
M
v
S
MEsTsKÝ Únao

ESTO

AĽA
Námestie Sv. Troiice 7,927 |5 Šal'a,.Slovenská republika
'Ť:T:iiäžňôi 1'ifió sbai-+'ĺruí, |czĺ lol 3I'l7l 602l^" 

É--*uii: mesto9sala;b/ 
ľÄľ'''**sala'sk

Váš list číslo/zo dňa
09.07.202r

Naše číslo
3118412021/OOaSi3034
351202112t1

Vybavuje/klaPka
Vnukova/321

Šaľa
16.07 .2021

Mestský úrad v Šaľ ako príslušný orgán podľa'zákonaé.2IIl2oOO Z' z' o s1obodnom prístupe

k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

1en "zákon 
o slobodnom prístupe t ĺnľÁĺcĺáĺn") v spojení s $ 22 ods' 1 zikoĺao slobodnom

prístupe k informáciám vo veci žiadosti

rozhodol

ROZTIODNUTIE

takto:

odôvodnenie:

Podľa$18ods.2zákonaé.2II:200OZ.z.oslobodnompľístupekinformáciámaozmene
a doplnení niektorýóh ,áko.rou, $ 46 a 47 zékoĺa č.'ĺ1ll96j Zb. o spľávnom konaní (správny

poĺäootl v znení neskorších preápisov povinná osoba informácie

č i as to čn e n e s p ľ ístu p ňu j e'

Mestu Šaľa bo1a dňa 9. jiúa 2O2L v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám

doručená Žiadosť 
Jq '' JvL* 2v-\ 

i' pod evidenčným číslom

35l2íJ2'l2|l o sprístupnenie informácií z ľozhodnutí (ľesp' z dokumentov. nahradzujúcich

rozhodnutia), teda o poskýnutie nižšie uvedených kópií'ľoihodnutí, podľa zákoĺač,.5011976

Zb. oinemrlom planóvani a stavebnom poriadku (stavebný zákon), a to:

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby

ÍJ zertý súhlas nahradzujúci územné rozhodnutie

Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spoločné povolenie)



2

Podľa $ l8 ods. 2 zákonaoslobodnom prístupe kinformáciám, ak povinná osoba Žiadosti

nevyhouie hoci len sčasti, vydá o tom vzákonom stanovenej lehote písomné ľozhodnutie'

Rozhodnutie nevydá v prípade, ak Žiadosť bola odloŽená'

Podľa $ 9 ods. 2 zákona č. 2II]20OO Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám informácie

o osobnych údajoch fyzickejosoby, ktoľé sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok

ustanovónýctr osobĺtíym ,iuono^,povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon,

alebo na základepreáchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba

nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môŽe poskýnúť jej zákonný zástupca' Ak

dotknuta osoba nežije, taký súhlas môže poskýnúť jej blízka osoba'

Vzhľadom na skutočnosť, Že povinná osoba nedisponuje súhlasom dotknutých osôb na

sprístupnenie osobných údajov_v územnom rozhodnutí nie je moŽné sprístupniť adľesu

účastníkov konania apodpis vedúcej stavebného úradu na zák|ade Poverenia zo dňa

30. 11 .2016, vrozhodnutí oumiestnení stavby nie je moŽné sprístupniť adľesu účastníkov

konania a podpis vedúcej stavebného úľadu-na zák|ade Poverenia zo dňa 30' 11' 2016

a v rozhodnutí stavebné povolenie nie je moŽné spľístupniť adresu účastníkov konania a podpis

vedúcej stavebného úradu na zák|ade Poverenia zo dňa 30. 11.2016 zdôvodu potreby

u.ron1Áirácie údajov na ochĺanu osobných údajov a identifikácie dotknutej osoby'

- IJzemný súhlas, spoločný ivemný súhlas

- Akýkoŕvek iný dokument nahradzujúci územne rozhodnutie
_ Stavebné povolenie
- Stavebné ohlásenie
- Akýkoľvek dokument nahľadzujúci stavebné povolenie či stavebné ohlásenie'

vydaných mestom Šaľa za obdobie od 01 ' 04.2O2I do 30. 06' 2O2I, ktoľé sa týkajú

pozemných stavieb pre pľávnické osoby'

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

16. 07 . z02l

Poučenie:

'ĺ'O

.ŕ
*

Pľoti tomuto ľozhodnutiu možno podať odvolanie podľa $ 19 ods' I a2 zákona č" 2IIl2000

Z' z. oslobodnom pĺstupe k informáciám do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úľad

v Šali, Námestie sv. ľrojlce 7 ,927 15 Šaľa'

Toto ľozhodnutie ie prerĹúmaieľné súdom, po vyčeľpaní všetkých opravných prostriedkov'

ý *
Ing. Jana Niy{ývT

pľednostka MestskE6o úradu v Sali


