
Silvia Adamčíkova 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Kópia: 
Predmet: 

Dôležitosť: 

Príznak na spracovanie: 
Stav príznaku: 

Kategórie: 

Sekretariát prednostu < mu@sered.sk> 
7. apríla 2016 11:04 
silvia.adamcikova@sered.sk 
Tibor Krajčovič 
FW: Žiadosť o sprístupnenie informácií 

Vysoká 

Spracovať 

Dokončené 

Červená kategória 

Preposielam 211, ktorá prišla dnes 
Osadenie krytov na VO dnes dokončili© 

From: Administrátor AjDnes.sk [mailto:info@ajdnes.sk] 
Sent: Thursday, April 07, 2016 10:43 AM 
To: mu@sered.sk 
Subject: Žiadosť o sprístupnenie informácií 
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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 znení. 

Vopred sa ospravedlňujeme za zvolenú formu vyžiadania informácií. Informácie nepožadujeme 
samoúčelne, pomôžu dotvoriť veľký celoslovenský neziskový projekt zameraný na rozvoj cestovného 
ruchu. Vytvorená mapa atraktívnych miest a podujatí priláka návštevníkov aj do vašej obce. V zmysle 
§ 17 dopredu súhlasíme s predÍžením lehoty na vybavenie žiadosti o osem pracovných dní. 

Údaje o žiadateľovi: Právnická osoba cdrex s.r.o., deň zápisu 23.3.2011, vložka číslo 19913/S, IČO 46 062 
491 , DIČ 2023227063, sídlo Štiavnička 570/60 Podbrezová 97681, v zastúpení Ondrej Demian st. konateľ. 
Podľa zákona č. 21112000 Z. z. Vás žiadame ako povinnú osobu - obec Sereď o sprístupnenie informácií. 
Ako žiadateľ žiadame o sprístupnenie požadovanej informácie elektronickou poštou na emailovú adresu 
cdrex@cdrex.com. Ako preferovanú možnosť sprístupnenia navrhujeme priamy zápis na server (ktorý je 
možné považovať za dátový nosič v zmysle zákona). Táto možnosť je pre vás pohodlnejšia, 
jednoduchšia a umožňuje priamo na mape určiť požadované súradnice. Vstup na formulár: 
https://www.ajdnes.sk/samosprava/sered/5lc016d32c01488ddd3e51 l l12588b80 

1. Opravte, alebo doplňte všeobecné informácie o obci Sereď 

Názov: Sereď 
Okres: Galanta 
Kraj: Trnavský 
Rozloha katastra (ha): 3045 
Počet obyvateľov: 16924 
WWW stránky obce: http://www.sered.sk 
E-mail obce: mu@sered.sk;primator@sered. sk;prednosta@sered.sk 
Facebook stránka obce (ak existuje): 
Web obecných podujatí (ak existuje): 
Charakteristika obce z pohľadu kultúry, športu a cestovného ruchu: 



2. Doplňte, alebo opravte súradnice (vzor 48.7778,18.6754) miest na ktorých boli vo vašej obci konané 
jarmoky, trhy, športové, kultúrne a spoločenské podujatia 

Miesto: Amfiteáter 
Miesto: Bistro Raketa 
Miesto: Dom kultúry 48.2841991, 17. 7384301 
Miesto: KK pri Kolene 
Miesto: Mestský park pri kaštieli 
Miesto: Na nádvorí obecného úradu 
Miesto: Námestie 
Miesto: Námestie slobody 48.286623,1 7.74252 
Miesto: U Palušáka 
Miesto: Afrikola 
Miesto: RC MAMA KLUB 
Miesto: Zámocký park 

3. Opravte, alebo doplňte popis výletných miest v intraviláne a extraviláne obce 

Tento bod sa netýka Vašej obce, považujte ho za bezpredmetný v obci ešte nemáme evidované výletné 
miesto. 

4. Ďalšie výletné miesta 

Vypíšte ďalšie miesta v katastri obce (intravilán i extravilán) hodné osobitného zreteľa z pohľadu 
cestovného ruchu (výletné miesta). Tieto miesta sa okamžite objavia na celoslovenskej mape výletných 
miest. Môžete pridať ľubovoľný počet výletných miest v obci a jej okolí, najmenej jedno najvýznamnejšie 
miesto. Nepridávajte miesta mimo katastra obce. 
Štruktúra požadovaných údajov: 
Názov výletného miesta 
Súradnice miesta (vzor 48.7778,18.6754) 
Popis miesta 

Všetky požadované údaje môžete jednoduchým spôsobom zapísať priamo na server. Formulár Vám zároveú 
umozm umiestnením kurzora na mapu určiť súradnice miesta. Kliknite na link: 
https://www.ajdnes.sk/samosprava/sered/5lcO16d32c01488ddd3e511l12588b80 

Výletné miesta, ktoré ste pridali, si môžete prezrieť kliknutím na tento link: Výlety Galanta 

7.04.2016 
S pozdravom 
Ondrej Demian 
konateľ cdrex s.r.o. 
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Viera Pešková 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Dobrý deň, 

cdrex <cdrex@cdrex.com> 
13. apríla 2016 17:40 
Viera Pešková 
Re: Mapa atraktívnych miest - doplnenie 

ďakujeme za doplnenie údajov je to v poriadku, na stránke by ste videla len výletné miesta. Údaje o 

miestach sa zobrazujú pri podujatiach. 

Poprosil by som Vás ešte pridať pár riadkov o meste, alebo nám dať povolenie, aby sme ich okopírovali zo 

stránky mesta. 

S pozdravom 

Demian Ondrej 

From: Viera Pešková 
Sent: Wednesday, Apríl 13, 2016 1:55 PM 
To: cdrex@cdrex.com 
Subject: Mapa atraktívnych miest - doplnenie 

Dobrý deň, na Vašu žiadosť o doplnenie informácií o výletných miestach v meste Sereď , som 
zadala potrebné súradnice , kde sa konkrétne miesto nachádza, pracovala som priamo cez link 

https://www.ajdnes.sk/samosprava/sered/5 lc016d32c01488ddd3e5 l 1112588b80 

keď to ale pozerám cez link Výlety Galanta, tak to tam nikde nevidím. Môžete sa prosím pozrieť, či som to 
tam nahodila? 



Silvia Adamčíkova 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Dobrý deň, 

Silvia Adamčíkova <silvia.adamcikova@sered.sk> 
14. apríla 2016 16:11 
'cdrex@cdrex.com' 
Žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď 

na základe Vašej žiadosti 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 znení Vám 
oznamujeme, že Vami požadované údaje sme zapísali priamo na server, ktorý ste uviedli vo svojej žiadosti. 
Zároveň Vám dávame povolenie, aby ste si informácie o meste odkopírovali zo stránky mesta. 

S pozdravom 

PhDr. Silvia Adamčíková 
vedúca organizačného oddelenia 

Mestský úrad 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Tel: 031/7892094 kl. 254 
Mobil: 0905 556 879 
E-mail: silvia.adamcikova@sered.sk 
www.sered.sk 
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