Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Počet stromov v Novom Meste

Povinná osoba: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, Junácka 1, Bratislava - Nové Mesto 832 90,
prednosta@banm.sk, sekretariatprednostu@banm.sk, organizacne@banm.sk
Žiadateľ:
Dobrý deň,
na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov žiadam o nasledovné informácie:
Počet stromov, ktoré sú v správe a vlastníctve mestskej časti Nové Mesto a počet stromov, ktoré
mestská časť Nové Mesto vysadila v roku 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.
Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu:
V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie.
Ďakujem,

Od: miriam.kamhiyehova@banm.sk
Odoslané: 9. augusta 2018 14:00
Komu:
Kópia: 'eva.tomecek@banm.sk'; 'marta.zavodna@banm.sk'
Predmet: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Počet stromov v Novom
Meste_sprístupnenie informácie
Dôležitosť: Vysoká
Prílohy: postúpenie EKO podniku VPS - časť.pdf
Dobrý deň.

Dňom 07.08.2018 pod číslom I-114/2018 eviduje Mestská časť Bratislava – Nové Mesto Vašu
žiadosť o informáciu podľa 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“), ktorá
sa týka sprístupnenia nasledovných informácií:
1. počtu stromov, ktoré sú v správe a vlastníctve MČ Bratislava - Nové Mesto
2. počtu stromov, ktoré MČ Bratislava – Nové Mesto vysadila v roku 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako povinná osoba podľa §2 ods.1 zákona sprístupňuje
žiadateľovi čiastočne informáciu a to v bode 2.
V časti žiadosti bod 1, týkajúcej sa počtu stromov, ktoré sú v správe a vlastníctve MČ Bratislava - Nové
Mesto, mestská časť ako povinná osoba požadovanými informáciami nedisponuje, nakoľko na
pasportizáciu prvkov verejnej zelene v rámci výstavby, správy a údržby verejnej zelene vo
vlastníctve a správe mestskej časti bol mestskou časťou zriadený EKO podnik VPS, ktorému bola
Vaša žiadosť v tejto časti v zmysle §15 zákona postúpená ako povinnej osobe, ktorá predmetnými
informáciami disponuje.
K Vašej žiadosti o poskytnutie informácii uvádzame nasledovné:
Rok

počet vysadených stromov

2014

38 ks

2015

65 ks

2016

30 ks

2017

481 ks

2018

0 ks.

S úctou
Ing. Miriam Kamhiyehová
vedúca referátu životného prostredia
oddelenie životného prostredia a územného plánovania
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
tel.: 02/49 253 208
e-mail: miriam.kamhiyehova@banm.sk
www.banm.sk

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Oddelenie životného prostredia a územného plánovania

Váš list číslo/zo
dňa

Naša značka

Vybavuje/(/@

Bratislava
07.08.2018

27508/8724/2018/ZP/KAMM
02/49253208/

Vec:
Postúpenie časti žiadosti podľa Zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
Dňom 07.08.2018 pod číslom I-114/2018 eviduje Mestská časť Bratislava – Nové Mesto žiadosť
o informáciu podľa 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“)
, ktorá sa týka sprístupnenia nasledovných informácií:
1. počet stromov, ktoré sú v správe a vlastníctve mestskej časti Bratislava - Nové Mesto;
2. počet stromov, ktoré mestská časť Bratislava – Nové Mesto vysadila v roku 2014, 2015, 2016, 2017
a 2018
Vzhľadom na skutočnosť, že Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako povinná osoba nedisponuje
požadovanými informáciami v bode 1, nakoľko na predmetnú činnosť bol mestskou časťou zriadený
EKO podnik VPS a na základe Čl. II bodu 1.8.5. Zriaďovacej listiny EKO podniku VPS v znení
neskorších dodatkov, postupujeme Vám ako povinnej osobe podľa §2 ods. 1 zákona predmetnú žiadosť
v bode 4 v zmysle §15 zákona na priame vybavenie.
S pozdravom
Prílohy
Žiadosť podľa Z. č. 211/2000 Z. z.

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

Číslo účtu
SK08 5600 0000 0018 0034 7007

IČO
00603317
DIČ
2020887385

Stránkové dni
Pondelok 800 - 1200
Streda
800 - 1200
Piatok
800 - 1200

1300 - 1700
1300 - 1700

Subject: RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Počet stromov v Novom Meste - žiadosť o súčinnosť
Dobrý deň,
počas roka 2018 EKO VPS nesadilo žiadne stromy.
S pozdravom
Ing.
Tel. : 55423689
vedúca Strediska údržby zelene
EKO podnik VPS
Halašova 20, 832 90 Bratislava
Odoslané: 7. augusta 2018 13:36
Komu: EKO-VPS, Stredisko udrzby zelene
Kópia:
Predmet: FW: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Počet stromov v Novom Meste - žiadosť o
súčinnosť
Dobrý deň.
Dnes bola doručená na tunajší úrad žiadosť podľa Z. č. 211/2000 Z. z. okrem iného vo veci:
- počtu stromov, ktoré mestská časť Bratislava - Nové Mesto vysadila v roku 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018.
Nakoľko nemáme presné údaje za r. 2018, dovolili by sme si Vás požiadať o zaslanie informácie, koľko
stromov ste ako zriadená organizácia mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vysadila za obdobie
január až august 2018. Údaje za ostatné roky máme k dispozícii.
Keďže sa jedná o žiadosť v zmysle Z. č. 211/2000 Z. z., dovolila by som si Vás požiadať o zaslanie
požadovanej informácie najneskôr do 09.08.2018.
S pozdravom

vedúca referátu životného prostredia
oddelenie životného prostredia a územného plánovania
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
tel.: 02/49 253 208

