Dobry den
Podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) dopĺňam ziadost o potrebne náležitosti:

a/ informáciu žiadam spristupnit mailom na adresu
b/ bolo udelene stavebne povolenie pre nižšie spominany projekt Bellavita v Novom Meste? Kedy sa
začne s výstavbou spomínaného projektu?
moje kontaktne údaje su:

Ďakujem

Dobrý deň.
Mestskej časti Bratislava- Nové Mesto (ďalej len ,.Úrad‘") bola dňa 15.06.2018
doručená elektronická žiadosť z adresy
"
( ďalej len „ Žiadateľ )
o poskytnutie informácií /citované v plnom rozsahu/:

26. 6.2018
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„Dobry den na zaklade telefonického hovoru a zakona o prístupe k
informáciám sa chceme informovat v akom stadiu je momentálne avizovaný «.
developersky projekt Bellavita plánovány v Novom Meste na Sliackej/ Tupého
ulici? Je projekt schválený pripadne kedy sa predpokladá s výstavbou a ako
dlho by mala trvat?
vopred dakujeme za informácie„

Úrad predmetnú žiadosť preskúmal a zistil, že neobsahuje náležitosti uvedené v § 14
ods.2 zákona č. 211/2000 Z.Z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a preto podľa § 14 ods.3
zákona o slobode informácií Žiadateľa vyzýva, aby v lehote do 7 dní žiadosť doplnil:

akým spôsobom žiadate informáciu sprístupniť
o konkretizáciu obsahu požadovanej informácie, primárne čo myslel pod „Je
projekt schválený ........ t.j. akú informáciu žiadate sprístupniť

Podľa § 14 ods.2 zákona o slobode informácií nestačí všeobecné označenie informácie,
aleje potrebné informáciu konkretizovať, aby nemohla byť zamenená za inú. Podľa §
14 ods.3 zákona o slobode informácií, ak napriek výzve úradu žiadosť nedoplníte, úrad
žiadosť odloží.

Podľa § 14 zákona č. 211/2000 Z. Z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

ods. (2)
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.

ods. (3)
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.

