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ROZHODNUTIE

Mestský úľad v Šati ako pľíslušný oľgán podľa zákonač.21112000 Z. z. o slobodnom pľístupe
k infoľmáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoľších predpisov (ďalej
len ,,zĺikon o slobodnom pľístupe k informáciám") v spojení s $ 22 ods. I zékona
o slobodnom prísfupe k informáciám vo veci Žiadosti -_

', rozhodol

takto:

Podľa $ 18 ods. 2 zákona č.2lIl20O0 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciŕm ao anene
a doplnení niektorých zákonov, $ 46 a 47 zákona č.7ll1g6j Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v znení neskorších predpisov povinná osoba infoľmácie

č i a s to č n e n es p ľís tu p ň u j e.

odôvodnenie:
Mestu Šaľa bola dňa 12. februara 2021 v zmysle zákona o slobodnom pľístupe
k informáciám doručená žiadosť

' 
pod evidenčným číslom IIl202I/2l1 o spľístupnenie informácií citujeme:

,, Aké žtadosti o stavebné povolenie ďalebo územné rozhodnutia Vám boti doručené
od 0], 0I. 202] ku dňuvybavenia tejto žiadosti, a to, pokiaľ je to možné, v ľozsahuúdajov

a) žiadateľ/stavebník _ len právnické osoby,

(



2

b) predmet žiadosti/identffikócia pľojektu, t.j' akej stavby sa žiadost' tyka (nózov stavby+ názvy objektov),
c) číslo parcely/parciel, ktorých sa žiadost', resp. predmet žiadosti doýka,d) dátum vydania stavebného povolenia atuio\*-áirararný dátum vydania stavebnéhopovolenia, územného ľozhodnutia,
e) kontakt na žiadateľa/stavebnĺka alebo jeho splnomocneného zástupcu.

Postačujúce pre naše účety bude napľ. ak;

' poslqltnete kópie predmetnýci žiadostí o stavebné povolenie a územné ľozhodnutie,súvisiacich verejných vyhtášok a pod. alebo
' posĺqltnete ohľadne všetbých ielevantných žiadostí o stavebné povolenie a územnéľozhodnutie infoľmáciu, na základe ktore1: sa vieme árprororrt'k identifikócii príslušnéhostavebného pľojektu (napr. parcelné čístó, popis pľojieitu ...), ľesp. zĺoir'irľort,pľičom formu vybavenia ponechávame v plnôi miere ía Vás' (ti. informácie nepožadujemev žiadnej konlĺľétnej alebo štruktúrovanej forme).,,

!1a{ogti správny oľgán čiastočne vyhovel a informácie poskytol osobitným listom zo dňa25. febľuáľa2021.

Podl'a $ 18 ods' 2 zákona oslobodnom prístupe kinfoľmáciám, ak povinná osoba Žiadostinevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie'Rozhodnutie nevydá v pľípade, ak Žiadost'bola odložená.

Podl'a $ 9 ods' 2 zákona č. 2II12O00 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám informácieo osobných údajoch fyzickej osoby, ktoĺé sú .p.uóĺuune v informačnom systémeza podmienok ustanovených osobitným_ zákonom, pouĺ*a osoba sprístupní len vtedy,ak to ustanovuje zákon, alebo na základ,e 
^predchád,zäj*"r'o písomnóho súĹlasu dotknutejosoby' Ak dotknutá osoba nemá spôsobilost'nu p.aun" ĺr.ony, ták;; sĺhtas môže poskýnúť jejzákonrý zástupca. Ak dotknutá osoba neŽije,taký súhlas Áoz"poskytnúť j ej blízkaosoba.

Vzhl'adom na skutočnost', že povinná osoba nedisponuje súhlasom dotknutých osôbna spľístupnenie osobných údajov v návrhu na vydanie äzemného rozhodnutia nie je moŽnéspľístupnit' adresu, tel' kontakt, email a poapis ,plnorno*eného zástupcu stavebníka'v Žiadosti o stavebné povolenie nie je'.. 
^-oz"e 

.p'[,ňir' adresu pľojektanta, adresuúčastníkov stavebného. konania a podpis žiadateľa, aouoáu potreby anonymizácie údajov naochĺanu osobných údajov a identifikáôie dotknut"; osouy. 
--

Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podat' odvolanie podl'a $ 19 ods. 7 a2 zákona č. 2l1l200lZ'-'' 

'slobodnom 
pľístupe k informáciám do 15 dní odo jĺa;eho doručenia na Mestský úradv Sali, Námestie Sv. Tľojice 7,927 15 Šal'a'

Toto rozhodnutie je pľeskúmatel'né súdom, po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.
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