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ROZHODNUTIE

Mestský úľad v Šali ako príslušný oľgán podľa zétkonač,.2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v zĺeni neskoľších predpisov (ďalej

len ,,zákon o slobodnom prístupe k infoľmáciám") v spojení s $ 22 ods. 1 zžl<onao slobodnom
prístupe k informáciám vo veci Žiadosti ., ľozhodol

takto:

Podľa $ 18 ods' 2 ztkona č,. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektoľých zákonov, $ 46 a 47 zákona č.7111967 Zb. o sprävnom konaní (správny

poriadok) v znení neskorších predpisov povinná osoba informácie

nesprístupňuje v bode č.4 písm. a) a c).

odôvodnenie:

Mestu Šaľa bola ďtn 7. |ťra 202I v zmysle zákona o slobodnom pľísfupe k informáciĺĺm
doručená Žiadosť od ,, pod evidenčným číslom
34l202I l2|1, o sprísfupnenie informácií :

l. Kedy bude zveľejnený zvukový zŕľ''nan z júnového zastupiteľstva?
2. Aká je aktuálna situácia ohľadom obchvatu?
3. Bude v niektoľom budúcom kľoku potľebný (záv'ánlý) súhlas/rozhodnutie mestského

zastupiteľstva s vybudovaním spďovne-(niekedy nepťesne označovanej ako ''centrum
cirkuiárnej ekonomiky'') v katastri mesta Šaľa?
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4. Informácie ohľadom technických sluŽieb tnesta Šal'a, mestského podniku, ktoý skončil v

minulosti v likvidácii?
a) počet zamestnancov v ľoku 2000 či 2001.,

ui äto oblasti činnosti/podnikania mali technické sluŽby na staľosti okolo roku 2000

cj s akým koncoročným výsledkom (aký zisk/stľata) skončilo hospodárenie technických

sluŽieb v jednotlivých rokoch 2000-2004.

Žiadosti správny orgán čiastočne vyhovel a informácie poskýol osobitným listom zo dŤĺa

19.07 .202r.

Podľa $ 18 ods. 2 zákona oslobodnom prístupe kinformáciám, ak povinná osoba Žiadosti

neuyhouie hoci 1en sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné ľozhodnutie'

Rozhodnutie nevydá v prípade, ak Žiadosť bola odloŽená'

Podl'a $ 3 ods. I zákona oslobodnom prístupe k informáciám,kaŽdý má pľávo na pľístup

k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii'

Mesto Šaľa ako povinná osoba nedisponuje s požadovanou informáciou k bodu 4. písm' a)

počet zamestnancov v roku 2000 či 2OO1 apísm. c) s akým koncoročným výsledkom (aký

)isk/stľata) skončilo hospodáľenie technických sluŽieb v jednotlivých rokoch 2000-2004

a pľeto ju nemÔže sprístupniť.

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu moŽno podať odvolanie podľa $ 19 ods. L a2 zákona č.2|ll2000
Z. z. oslobodnom prístupe k informáciám do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úrad

v Šali, Námestie Sv. Trojice 7,g27 15 Šaľa.

Toto rozhodnutie je presĹúmateľné súdom, po vyčerpaní všetkých opravných pľostriedkov.
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