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ROZHODNUTIE

Mestský úrad v Šaľ ako prístušný oľgarr podľa zŕkona č,.2tll2000 Z. z. o slobodnom prístupe

k infoľmáciám a o rľrr.rró a doptnení niektor,ých ziĺkonov v zneni neskorších predpisov (ďalej

len ,,ziĺkon o slobodnom pľístupe k infoľmáciám") v spojení s $ 22 ods' l zákoĺa

o slobodnom prísfupe k infoľmáciám vo veci žiadosti
ľozhodo1

takto:

Podľa $ 18 ods. 2 zäkoĺa é.2II:20O0 Z. z. o slobodnom pľísfupe k iďoľmáciám a o zÍnene

a doplňní niektoých zákoĺov, $ 46 a 47 zŕkona č,.7Ilt967 Zb. o spľávnom konaní (správny

poĺäaog v znenineskoľších pľedpisov povinná osoba iďormácie

č ia s to č n e n e s p rís tu p ňu j e.

odôvodnenie:

Mestu Šaľa bola dňa t6. septembľa 2020 v zmysle zákona o slobodnom pľístupe

k informáciám doručená žiadosť ' pod

evidenčným číslom 38l202)l2l1 o sprístupnenie iďormácií z rozhodnutí (resp. z dokumentov

nahĺadzujúcich rozhodnutia), teda ó posŕytnutie nižšie uvedených kópií rozhodnutí, podľa

zákona č-. 50l|976 Zb. o ip1e1111rĺom planovaní a stavebnom poľiadku (stavebný zákon), a to:

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby
ÍJ zemný súhlas nahľadzuj úci územné rozhodnutie
Rozhodnutie o spoločnom územnom a stavebnom konaní (spotočné povolenie)



2

ĺJzemný súhlas, spoločný uzemný súhlas
Akýkoľvek iný dokumentnah adzujúci územnó ľozhodnutie
Stavebné povolenie
Stavebné ohlásenie
Akýkoľvek dokument nahradzujúci stavebné povolenie či stavebné ohlásenie,

vydaných mestom Šaľa za obdobie od 01 .04.2020 do 30. 06.2020 a ktoré sa týkajú
pozemných stavieb (budov - napľ. stavby domov, skladov a hál) vydaných pľávnickým
osobám.

Žiadosti správny orgán čiastočne vyhovel a infoľmácie poskytol osobitným listom zo dňa
25. septembra202}.

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

Podľa $ 9 ods. 2 zákona č,. 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k infoľmáciám informácie
o osobných údajoch fuzickej osoby, ktoľé sú spracúvané v informačnom systéme za
podmienok ustanovených osobitným zákonom, povinná osoba spľístupní len vtedy,
ak to ustanovuje zákon, alebo na zák|ade pĺedchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej
osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony, taký súhlas môže poskýnúť jej
zákonrlý zástupca. Ak dotknutá osoba nežije, taký súhlas môŽe poskytnúť j ej blizka osoba.

Vzhľadom na skutočnosť, že povinná osoba nedisponuje súhlasom dotknutých osôb. na
sprístupnenie osobných údajov Vám v územnom rozhodnutí nie je možné sprístupniť adresu
architekta projektovej dokumentácie, adresu účastníkov územného konania a podpis vedúcej
stavebného úradu na zák|ade Poverenia zo dťru 30. 1 I. 2016, v rozhodnutí _ stavebné
povolenie nie je moŽné sprístupniť adľesu účastníkov konania a podpis vedúcej stavebného
úradu na základe Poverenia zo dŕra 30. 11. 2076, vo verejnej vyhláške - rozhodnutie -

stavebné povolenie nie je moŽné sprístupniť podpis vedúcej stavebného úradu na základe
Poverenia zo dťra 30. 1 1 .2016 z dôvodu potľeby anoĺymizácie údajov na ochĺanu osobných
údajov a identifikácie dotknutej osoby.

Poučenie:

Proti tomuto ľozhodnutiu moŽno podať odvolanie podľa $ 19 ods. l a2 zákona č.21112000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám do l5 dní odo dňa jeho doľučenia na Mestský úľad
v Šali, Námestie Sv. Trojice 7,g27 15 Šaľa.
Toto ľozhodnutie je pľeskúmateľné súdom' po vyčerpaní vŠetkých opravných prostriedkov.
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