Cyklokoalícia, Karadžičova 6, 82108 Bratislava | www.cyklokoalicia.sk | info@cyklokoalicia.sk

Miestny úrad MČ Bratislava - Petržalka
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

V Bratislave, 8. 4. 2016
Vec: Výzva na zverejňovanie informácií určených verejnosti
Zistili sme, že na elektronickej úradnej tabuli na stránke www.petrzalka.sk nie sú riadne
zverejnené všetky konania v plnom znení, najmä konania podľa stavebného zákona. Dovoľujeme
si Vás vyzvať, aby ste začali všetky informácie o konaniach v plnom znení na Vašej stránke
zverejňovať. Osvedčeným spôsobom je umiestnenie PDF súboru plného znenia spoločne so
sprievodnými informáciami (druh konania, lokalita, dátum, stavebník alebo iný účastník
konania, ďalšie doplňujúce informácie) na vašu stránku. Odporúčame kvôli prehľadnosti oddeliť
úradné oznamy rôznych druhov.
Príkladom nedostatočného zverejnenia je napr. konanie "Parkovací dom DPE III Einsteinova,
Bratislava" http://www.petrzalka.sk/2016-04-01-parkovaci-dom-dpe-iii-einsteinova-bratislava/
kde o konaní sú zverejnené len veľmi čiastkové informácie a nie je zabezpečené zverejnenie
plného znenia úradnej vyhlášky.
Cyklokoalícia je občianske združenie podporujúce rozvoj mestskej cyklistiky v Bratislave a rozvoj
cyklistickej dopravy na Slovensku. Cyklokoalícia tiež monitoruje stav verejných priestorov
a snaží sa prispieť k tomu, aby tieto priestory boli bezbariérové a vyhovujúce pre peších. Za
týmto účelom sa Cyklokoalícia dlhodobo snaží zapájať do rôznych správnych konaní vedených
príslušnými orgánmi. Ide najmä o konania podľa stavebného zákona, kde ide o povoľovanie
(najmä dopravných) stavieb resp. ich zmien, ktoré môžu mať vplyv na stav a rozvoj cyklistickej
dopravy v Bratislave, resp. dopravy pre peších. Sme pritom presvedčení, že záujem, ktorý pritom
sledujeme, je záujmom verejným.
Na to, aby sme mohli v plnohodnotnej miere plniť naše poslanie, sme často odkázaní na
informácie, ktoré nám poskytnú, resp. ktoré zverejnia príslušné stavebné úrady. Iba na základe
informácií zo stavebných úradov sa napr. dozvieme, či beží nejaké územné konanie na
umiestnenie stavby, o akú stavbu ide, kde bude umiestnená, v akých parametroch atď.
Vyhodnotením týchto informácií vieme následne na konkrétne konanie adekvátne reagovať a
pokúsiť sa ho ovplyvniť, ak ide o povoľovanie stavby, ktorá bude mať negatívne dopady na
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cyklistickú, resp. pešiu dopravu.
Naše právo na prístup k informáciám vyplýva z článku 26 Ústavy SR, ktorý upravuje všeobecné
právo občanov SR na prístup k informáciám a ako aj všeobecnú povinnosť orgánov verejnej
správy poskytovať informácie o svojej činnosti.
„Čl. 26
(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaručené.
...
(4) Slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť
zákonom, ak ide o opatrenia v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na ochranu
práv a slobôd iných, bezpečnosť štátu, verejného poriadku, ochranu verejného
zdravia a mravnosti.
(5) Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným spôsobom poskytovať
informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania ustanoví
zákon.“.
Spôsob, akým majú tento článok ústavy jednotlivé orgány štátnej správy uplatňovať je uvedený
v zákone č. 67/1971 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) - všeobecnom predpise, ktorý
upravuje aj postup správnych orgánov v správnych konaniach. Nepochybne sa teda týka aj
stavebných úradov.
Konkrétny návod, ako a ktoré informácie majú správne orgány zverejňovať je uvedený
v ustanovení § 3 ods. 6 správneho poriadku, ktorý znie:
„Správne orgány sú povinné na úradnej tabuli správneho orgánu, na internete,
ak majú k nemu prístup, prípadne aj iným vhodným spôsobom zrozumiteľne a
včas informovať verejnosť o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo
veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo o ktorých to ustanovuje
osobitný zákon. Pritom sú povinné ochraňovať práva a právom chránené záujmy
účastníkov konania a iných osôb. Úradná tabuľa správneho orgánu musí byť
nepretržite prístupná verejnosti.“.
Uvedené ustanovenie obsahuje základné spôsoby úradného zverejňovania informácií týkajúcich
sa konaní, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti. Správny poriadok uvádza výslovne
zverejnenie na úradnej tabuli a na internete a dáva správnemu orgánu možnosť prípadne
poskytovať informácie aj iným spôsobom. Dôležitá je aj požiadavka včasnosti zverejnenia
informácií ako aj ich zrozumiteľnosti.
Pri našich aktivitách sme zistili, že elektronické zverejňovanie uvedených informácií na
internetových stránkach miestneho úradu Bratislava - Petržalka sa nedeje v súlade s citovaným
ustanovením správneho poriadku. Miestny úrad Bratislava - Petržalka na svojej internetovej
stránke vôbec nezverejňuje informácie o začatí, uskutočňovaní a o skončení konania vo
veciach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti, čím jednoznačne porušuje citované
ustanovenie správneho poriadku, ako aj svoju ústavnú povinnosť uvedenú v čl. 26 Ústavy SR.
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Toto sa týka najmä konaní podľa stavebného zákona.
Z uvedených dôvodov si miestny úrad vašej miestnej časti dovoľujeme vyzvať, aby
zrozumiteľne a včas začal na svojej internetovej stránke verejnosť informovať o
začatí, uskutočňovaní a o skončení konaní vo veciach, ktoré sú predmetom záujmu
verejnosti v súlade s citovaným ustanovením § 3 ods. 6 správneho poriadku.
V daných súvislostiach ešte zdôrazňujeme, že Cyklokoalícia, ako jeden z členov verejnosti, má
záujem o zverejňovanie informácií o tých konaniach podľa stavebného zákona, ktoré môžu mať
vplyv na stav a rozvoj cyklistickej dopravy v Bratislave, resp. dopravy pre peších.
V prípade, ak váš úrad bude naďalej postupovať v rozpore s citovaným ustanovením správneho
poriadku, budeme nútení zvažovať právne kroky.
S pozdravom,

Michal Malý
člen výkonnej rady
Cyklokoalícia

