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ROZHODNUTIE

Mestský úľad v Šali ako príslušný orgán podl'a zákona č.21112000 Z. z. o slobodnom prísfupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeĺú neskoľších pľedpisov (ďalej

len ,,zákon o slobodnom pľístupe k informáciám") v spojení s $ 22 ods. I zákoĺa
o slobodnom prístupe k informáciám vo veci Žiadosti

rozhodol

takto:

Podľa $ 18 ods. 2 zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene

a doplnení niektorých zákonov, $ 46 a 47 zákona č.7IlL967 Zb. o správnom konaní (spľávny
poriadok) v znení neskorších predpisov povinná osoba Vašej žiadosti o poskýnutie
informácie

nevyhovuje v bode 2.

odôvodnenie:

Mestu Šaľa bola dňa 18. novembľa 2020 vzmysle zákona oslobodnom prísfupe
podk informáciám doručeĺĺá žiadosť od

evidenčným číslom 45 l 2020 l2I1, o sprístupnenie informácií :

1. Koľko tulavých a zabehnutých psov (odchýených) evidujete na území mesta v rokoch:

20 1 O, 20 7 r, 2012, 2013, 20r 4, 20 r 5, 20r 6, 2017, 20r 8, 201 9, 2020 (doter az)?

2. Koľko psov (za ktoľého bolazap\atená daň) evidujete nauzemi mesta v rokoch: 2010,

20 I I, 2Ol2, 2OI3, 20I 4, 20I 5, 20L 6, 20 17, 20 1 8, 2019, 2020 (ďoteraz)?
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3. Kol'ko finančných pľostľiedkov (daň zapsa) vybralo mesto v rokoch: 2010,207l,2012'
20 I 3, 20 I 4, 20 7 5, 20 | 6, 20 1 7, 20 I 8, 20 I 9, 2020 (doter az)?

4. Vlastní mesto karanténnu stanicu a útulok?
5. Prevádzkuje mesto kaľanténnu stanicu a útulok vo vlastnej réžii?
6. Kto (ťyzická osoba, právnická osoba) pre mesto zabezpečuje zäkonný odchý túlavých

psov?

Žiadosti správny orgán čiastočne vyhovel ainformácie kbodom l',3., 4.,5. a6. poskytol
osobitným listom zo dťla 25. novembra2020.

Podl'a $ 18 ods' 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ak povinná osoba Žiadosti
nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné ľozhodnutie.
Rozhodnutie nevydá v prípade, ak Žiadost'bola odloŽená.

Podľa $ 3 ods. I zákona o slobodnom prístupe k infoľmáciŕlm, kaŽdý má právo na prístup
k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

Žiadosti v bode 2. správny oľgán nevyhovel z dôvodu, Že tieto informácie nemá k dispozícii.
Zákon o slobodnom prístupe k infoľmáciám neukladá povinnej osobe povinnost' vývárať
na základe Žiadosti informácie, ktoré v momente podania tejto Žiadosti neexistujú.
Sprístupnenie takýchto informácii môŽe povinná osoba odmietnut' z dôvodu, že ich nemá
k dispozícii.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu moŽno podat' odvolanie podľa $ l9 ods. 7 a2 zákona č. 21112000
Z.'z. o slobodnom prístupe k informáciám do l5 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úrad
v Sali, Námestie Sv. Tľojice ] ,927 15 Saľa.
Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom, po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.
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