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Juraj Kačur <juraj.kacur@gmail.com>

info112-2017 - odpoveď - doplnenie 

Dzurjanin Michal <Michal.Dzurjanin@mhsr.sk> 10. júla 2017, 13:34
Komu: Juraj Kačur <juraj.kacur@gmail.com>

Vážený pán Kačur,

 

na základe Vášho rozkladu zo dňa 21.6.2017, doručeného MH SR 26.6.2017, Vám zasielam informácie požadované
v bodoch 2f i), ii) a 2 h iii).

 

1.       Zoznam nehnuteľnos� v správe Ministerstva hospodárstva SR:

a.       Budova MH SR, Mierová 19, 827 15 Bra�slava

b.      Budova MH SR, Mierová 17, 827 15 Bra�slava

c.       Chata Pa�nce, Rekreačná oblasť Pa�nce č. 316

d.      Sklad Petržalka, Čapajevova 6095, Bra�slava

 

2.       f) Veľkosť administra�vnych priestorov (m2):

Bod 1: a. 9 203,20

            b. 5 728,96

            c. 0

            d. 0

                                                               i.      z toho: veľkosť kancelárskych priestorov (m2) a veľkosť
komunikačných priestorov (m2)

          Bod 1: a. 9 203,20 – z toho kanc. pr.: 5 664,87, komun. pr.: 852,3

                      b. 5 728,96 – z toho kanc. pr.: 2 689,25

                                                             ii.      Z toho: veľkosť kancelárskych priestorov (m2) a veľkosť
komunikačných priestorov (m2) v správe správcu

          Bod 1: a. 9 203,20 – z toho kanc. pr.: 5 664,87, komun. pr.: 852,3

                      b. 5 728,96 – z toho kanc. pr.: 2 689,25

 

h)      Užívanie priestorov:

                                                               i.      Celková podlahová plocha v správe správcu (m2): 15 241,17

                                                             ii.      Výmera (m2) / podiel v užívaní správcu: 14 542,44/95,42%

                                                            iii.      Výmera (m2) / podiel v užívaní iných: 698,73/4,58%

S pozdravom
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Mgr. Michal Dzurjanin

odbor komunikácie | kancelária ministra 

 

 

 

Mierová 19 | 827 15 Bra�slava | Slovenská republika

tel.: +421 2 4854 7222 | fax: +421 2 4854 3303

tlacove@mhsr.sk | www.mhsr.sk

 

From: Dzurjanin Michal  
Sent: Wednesday, May 24, 2017 10:03 AM 
To: 'Juraj Kačur' 
Subject: info112-2017 - odpoveď

 

Vážený pán Kačur,

 

posielam odpoveď na základe Vašej žiados�, evidovanej pod č. info112-2017:

 

Sprístupňujeme Vám informácie požadované v bodoch 1., 2a, 2b, 2d, 2e, 2f okrem položiek i. a ii, a v bode 2h
okrem položky iii, a to odkazom na zverejnenú informáciu v Centrálnej evidencii majetku (CEM)
http://www.majetokstatu.sk/sk/vyhladavanie?owner_SR=on&property_type%5B1%5D=on&
property_type%5B2%5D=on&property_type%5B3%5D=on&property_type%5B4%5D=on&state=
703&region=0&township=0&village=0&street=&cadastral_area=0&founder=10026000000&
admin=10026002000&area_min=&area_max=&user=&display_table=on&search=1,

informačnom systéme vytvorenom na základe zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zák.
č. 324/2014 Z. z., ktorý je verejne dostupnou evidenciou nehnuteľného majetku, slúžiaceho na plnenie funkcií
štátu. Databáza bola aktualizovaná k 1. 1. 2017 a údaje sa priebežne dopĺňajú.

Ostatné požadované informácie sa Vám nesprístupňujú, keďže MH SR ani iná povinná osoba ich nemá k dispozícii
v požadovanej štruktúre. Z toho dôvodu bude vydané rozhodnu�e, ktoré Vám zašleme poštou.

 

S pozdravom

 

 

Mgr. Michal Dzurjanin

odbor komunikácie | kancelária ministra 
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Mierová 19 | 827 15 Bra�slava | Slovenská republika

tel.: +421 2 4854 7222 | fax: +421 2 4854 3303

tlacove@mhsr.sk | www.mhsr.sk

 

From: Juraj Kačur [mailto:juraj.kacur@gmail.com]  
Sent: Wednesday, May 17, 2017 12:10 PM 
To: info 
Subject: žiadosť o sprístupnenie informácií

 

Juraj Kačur, Pod Krámovou 10, 066 01 Humenné

 

 

 

Ministerstvo hospodárstva SR

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

 

V Bratislave, dňa 17.05.2017

 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom a účinnom znení

 

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú
povinné osoby k dispozícii. Týmto Vás žiadam o poskytnutie nasledujúcich informácií:

 

1.     Zoznam nehnuteľností v správe Ministerstva hospodárstva SR.

2.     Ku každej nehnuteľnosti v správe Ministerstva hospodárstva SR jednotlivo:

a.     Adresa nehnuteľnosti

b.     Podiel správy ministerstva

c.     Dátum nadobudnutia správy ministerstvom

d.     Typ nehnuteľnosti (stavba, byt, nebytový priestor, pozemok a pod.)

e.      Názov majetku (administratívna budova, garáž a pod.)

f.      Veľkosť administratívnych priestorov (m2)

                                               i.     Z toho: veľkosť kancelárskych priestorov (m2) a veľkosť
komunikačných priestorov (m2)
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                                             ii.     Z toho: veľkosť kancelárskych priestorov (m2) a veľkosť
komunikačných priestorov (m2) v správe správcu

g.     Špecifikácia priestorov:

                                               i.     Druh priestoru (bytový priestor, nebytový priestor, nebytový priestor
na podporné činnosti a pod.)

                                             ii.     Počet priestorov podľa druhu (viď i.)

                                           iii.     Celková podlahová plocha jednotlivých priestorov podľa druhu (viď
i.)

                                            iv.     Celková podlahová plocha jednotlivých priestorov podľa druhu (viď
i.) v správe správcu

h.     Užívanie priestorov:

                                               i.     Celková podlahová plocha v správe správcu (m2)

                                             ii.     Výmera (m2) / podiel v užívaní správcu

                                           iii.     Výmera (m2) / podiel v užívaní iných

i.      Iné osoby, ktoré užívajú majetok - IČO, názov, dátum začiatku užívania, plánované ukončenie
užívania

                                               i.     Cena nimi plateného nájmu mesačne/ročne; bez/vrátane energii;
účel nájmu

j.      plán budovy

V zmysle § 16 ods. 1 Zákona Vás žiadam o sprístupnenie požadovaných informácií priamo, a to elektronickou formou
na e-mailovú adresu: juraj.kacur@gmail.com.

V prípade akýchkoľvek nejasností ma, prosím, kontaktujte na mojej vyššie uvedenej e-mailovej adrese.

 

S pozdravom,

 

Juraj Kačur

Pod Krámovou 10

066 01 Humenné

juraj.kacur@gmail.com
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