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ROZHODNUTIE

Mestský úrad v Šĺĺ aro pľíslušný orgaĺr podľa zákonač.21112000 Z. z. o slobodnom pľístupe
k iďoľmáciĺĺm a o zÍnene a doplnení niektoých ziĺkonov v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej

len ,,zákon o slobodnom prístupe k iďoľmáciám") v spojení s $ 22 ods. 1 ziĺkona
o slobodnom pľístupe k informáciám vo veci žiadosti

', ľozhodol

takto

Podľa $ 18 ods. 2 zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektoých zĺĺkonov, $ 46 a 47 zákona č.7|11967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v zneni neskorších predpisov povinná osoba infoľmácie

č ĺas to č n e n es p r ís tu p ň u j e.

odôvodnenie:

Mestu Šaľa bola dňa 5. októbra 2O2O v zmysle zákonao slobodnom prístupe k informáciám
doručená žiadosť , pod
evidenčným číslom 39l2020l2l1 o spľĺstupnenie infoľmácií citujeme:

,, Aké Žiadosti o stavebné povolenie ďalebo územné rozhodnutia Vám boli doručené od
01. 09. 2020kudňu vybavenia tejto Žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v ľozsahu údajov
a) žiadateľlstavebník _ len pľávnické osoby,
b) pľedmet Žiadosti/identiÍikácia projektu, tj. akej stavby sa Žiadosť týka (názov stavby -|

ĺázvy objektov),
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c) číslo paľcely/parciel, ktorych sa Žiadost', resp. predmet Žiadosti dotýka,
d) dátum vydania stavebného povolenia alebo pľedpokladaný dátum vydania stavebného

povolenia, územného ľozhodnutia'
e) kontakt na žiadateľďstavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu.
Postačujúce pre naše účely bude napr. ak:
. poskytnete kópie pľedmetných Žiadostí o stavebné povolenie a územné rozhodnutie,

súvisiacich verejných vyhlášok a pod. alebo
. poskytnete ohľadne všetkých relevantných žiadostí o stavebné povolenie auzemné

rozhodnutie informáciu, na základe ktorej sa vieme dopracovať k identifikácii príslušného
stavebného pľojektu (napr. parcelné číslo, popis pľojektu ...), resp. žiadatel'ovi,

pričom formu vybavenia ponechávame v plnej miere na Vás (tj. informácie nepožadujeme
v žiadnej konkľétnej alebo štruktúrovanej forme)."

Žiadosti správny oľgán čiastočne vyhovel a informácie poskytol osobitným listom zo ďťta

9. októbra 2020.

Podľa $ 18 ods. 2 zákona oslobodnom prístupe kinformáciám, ak povinná osoba Žiadosti
nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné ľozhodnutie.
Rozhodnutie nevydá v pľípade, ak žiadosť bola odloŽená.

Podľa $ 9 ods. 2 zákona č. 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám informácie
o osobných údajoch fuzickej osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme
za podmienok ustanovených osobitným zákonom, povinná osoba sprístupní len vtedy,
ak to ustanovuje zákon, alebo na zék|ade predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej
osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na pľávne úkony, taký súhlas môŽe poskytnúť jej
zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môže poskytnúť j ejblizka osoba.

Vzhľadom na skutočnosť' Že povinná osoba nedisponuje súhlasom dotknutých osôb
na sprístupnenie osobných údajov Vám v návľhu na vydanie ľozhodnutia o umiestnení stavby
nie je moŽné sprístupniť mobilné telefonne číslo, súkromnú emailovú adľesu a podpis
splnomocneného zástupcu a v návrhu na vydanie územného rozhodnutia nie je moŽné
sprístupniť adľesu vlastníkov pozemkov, adresu účastníkov územného konania a podpis
splnomocneného zástupcu stavebníka z dôvodu potreby anonymizácie údajov na ochĺanu
osobných údajov a identifikácie dotknutej osoby.

Poučenie:

Pľoti tomuto ľozhodnutiu moŽno podať odvolanie podľa $ 19 ods. l a2 zákona č.21112000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úrad
v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, g27 15 Šaľa.
Toto ľozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní všetkých opľavných prostriedkov.

'ĺ'{i

Ing. Jana Ni

3 ,--

*

ŕ
*

*

prednostka
a

v Šali


