
info@sered.sk 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Dobrý deň, 

Juraj Labant > 
pondelok, 1. augusta 2016 14:33 
info@sered.sk 
Žiadosť o sprístupnenie informácie 

Podľa zákona č. 21 1 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení žiadam 
mesto Sereď ako povinnú osobu podľa§ 2 odstavec 1 Zákona o sprístupnenie nasledovných informácií: 

a) o počte vybavovaných žiadostí podľa Zákona č. 21 1 /2000 Z.z za rok 2015 a o spôsobe ich vybavenia, teda koľkým z nich bolo 
vyhovené, koľkým bolo vyhovené čiastočne a z akých dôvodov a koľko bolo zamietnutých a z akých dôvodov. 

b) o počte, predmete a o výsledku preverenia podnetov (oznámení) o protispoločenskej činnosti podľa Zákona č. 307/2014 Z. z. o 
niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to za celé 
obdobie od účinnosti Zákona. 

Žiadam o sprístupnenie vyššie uvedených informácií elektronickou formou , a to na emailovú adresu  
Za vybavenie žiadosti vopred ďakujem a prosím o potvrdenie prijatia tohto email-u. 
S pozdravom 

@]· 
Juraj l:abant 

 

Oátum: 

1 1ll\I 



Silvia Adamčíkova 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Dobrý deň, 

Silvia Adamčíkova <silvia.adamcikova@sered.sk> 
4. augusta 2016 14:44 

 
Žiadosť o sprístupnenie informácie - odpoveď 

na Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č . 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám mesto Sereď ako povinná osoba 
sprístupňuje nasledovné informácie: 

a) za rok 2015 sme vybavili 42 žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z.z., všetkým žiadostiam bolo vyhovené, 
b) po dobu účinnosti zákona č. 307 /2014 Z.z., t.j. od 1.1.2015 doteraz, sme nemali ani jedno oznámenie 

o protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 307 /2014 Z.z. 

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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