie informá cií.
-

Povinná osoba v súlade s ustanovením

18 ods. 2 zákona, vydáva nasledovné

Rozhodnutie
požadované informácie, týkajúce Sa:
rozhodnutí, ktoré povinná osoba vydala na úseku daní a poplatkov v súvislosti s nehnuteľnost‘ami,
ktoré sú umiestnené na par. Č. 6606/18 a 6606/7, katastrálne územie Vinohrady, okres Bratislava III
(list vlastníctva Č. 929);
-

žiadateľovi
nesprístupňuje a žiadost‘ v tejto časti zamieta.

Odóvodnenie:
Dňa 06.08.2018 bola povinnej osobe elektronicky doručená žiadost‘ žiadatel‘a, ktorá je v osobitnej
evidencií žiadostí evidovaná pod č. 1-113/2018 (ďalej len „podanie“).
Žiadatel‘ podaním žiada o poskytnutie nasledovných informácií:
Vzinysle zákona č. 211/2000 Z. z. žiada,n Miestnv úrad Bratislava Nové Mesto, Junácka 1, 832 91
Bratislava rĺdalej len ‚ povinná osoba “,) o sprístupnenie l‘šetkLch a akýchkolek rozhodnuti ktoré
povinná osoba idala na úseku stavebného konania a na úseku daní a poplatkov v súvislosti s
nehnuteľnosťatni, ktoré sú uniiestnené na par. č. 6606/18 a 6606/7, katastrálne úzeinie Vinohrady,
okres Bratislava III (list vlastníctva Č. 929). Ak boli niektoré alebo všetlcy požadované rozhodnuiia
postúpené archívu alebo zničené, žiada,n O poskytnutie sprievodnej inforinácie, kedv boji zničené,
resp. ktorénzu archívu boli postl‘pené a kec/v. Požadované rozhodnutia žiadain sprístupnit‘ elektronicky
na adresu
Rozhodnutie o nesprístupnení inforiná ciížiadain zaslat‘ na
adresu
ktorá je adresou pobytu, alebo
do elektron ickej schránky správ, ktorá je aktivovaná na doručovanie.“
-

.

Podl‘a 3 ods. 1 zákona, má každý nárok na
dispozícii.

prístup

k informáciám, ktoré majú povinné osoby k

Podl‘a

18 ods. 2 veta

prvá

zákona, ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len v časti, vydá o

tom v zákonom stanovenej lehote písornné rozhodnutie.

Povinná osoba žiadatel‘ovi sprístupnila inforrnácie ktoré povinná osoba vydala na úseku stavebného
konania a to elektronicky na mailovú adresu uvedenú žiadatel‘orn v podaní. Sprístupneme informácie
je evidované v registratúre pod číslom 27762/8710 I-l 13/2018ĺUKSP.
Informácie týkajúce sa miestnej dane z nehnuteľností povinná osoba za obdobie od 01.01.2005 do
súčasnosti postúpila v súlade s
15 zákona hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave, ako
povinnej osobe.
V časti žiadosti dotýkajúcej miestnej dane z nehnutel‘ností od účinnosti zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov do 3 1.12.2004 Vám povinná osoba toutou cestou
oznamuje, že rozhodnutia, príp. platobné výmery týkajúce sa miestnych daní za uvedené obdobie bolí
skartované; lehota uchovávania predmetných dokumentov je desat‘ rokov. Povinná osoba nedohl‘adala
doldady o skartácií.
NakoUko povinná osoba žiadateUovi nesprístupnila infonnácie v celom rozsahu a žiadost‘ v časti
citovanej vo výroku tohto rozhodnutia zamietla v súlade s ustanovením 18 ods. 2 zákona, z dóvodu,
že tieto informácie povinná osoba nemá k dispozícií, bob potrebné vo veci rozbodnút‘ tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozliodnutia.

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie v lehote 1 5 dní odo dňa jeho doručenia na
Mestskú čast‘ 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 preskúmat‘ súdom.
-

-

JIJDr. Ing. Ľubomír Baník
predno sta
Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava Nové Mesto
-

