
M
V

S
ESTO

AĽA
MESTSKÝ URAD

Námestie Sv' Troiice 7 '927 15 Šal'a, Slovenská republika
Tel.: +421 101 317705981-4 l Eax: +421 101 31 7',70 602r

E-mail: mesto@$ala.sk / http://www.sala.sk
TČo: ro0 ts5

Váš list číslo/zo dňa
01.03.2022

Naše číslo
4282l2022lOOaSl1383
rs/2022t2rr

Vybavuje/klapka
Vnuková/321

Šaľa
09.03.2022

ROZHODNUTIE

Mestský úrad v Šali ako pľíslušný orgán podľa zákona č.2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k informáciám a o Zmene a doplnení niektoýh zákonov v zneĺí neskoľších pľedpisov (d'alej

len,,zákono slobodnompľístupek informáciám")vspojení s$22ods. 1zákoĺaoslobodnom
pľístupe k informáciám vo veci žiadosti

r, ľozhodol

takto:

Podľa $ 18 ods. 2 zŕkona č.2|tl2000 Z. z. o slobodnom pľístupe k informáciám a o zĺnene

adoplnení niektoľých zákonov, $ 46 a 47 zákoĺač.7111967 Zb. o spľávnom konaní (správny

poriadok) v znení neskoľších predpisov povinná osoba informácie

č i as t o č n e n es p rís tu p ň u j e.

odôvodnenie:

Mestu Šaľa bola dňa 1. marca 2022 v zmysle zŕkona o slobodnom prístupe k informáciám
doručená žiadosť žiadateľ a
pod evidenčným číslom I5l2022l2I! o 9q1rstupnenie infoľmáciíl fotokópie rozhodnutia

ä pridelení súpisného čísla 7165 stavbe v KU Šaľa evidovanej na LV č. |043ležiacej na parcele
prp e. I4IO1, ako aj všetkých podkladov ĺaziklade ktoľých bolo rozhodnutie vydané.
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Ziadosti správny oľgán čiastočne vyhovel a infoľmácie poskytol osobitným listom zo dňa
9. marca 2022.

Podl'a $ 18 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, 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 $ 9 ods. 2 zákona č. 2|l12000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám inťormácie
o osobných údajoch fyzickej osoby, ktoľé sú spľacúvané v informačnom systéme
za podmienok ustanovených osobitným zákonom, povinná osoba sprístupní len vtedy,
ak to ustanovuje zákoĺ, alebo na základe pľedchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej
osoby. Ak dotknutá osoba nemá spÔsobilost' na pľávne úkony, taký súhlas môŽe poskýnúť jej
zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba neŽije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba,
súhlas sa nevyŽaduje, ak ide o sprístupňovanie osobných údajov zosnulej dotknutej osoby na
vedecký účel, na štatistický účel, na účel archivácie, dokumentačnej činnosti, historického
výskumu, činností pohrebísk, umiestnenia pamätníkov a pamätných tabúľ, konania
spomienkových podujatí a piety v rozsahu nevyhnutnom pre jeho naplnenie.

Vzhľadom na skutočnosť, Že povinná osoba nedisponuje súhlasom dotknutých osôb,
v rozhodnutiach o určení súpisného čísla nesprístupňuje podpisy primátorov, v čestnom
vyhlásení nesprístupňuje podpis predsedu Roľníckeho druŽstva Šaľa; v osvedčení o pravosti
podpisu nesprístupňuje ľodné číslo a adresu osoby, ktorej podpis sa osvedčoval, podpis
pľacovníčky poverenej notárom a v geometrickom pláne nesprístupňuje podpisy osôb, ktoré
geometrický plán overili z dôvodu potreby anonymizácie osobných údajov.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu moŽno podať odvolanie podľa $ 19 ods. l a2 zákona č.2II/2000
Z' z. o slobodnom prístupe k informáciám do l5 dní odo dňa jeho doručenia na Mestský úrad
v Šali, Námestie Sv. Trojice 7 ,927 15 Šaľa'
Toto ľozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní všetkých opravných pľostriedkov.

_./ // ;
Ing. Jana ll{lýÚová

prednostka Mestsliého úľadu v Šali


