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ROZHODNUTIE

Mestský úrad v Šďi ako príslušný orgán podl'a zákona č' 211ĺ2000 Z. z. o sloboc{nom
prístupe k infoľmáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
pľedpisov (ďalej len ,,zákon o slobodnom prĺstupe k infoľmáciám") v spojení s $ 22 ods. l
zákona o slobodnom prístupe k informáciĺim vo veci Žiadosti

, rozhodol

takto

Podľa $ l8 ods. 2 zákona č. 2l l/2000 Z. z' o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene
a doplnení niektoých zákonov, $ 46 a 47 zilkonač,.7|/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskoľších predpisov povinná osoba Vašej žiadosti o poskytnutie
informácie

nevyhovuje.

odôvodnenie:

Mestu Šaľa bola dťlaZ}.januríra 202I v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

i:ľ:T'ä.13#ľ "u1r'"r" 4/202lĺ2|l, o spľĺsfupnenie nasledovných informiĺcií, citu.Jeme:

,, Jedná sa o stavebné povolenia u ktorýchje uvedený predpokladaný dcitum zahójenia alebo
dokončenia výstavby v rolu 202] a to v rozsahu údajov:

a) meno, nózov investora
b) ndzov stavby
c) umiestnenie slavby (obec, ulica, prípadne parcelné číslo)
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" ';:ť::ľ;ť::ľr';trľ 
začatia výstavby v ľoku 202I, resp' dĺitum pĺtinovaného ukončenia

Vyfiltrovctt'informdcie.ýkajúce sa najmt) 
?bľkr: ako sli polyfunkčné domy, nĺikupné cenh.d,objekty občian'skej vybaveno'ĺĺi, priemyseIné p?rlry, prirrii'íĺré objekĺy s výnimkou objektol,dopravnej, cestnej, energetickej, vodoiodnej a kanalizačnej infľa.ítruktúly.,,

Podľa $ t8 ods' 2 zákona oslobodnom pľístupe kinformáciám' ak povinná osoba Žiadostinevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom V zákonom ounou.*; i.ľro,. písomné rozhodnutie.Rozhodnutie nevydá v pľípade, ak Žiadost,bola odloŽená'

Podl'a $ 3 ods' l zĺíkona o slobodnom pľístupe k informáci ám, kaŽdý má pľávo na prístupk infoľmáciám, ktoré majú povinne osobf t dispozícii.

Žiaclosti správny oľgán nevyhovel z dôvodu, Že tieto informácie v poŽadovanej štruktúľe nemá

[:';ľlxä;:;ffiäi iniormácie u poŽudouunej štľuktúre ne"xistuiĺ u t* iĹt |oaľa zákona
Zákon o slobodnom prístupe k infoľmáciám neukladá povinnej osobe povinnost, vytváľať nazáklade žiadosti informácie, litoľé v *o'"nr" podania žiadosti neexistujú. Sprísfupnenietakýchto infoľmácií môŽe povinná osoba odmiitnuť z dôvodu, že ieh neme Ĺ dispozÍcii.Povinná osoba nie je povinná spľacovávať a vytvárď ilhi;y a tabul,ky informácií, ktorev momente podania Žiadosti o ilrfoľmácie ešte neexistov;li aleĹ inak usporadúvat, informáciepodl'a laitérií stanovených žiadatel'om v žiadosti o infoľmácie.

Poučenie
Proti tomuto ľozhodnutiu možno podat'odvo'lanie podl,a $ 19 ods. l a2 zákona č.2l1/2O0OZ'.z' o slobodnom pľĺstupe infoľmáciám do 15 anioao on'jeho doručenia na Mestský úradv Sali, Nĺímestie Sv. Tľojice 7, g27 15 Šal'a.
Toto ľoáodnutie je preskúmatel'né súdom, po vyčerpaní všetkých oprávnených prostriedkov.
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Ing. Jana Nitrayová

prednostka Mestského úľadu v Šdi


