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ROZHODNUTIE

Mestský úrad v Šali ako pľíslušný oľgán podľa zákonač.2L1/2OOO Z. z. o slobodnom pľístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niekton-ých zákonov v znení neskoľších pľedpisov (ďalej
len,'zákon o slobodnom prístupe k informáciám") v spo|ení s $ 22 ods. 1 zákonao slobodnom
pľístupe k informáciám vo veci Žiadosti
ľozhodol

takto

Podľa $ 18 ods. 2 zákona č,. 2lI/2000 Z. z. o slobodnom prísťupe k informáciám a o Zmene
a doplnení niektoých zákonov, $ 46 a 47 zákona č.7I/1967 Zb. o správnom konaní (správny
poľiadok) v zneni neskorších predpisov povinná osoba Vašej Žiadosti o poskýnutie infoľmácie

čiastočne nevyhovuje v bodoch A2.rBl.,Bz.aB3.

odôvodnenie:

Mesfu Šaľa bola dňa 28. ianuáľa 2022 v zmysle zákona o slobodnom prísfupe k infoľmáciám
doručená žiadosť od 

' 
pod evidenčným číslom

I0l2022l2l l, o sprístupnenie nasledovných informácií:

A
1. Počet bytov a počet domov v Šali,
2. Počet predaných bytov za rok (202I , 2020, 2079,20 1 8), z toho v novostavbách,

B Plánované, ľozostavané anedávno dokončené novostavby
1. zo7ÍLam projektov (názov, počet bytov, mesiac dokončenia)
2. web (ak je k dispozícii)
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3. počty bytov v projektoch li,2i,3i,4t.

Žiadost' bola na základevýzvy doplnená dtr-4. februára 2022,pod evidenčným čísloĺn 2OO|'

Žiadosti správny orgán čiastočne vyhovel ainformácie kbodom Al. a A2., poskytol
osobitným listom zo dňa 8. februára 2022.

Podl'a $ l8 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k infoľmáciám, ak povinná osoba Žiadosti
nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné ľozhodnutie.
Rozhodnutie nevydá v prípade, ak Žiadost'bola odloŽená.

Podl'a $ 3 ods. l zákona o slobodnom prísfupe k informáciám, kaŽdý má právo na prístup
k informáciám, ktoľé majú povinné osoby k dispozícii.

Mesto Šal'a má k dispozícii len informáciu o počte pľedaných mestských bytov. Informáciu
ocelkovom počte predaných bytov zarok(202l,2020,2079,20l8), ztoho vnovostavbách
povinná osoba nemá k dispozícii.

Žiadosti správny oľgán vbodoch B7., B2. a83. nevyhove| zdôvodu, že tieto infoľmácie
v poŽadovanej štruktúre nemá k dispozícii. PoŽadované informácie v poŽadovanej štruktúre
neexistujú a tak ich podľa zákona nie je možné sprístupnit'.
Zákon o slobodnom pľístupe k infoľmáciám neukladá povinnej osobe povinnosť vývárať
na základe Žiadosti informácie, ktoľé v momente podania Žiadosti neexistujú. Sprístupnenie
takýchto informácií môŽe povinná osoba odmietnut' z dôvodu' že ich nemá k dispozícii.
Povinná osoba nie je povinná spracovávať avývárať prehľady alebo tabuľky informácií, ktoré
v momente podania Žiadosti o infoľmácie ešte neexistovali alebo inak usporadúvať informácie
podľa kritérií stanovených Žiadateľom v Žiadosti o informácie.

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu moŽno podať odvolanie podľa $ 19 ods. 7 a2 zákona č.2IIl2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám do l5 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úľad
v Šali, Námestie Sv. Tľojice 7 , g27 15 Šaľa.
Toto rozhodnutie je pľeskúmateľné súdom, po vyčerpaní všetkých opravných pľostriedkov.
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Ing. Jana Nitr{glá
prednostka Mestskéhônľadu v Sali
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