
Subject: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Nárast počtu trvalých pobytov

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:

Chcel by som Vás požiadať o informáciu, koľko bolo podaných žiadostí o prihlásenie trvalého
pobytu vo Vašej mestskej časti od januára 2018. Informáciu prosím v absolútnych číslach za
jednotlivé mesiace. Vopred Ďakujem.

Informáciu žiadam zaslať v elektronickej podobe na moju emailovú adresu:

V zmysle § 14 ods 5. zákona žiadam o potvrdenie prijatia žiadosti o informácie.

Ďakujem,

mailto:prednosta@banm.sk
mailto:sekretariatprednostu@banm.sk
mailto:organizacne@banm.sk


Predmet: RE: Žiadosť o informácie podľa 211/2000 Z.z.: Nárast počtu trvalých pobytov

Vážený pán

     Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto eviduje dňa 29. mája 2018 elektronicky podanú žiadosť o informáciu v zmysle zákona č.
211/2000 (infozákon) žiadateľa : evidovanú v centrálnej evidencii žiadostí
o informáciu v zmysle zákona 211/2000 na oddelení organizačnom a evidencie obyvateľov pod č. I-119/2018, v ktorej žiadateľ
požaduje sprístupnenie informácie  v rozsahu :
„koľko bolo podaných žiadostí o prihlásenie trvalého pobytu vo Vašej mestskej časti od januára 2018. Informáciu prosím
v absolútnych číslach za jednotlivé mesiace.“
Informácie žiadam zaslať v elektronickej podobe na mailovú adresu

Úrad v rozsahu a spôsobom uvedeným v § 16 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) sprístupňuje požadované informácie nasledovne:

S pozdravom

vedúca oddelenia organizačného a evidencie obyvateľov
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
tel: 02/49 253 367

ROK MESIAC Prihlásení
Prírastok/

Úbytok Slováci Cudzinci Prírastok/Úbytok
Kontrolný
prepočet

2018 01 45032 -3 41977 3055 15 45032

02 45093 61 42038 3055 0 45093

03 45161 68 42092 3069 14 45161

04 45210 49 42112 3098 29 45210

05 45255 45 42133 3122 24 45255

06 45288 33 42161 3127 5 45288

07 45313 25 42167 3146 19 45313
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