Mestsk5 dasd Bratislava-Nov6 Mesto
Miestny irrad Bratislava-Nov6 Mesto
Jun6cka 1
832 91 Bratislava 3

NaBa znaika: BANM-47

VEC:
Ziadosd

o spristupnenie inform6cii podlh z6kona i.211/zooo Z.z. o slobodnom pristupe
zmene a doplneni niektorj,ch z6konov (zrikon o slobode inflrmricii)

k inform6ci6m a o

v platnom znerri.

Dia

12. 7.2018 Mestsk6 dast' Bratislava-Nov6 Mesto vydala pod dislom TbSZ/20l8lUKSp/SILJ-vyz
Yyzvn org5,nu StStneho stavebn6ho dohlhdu na z6klade $ 102 ods. l zrikona (. SOllSiyZb. o irzemnom
plS,novani a stavebnom poriadku v zr.erri neskor5ich predpisov (,,stavebny z6kon"). Stavebny
trad vyzval
spol. BELL INVEST, s.r.o. so sidlom Hurba,novo niim. 1,81106 Bratislava, aty v termine najnesk6r
do 31. 7. 2018 vykonala nSpravu - o5etrenie drevin odborne sp6sobilou osobou (dalej iba
,,vyzva,,
v prisluSnom gramatickom tvare).
Podl'a zdkona 8.21112000 Z.z. o slobodnom pristupe k inform6cid,m a o zmene a doplneni niektorj,ch
z6konov v platnom zneni (d'alej v texte iba zrikonai Ziadam povinnri osobu MC Bratislava-Nov6 Mesto
($ 2 ods. 2 z&kora) o spristupnenie nasledovn{'ch inform6cii:
L. Vykonala spolodnost' BELL INVEST, s.r.o. n5,pravu, t.j. boli na z5klade
o5etren6 odborne spOsobilou osobou?
2. Akj'm sp6sobom spoloinost BELL INVEST, s.r.o. rykonala nd,pravu?

vyzry poskoden6 dreviny

3. Ak6 doklady preukazujirce n6pravu predloZila spolodnost BELL INVEST, s.r.o stavebn6mu irradu?
4. Vykonala Mestsk6 dast Bratislava-Nov6 Mesto (stavebnjr 6rad, alebo akj.kofvek iny pracovnik) kontrolu, di bola n6prava vykonanS?
5. Ak bola kontrola podla predoil6ho bodu lykonan6, taktieZ Ziadam spristupnit meno pracovnika
ktory ju vykonal a zS,pisnicu z kontroly.

Ako Ziadatel Ziadam o spristupnenie poZadovanej inform6cie pisomne v zdkonom stanovenej lehote.

V Bratislave, 12. 8.

2018

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3
Prednosta miestneho úradu

Váš list číslo/zo dňa
13.08.2018

Naša značka
28287/8851/2018/UKSP/SILJ
I-117/2018

Vybavuje/(/@

Bratislava
15.08.2018

Vec:
Poskytnutie informácie
Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „povinná osoba“) podľa 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 bola dňa 10.07.2018 doručená žiadosť
Bratislava,
o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon o slobode informácií) citované:
1. „Vykonala spoločnosť BELL INVEST, s.r.o. nápravu, t.j. boli na základe výzvy poškodené
dreviny ošetrené odborne spôsobilou osobou?
2. Akým spôsobom spoločnosť BELL INVEST, s.r.o. vykonala nápravu?
3. Aké doklady preukazujúce nápravu predložila spoločnosť BELL INVEST, s.r.o stavebnému
úradu?
4. Vykonala Mestská časí Bratislava - Nové Mesto (stavebný úrad, alebo akýkoľvek iný
pracovník) kontrolu, či bola náprava vykonaná?
5. Ak bola kontrola podľa predošlého bodu vykonaná, taktiež žiadam sprístupniť meno
pracovníka ktorý ju vykonal a zápisnicu z kontroly.“
Povinná osoba spôsobom uvedeným v ust. §16 zákona o slobode informácii v zákonnej lehote
sprístupňuje Vami požadované informácie:
1. Náprava bola vykonaná podľa dokumentu o ochrane drevín pri stavebnej činnosti. Nemáme
vedomosť, či ju vykonala odborne spôsobilá osoba.
2. Dreviny boli ošetrené živicovým náterom, kmene boli obalené jutovinou a následne zadebnené
podľa vyššie uvedeného dokumentu.
3. Fotodokumentáciu, ktorú predložili referátu životného prostredia.
4. Všetky poškodené dreviny boli po vykonanej náprave a odstránení suti fotograficky
zdokumentované, kde bolo jasne vidieť vykonanú nápravu (živicový náter na ranách
poškodených drevín, obalenie jutovinou a zadebnenie kmeňov vo výške 1 m a od kmeňa pol
metra). Dňa 31.07.2018 bolo listom č. 24749/7571/2018/ZP/KOLP oznámené ukončenie
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štátneho dozoru nad drevinou v 1. stupni územnej ochrany a spisový materiál bol postúpený na
ďalšie konanie Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

