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MESTO SERED 
Nám. republiky 1176/1, 926 01 Sereď 

číslo: 16949/ÚPaSP 534/2016 

Daniela Práznovská 
 

  

v Seredi dňa 25. 5. 2016 

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

Na základe Vašej písomnej žiadosti zo dňa 18.5.2016 Vám oznamujeme nasledovné: 

1. Kópia ohlásenia drobnej stavby oplotenia na pozemku pare. č. 205411 a 2054/2 
kat. úz. Sereď pre stavebníka ,  

  Vám poskytnutá osobne dňa 18.5.2016. 

S pozdravom 

vybavuje : Z.Bieliková, tel.č . 031/789 20 94 kl.182 

Ing. Anna H:i3ť 
ved.odd. UPaS;ova 



v 

MESTO SERED 
Nám. republiky 1176/1, 926 01 Sereď 

číslo: 16949/ÚPaSP 534/2016 - 2 

Daniela Práznovská 
 

  

ROZHODNUTIE 

v Seredi dňa 25. 5. 2016 

Mesto Sereď, ako príslušný správny orgán podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií), vo veci žiadosti Daniely Práznovskej o sprístupnenie informácií, v jej 
časti o poskytnutie fotokópie ohlásenia a oznámenia k ohláseniu drobnej stavby oplotenia (zo 
strany mestského chodníka/cesty) pozemku pare. č . 205411 kat. úz. Sereď stavebníka Tomáša 
Maderku, bytom Novomestská 34/21, 926 01 Sereď vydáva v súlade s ustanovením §§ 46 
a 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) toto rozhodnutie: 

Podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211 /2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) žiadosti o poskytnutie 
informácie sa 

n e v y h o v u j e. 

Odôvodnenie : 

Na základe Vašej písomnej žiadosti zo dňa 18.5.2016 (v časti textu): „1. mája 2016 pri 
návšteve môjho pozemku som zistila, že parcela č. 2054/ 1 je oplotená tiež zo strany 
mestského chodníka/cesty. Taktiež žiadam o fotokópie ohlásenia tejto stavby a príslušné 
povolenie Mesta Sereď k tejto stavbe" Vám oznamujem, že nevyhovujem žiadosti 
o sprístupnenie informácie o poskytnutie fotokópie ohlásenia a oznámenia k ohláseniu 
drobnej stavby oplotenia (zo strany mestského chodníka/cesty) pozemku pare. č . 205411 kat. 
úz. Sereď stavebníka  , nakoľko 

takéto ohlásenie drobnej stavby na Mestskom úrade v Seredi nebolo podané. 

Podľa podľa § 18 ods. 2 zákona č. 211 /2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ak povinná osoba 
žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné 
rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená. 



Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na 
Mesto Sereď, podaním na Mestský úrad, Nám. Republiky 1176/10, 926 01 Sereď. Toto 
rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 
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Ohlásenie drobnej stavby 
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