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Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Bratislava
30. 01. 2017

Stupeň dôvernosti: Verejné

Vec
Žiadosť o usmernenie - odpoveď
Ministerstvu dopravy a výstavby SR, sekcii výstavby, odboru štátnej stavebnej správy, (ďalej
len „Ministerstvo“) bola dňa
e-mailom doručená Vaša žiadosť o usmernenie na
nasledujúce otázky:
1. Máte na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 z. z. sprístupňovať informácie, teda
zasielať stavebné povolenia, či vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam, ak žiadateľ nie
je účastníkom konania?
2. Ak doručujete písomnosti verejnou vyhláškou, je potrebné doručovať písomnosti len
vyvesením na úradnej tabuli alebo neznámym účastníkom vyvesením a zároveň známym
účastníkom konania do vlastných rúk, prípadne aspoň na vedomie?
Ministerstvo k Vašej žiadosti uvádza:
AD 1
Podľa § 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov „Každý má
právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.“.
Podľa § 12 zákona o slobode informácií „Všetky obmedzenia práva na informácie vykonáva
povinná osoba tak, že sprístupní požadované informácie vrátane sprievodných informácií po
vylúčení tých informácií, pri ktorých to ustanovuje zákon.“.
Podľa § 9 ods. 2 zákona o slobode informácií „Informácie o osobných údajoch fyzickej osoby,
ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným zákonom,
povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť
na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba nežije,
taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba.“.
Sekcia legislatívna a právna Ministerstva dopravy a výstavby SR k Vašej otázke uviedla:

„ ... povinná osoba je povinná sprístupniť na základe žiadosti o informácie žiadateľovi aj
stavebné povolenia, vyjadrenia dotknutých orgánov ku konaniam, kde žiadateľ nie je
účastníkom konania. Sprístupnenie vykonáva tak, že v takýchto dokumentoch anonymizuje
osobné údaje fyzických osôb, ktoré sa v nich nachádzajú, napr. meno, priezvisko, adresa
trvalého pobytu, podpis, číslo LV, číslo parcely, katastrálne územie a pod. Do pozornosti
dávame že iba samotné meno a priezvisko nie je osobným údajom a je k nemu potreba ešte
ďalšia kombinácia znakov nato, aby bola fyzická osoba určiteľná a identifikovateľná.“
AD 2
Ak stavebný úrad doručuje písomnosti verejnou vyhláškou (§ 36 ods. 4 a § 61 ods. 4
stavebného zákona), je vylúčené, aby niektorým účastníkom konania bolo rozhodnutie
doručované do vlastných rúk podľa § 24 správneho poriadku. V takomto prípade doručenie
písomného vyhotovenia písomnosti do vlastných rúk niektorým účastníkom nemá právny
účinok doručenia. Právny účinok doručenia nastáva až pätnástym dňom od vyvesenia
písomnosti na úradnej tabuli.
Usmernenia, či stanoviská ministerstva nie je možné považovať za záväzný výklad zákona, či
iných právnych predpisov. Z tohto dôvodu nie sú záväzné pri iné orgány verejnej moci,
právnické alebo fyzické osoby.
S pozdravom

Ing. Tibor Németh
generálny riaditeľ sekcie výstavby