S pozdravom

JUDr. Ing. Ľubomír Baník
prednosta miestneho úradu
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MESTSKÁ ČASt BRATISLAVA NOVÉ MESTO
-

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Nové Mesto
Junáeka 1, 832 91 Bratislava
-

Oddeleizie úzenzn éI,o

koi,unia

a stavebizélz o poriadku

Č. k.: 1—117/2018
sp. Zn.: 2833 1!8851/2018/SILJ

V Bratislave, clňa 15.08.2018

Mestskej časti Bratislava Nové Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava. ako povinnej osobe
(cl‘alej len „povinná osoba“) podl‘a ustanovenia 2 ods. I zákona č. 21 1/2000 Z. z. o slobodnorn
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zá kon“) bola dá a13.09.2018 doruč ená žiadost‘
Bratislava (d‘alej lej len „žiadatel‘) o poskytnutie informá cií.
-

Povinná osoba v súlade s ustanovením

I 8 ods. 2 zákona, vydáva nasledovné

R o z Ii o (I

n

utie

požadované informácie:
‚.Ak bola kontrola podľa predošlého bodu vykonaná, taktiež žiadam Sprístupnit‘ meno pracovníka
ktorýju vykonal a zápisnicu z kontroly.“

žiadateľovi
flesprístupňuje a žiadost‘ v tejto časti zamieta.

Odövodnenie:
Dňa 13.08.20 18 bola povinnej osobe doručená žiadosť žiadatel‘a, ktorá je v osobitnej evidencií
žiadostí evidovaná pod Č. 1- 117/2018 (d‘ale len „podanie“).
Žiadatel‘ podan ím žiada o poskytnutie nas ledovných informáci
„1. Vykonala spoločnost‘ BELL INVEST, s.r.o. nápravu, t.j. boli na základe výzvy poškodené dreviny
ošetrené odborne spósobilou osobou?
2. Akým spósoborn spoločnost‘ BELL INVEST, s.r.o. vykonala nápravu?
3. Aké doklad preukazujúce nápravu predložila spoločnost‘ BELL INVEST, s.r.o stavebnému úradu?
4. Vykonala Mestská Časí Bratislava-Nové Mesto (stavebný úrad, alebo akýkoľvek iný pracovník)
kontrolu, či bola náprava vykonaná‘?
5. Ak bola kontrola podl‘a predošlého bodu vykonaná, taktiež žiadam sprístupnit‘ meno pracovníka
ktorý ju vykonal a zápisnicu z kontroly.

Podl‘a 3 o(ls. 1 zákona, má každý nárok na prístup k informáciám, ktoré rnajú povinné osoby k
dispozícii.

PodI‘a

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 žiadateľovi sprístupn i la i nformácie cit.:
„1. Vykonala spoločnosť BELL IN VEST, s.r,o. nápravu, t.j. boli na základe výzvy poškodené dreviny
ošetrené odborne spósobilou osobou?
2. Akým spósobom spoločnost‘ BELL INVEST, s.r.o. vykonala nápravu?
3. Aké doklady preukazujúce nápravu predložila spoločnost‘ BELL INVEST, s.r.o stavebnému úradu?
4. Vykonala Mestská časí Bratislava-Nové Mesto (stavebn úrad. alebo akýkol‘vek iný pracovník)
kontrolu. či bola náprava vykonaná?
a to písornne elektronický na adresu uvedenú žiadatel‘om v podaní. Sprístupnenie informácie je
evidované v registratúre pod číslom 2828‘7!8851!2018!SILJ.
lnformácie týkajúce sa kontroly, zápisnice z kontroly a meno pracovníka, ktorý ju vykonal
nesprístupňujerne nakoľko ňou nedisponujeme z dóvodu postúpen ia spisového materiálu S lovenskej
inšpekci i životného prostred ia na d‘alšie konan ie.
Nakol‘ko povinná osoba žiadatel‘ovi nesprístupnila informácie v celom rozsahu a žiadost‘ v časti
citovanej vo výroku tohto rozhodnutia zamietla v súlade s ustanovením 18 ods. 2 zákona, z dúvodu.
že tieto informácie povinná osoba nemá k dispozícií, bob potrebné vo veci rozhodnút‘ tak, ako je
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučcnie:

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

-
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Na vedornie:

Mstih

:sij časti

organizačně oddelenie Miestnelio úradu mestskej Časti Bratislava NovČ Mesto, Tli
—
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