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ROZHODNUTIE

Mestský úľad v Šali ako príslušný oľgán podľa zákona é. 211/2OOO Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskoľších pľedpisov (ďalej
len ,,zákon o slobodnom prístupe k informáciám") v spojení s s 22 ods. I zátkona
o slobodnom prístupe k informáciám vo veci Žiadosti

,, rozhodol

takto:

Podľa $ 18 ods. 2 zákona č.2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene
a doplnení niektorých zákonov, $ 46 a 47 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších pľedpisov povinná osoba informácie

č ias to č n e nes p ľís tupňu j e.

odôvodnenie:

Mestu Šaľa bola dňa 7. decembra 2O2O v zmysle zátkoĺa o slobodnom prístupe
k infoľmáciám doručená Žiadost'

, pod evidenčným číslom 47l2020l2l1 o sprístupnenie informácií citujeme:

o, Aké Žiadosti o stavebné povolenie ďalebo Ílzemné rozhodnutia Vám boli doručené od
01. 1 1 .2020 ku dňu vybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to moŽné, v rozsahu údajov
a) žiadateľ/stavebník _ len pľávnické osoby,
b) predmet Žiadosti/identifikácia projektu, tj' akej stavby sa Žiadosť týka (názov stavby +

ĺázvy objektov),
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c) číslo parce|ylparciel, ktorých sa Žiadost', resp. pľedmet Žiadosti dotýka,
d) dáturn vydania stavebnélro povolenia alebo pľedpokladaný dátum vydania stavebného

povolenia, územnóho rozhodnutia,
e) kontakt na žiadate|'ďstavebníka alebo jeho splnomocneného zástupcu'
Postačujúce pľe naše účely bude napr. ak:
. poskytnete kopie predmetných Žiadostí o stavebné povolenie a územné ľozhodnutie'

súvisiacich verejných vyhlášok a pod. alebo
. poskýnete ohl'adne všetkých relevantných Žiadostí o stavebné povolenie aizemne

rozhodnutie infonnáciu, na zák|ade ktoľej sa vieme dopľacovat'k identiťrkácii príslušného

stavebného projektu (napr. paľcelné číslo, popis pľojektu ...), ľesp. Žiadatel'ovi,
pričom formu vybavenia ponechávame v plnej miere na Vás (t.j' informácie nepoŽadujeme

v Žiadnej konkrétnej alebo štruktúľovanej forme)."

Žiadosti spľávny oľgán čiastočne vyhovel a infonnácie poskýol osobitnýrn listom zo dňa
17. decernbra 2020.

Podl'a $ l8 ods. 2 zŕlkona o slobodnom prístupe k infonnáciám' ak povinná osoba Žiadosti
nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písornné rozhodnutie.
Rozhodnutie nevydá v prípade, ak Žiadost'bola odloŽená.

Podľa $ 9 ods. 2 zákona č' 2ll12000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám infonnácie
o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoľé sú spľacúvané V infonnačnom systérne

za podrnienok ustanovených osobitným zákonom' povinná osoba sprístupní len vtedy,
ak to ustanovuje zákon, alebo na zák|ade predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej
osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilost' na právne úkony, taký súhlas môŽe poskýnúť jej

zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba neŽIje, taký súhlas môŽe poskytnút' jej blízka osoba.

Vzhl'adom na skutočnost', Že povinná osoba nedisponuje súhlasom dotknutých osôb
na spľístupnenie osobných údajov Vám v návrhu na vydanie úzernného rozhodnutia nie je
moŽne sprístupniť podpis žiadate|'a, adresu účastníkov územného konania a podpis
splnomocneného zástupcu stavebníka, v Žiadosti o stavebné povolenie nie je moŽné
sprístupniť podpis Žiadateľa, adľesu projektanta, adľesu účastníkov stavebneho konania
z dôvodu potreby anonymizácie údajov na ochľanu osobných údajov a identifikácie dotknutej
osoby.

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu moŽno podat' odvolanie podľa $ l9 ods' l a2 zákona č.2Ill2000
Z. z. o slobodnom prístupe k infonnáciáĺn do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úrad

v Šali, Námestie Sv. Trojice 7 , g27 15 Šal'a.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.
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