MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Sekcia dopravy
Primaciálne nám. 1, P- O. Box 192, 814 99 xxxxx 1

xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxx

Váš list čís!o/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

MAGS UES 45262/2020

Mgr. Baňasová
02/59 356 767

xxxxx

06.03.2020

Vec
Oznámenie o predĺžení lehoty vybavenia žiadosti o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000
Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dňa 02. marca 2020 bola Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy doručená Vaša
žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o
slobode informácií) - ďalej len „zákon“, v ktorej žiadate o informácie ohľadne vybavenia
podnetov z portálu odkazprestarostu.sk.
Podľa § 17 ods. 1 zákona žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez
zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo
dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa
sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento
zákon neustanovuje inak.
Podľa § 17 ods. 2 zákona zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu,
najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia
nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a). Závažnými dôvodmi sú:
a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo povinnej osoby
vybavujúcej žiadosť,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných
na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o
ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.
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V súlade s ustanovením § 17 ods. 2 písm. b) zákona Vám oznamujem predĺženie lehoty na
vybavenie Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií o zákonom stanovených osem pracovných
dní odo dňa podania žiadosti a to z dôvodu, že sprístupnenie Vami požadovaných informácií
vyžaduje vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií
požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti.

S pozdravom

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Riaditeľ sekcie dopravy
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