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ROZHODNUTIE

Mestský úrad v Šah ako pľíslušný orgĺán podľa zákona č.2II/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k infoľmáciám ao Zmene a doplnení niektoľých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ,,zákon o slobodnom prístupe k informáciám") v spojení s $ 22 ods. l zákobao slobodnom
pľístupe k informáciám vo veci Žiadosti

rozhodol

takto:

Podl'a $ l8 ods. 2 zákoĺa č. 2||12000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o Zmene
a doplnení niektoýh zákonov, $ 46 a 47 zákona č.7111967 Zb. o správnom konaní (správny
poriadok) v zneĺĺ neskoľších predpisov povinná osoba informácie

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

odôvodnenie:

Mestu Šaľa bola dňa 6. apríla 202I v zmysle zákona o slobodnom pľístupe k infoľmáciám
doručená Žiadosť _ 

i, pod evidenčným číslom
2Il202Il2I1 o sprístupnenie inťoľmácií z rozhodnutí (resp. z dokumentov nahĺadzujúcich
ľozhodnutia), teda o poskytnutie niŽšie uvedených kópií ľozhodnutí, podl'a zákona č). 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákon), a to:

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
|J zemný súhlas nahľadzujúci územné rozhodnutie
Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spoločné povolenie)



2

IJzenný súhlas, spoločný uzemný súhlas
Akýko l'vek iný dokurn ent nakt adzuj úci územné ľo zho dnuti e

Stavebné povolenie
Stavebné ohlásenie
Akýkol'vek dokument nahradzujúci stavebné povolenie či stavebné ohlásenie,

vydaných mestom Šaľa za obdobie od 0l ' Ol.202l do 3l.03' 202l, ktoré sa týkajú
pozemných stavieb pre právnické osoby'

Žiadosti správny oľgán čiastočne vyhovel a infonnácie poskytol osobitným listom zo dňa
13.04.2021.

Podl'a $ l8 ods. 2 zákona o slobodnom 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 Žiadosť bola odloŽená.

Podľa $ 9 ods. 2 zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám informácie
o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoľé 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 poskytnúť jej zákonný zástupca' Ak
dotknutá osoba nežIje, taký súhlas môŽe poskytnút' jejb|izka osoba'

Vzhl'adom na skutočnost', Že povinná osoba nedisponuje súhlasom dotknutých osôb na

sprístupnenie osobných údajov v územnom rozhodnutí nie je možné sprístupniť adresu

účastníkov konania a podpis vedúcej stavebného úradu na základe Poverenia zo dňa
30. 11 . 2016, v rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením nie je moŽne
sprístupnit'adľesu účastníkov konania a podpis vedúcej stavebného úľadu nazáklade Poveľenia
zo dŕn 30. 11 . 2016 z dÔvodu potreby anonymizácie údajov na ochľanu osobných údajov
a identifikácie dotknutej osoby.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie podľa $ 19 ods. 7 a2 zákona č.2lll2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úrad

v Šali, Námestie Sv. Trojice 7, g27 l5 Šaľa.
Toto rozhodnutie je pľeskúmateľné súdom, po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov.
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