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ROZHODNUTIE

Mestský úrad v Šaľ ako prísluŠný orgán podľa zákoĺač.211/20OO Z. z. o slobodnom prísfupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektoqich zákonov v zneni neskoľších predpisov (ďalej
len ,,zákon o slobodnom prísfupe k informáciám") v spojení s $ 22 ods. 7 zákona
o slobodnom. prístupe k informáciám vo veci žiadosti

r, rozhodol

takto:

Podľa $ 18 ods. 2 zákona é. 211/2000 Z. z. o slobodnom prísfupe k infoľmáciŕlm a o Zĺnene
a doplnení niektorých zákonov, $ 46 a 47 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskoľších predpisov povinná osoba informácie

č i asto čn e n es p ľís tu p ň u j e.

odôvodnenie:

Mesfu Šaľa bola dtn l}'januára 2O2I v zmysle zákona o slobodnom pľísfupe k infoľmáciám
doručená Žiadosť , pod
evidenčným číslom 3l202ll2|l o sprístupnenie infoľmácií citujeme:

,, Aké Žiadosti o stavebné povolenie a/alebo izemné rozhodnutia Vám boli doručené od
0l. 12.2020ku dňu vybavenia tejto Žiadosti, a to, pokial' je to možné, v rozsahu údajov
a) žiadateľ/stavebník _ len právnické osoby,
b) predmet Žiadosti/identifikácia pľojektu, tj. akej stavby sa Žiadosť týka (nžzov stavby *

názvy objektov),
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c) číslo parce|ylpaĺciel, ktorých sa Žiadost', resp. predmet žiadosti dotýka,
d) dátum vydania stavebného povolenia alebo predpokladaný dátum vydania stavebného

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

súvisiacich verejných vyhlášok a pod. alebo
. poskytnete ohl'adne všetkých ľelevantných Žiadostí o stavebné povolenie aúzemné

rozhodnutie informáciu, na základe ktorej sa vieme dopracovat'k identifikácii príslušného
stavebneho projektu (napľ. paľcelne číslo, popis projektu '..), resp. Žiadatel'ovi,

pričom formu vybavenia ponechávame v plnej mieľe na Vás (t.j. infonnácie nepoŽadujeme
v Žiadnej konkľétnej alebo štruktúrovanej forme)."

Žiadosti spľávny orgán čiastočne vyhovel a informácie poskytol osobitným listom zo dŕra

20. januára202l.

Podľa $ l8 ods. 2 zákona o slobodnorn prístupe k informáciám, ak povinná osoba Žiadosti
nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie'
Rozhodnutie nevydá v prípade, ak Žiadost'bola odloŽená.

Podľa $ 9 ods. 2 zákona č. 21I12000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám informácie
o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané V informačnom systéme
za podmienok ustanovených osobitným zákonom, povinná osoba sprístupní len vtedy'
ak to ustanovuje zákon, alebo na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej
osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môŽe poskytnút' jej

zákonný zástupca' Ak dotknutá osoba ĺeŽije, taký súhlas môŽe poskytnút' jejblízka osoba.

Vzhl'adom na skutočnost', Že povinná osoba nedisponuje súhlasom dotknutých osôb
na sprístupnenie osobných údajov v návrhu na vydanie územného rozhodnutia nie je možné
sprístupniť adľesu, tel. kontakt, email a podpis splnomocneného zástupcu stavebníka,
v Žiadosti o stavebné povolenie nie je možne sprístupniť adresu projektanta, adresu

účastníkov stavebného konania a podpis žiadatel'a z dôvodu potľeby anonymizácie údajov na

ochľanu osobných údajov a identifikácie dotknutej osoby.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa $ 19 ods. l a2 zákona č' 2|ll2000
Z. z' o slobodnom prístupe k inťormáciám do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úľad

v Šali' Námestie Sv. Tľojice 7 , g27 15 Šaľa.
Toto rozhodnutie je preskúmatel'né súdom, po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.
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