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Vec : Žiadosť o poskytnutie informácie
Týmto Vás žiadam o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Obsah požadovaných informácií:
1/ Ako je vo Vašom meste

zabezpečené umiestňovanie informačných (reklamno-navigačných)

tabúľ na stípoch verejného osvetlenia? Je podpísaná výhradná nájomná zmluva? Ak áno - s

kým, od kedy a na akú dobu?
21 Bolo, alebo je (stačí v rokoch 2013-2016) vedené správne konanie , alebo podobný proces
ohľadom neoprávneného umiestňovania týchto tabúľ? Ak áno - voči komu , s akým obsahom a
ak je ukončené s akým výsledkom?
31 Koľko finančných prostriedkov získalo Mesto (alebo mestská organizácia) z prenájmu stípov
verejného osvetlenia za prenájom týchto tabúľ (stačí v rokoch 2013-2016)?

Uvedenú informáciu žiadam

zaslať

Za vybavenie žiadosti vopred

mailom na mailovú adresu : reklama@LCmanager.sk

ďakujem.

Ing. Jaroslav IVAN
majiteľ

firmy

Mestský úrad

Sereď

Od:
Odoslané:
Komu:

Predmet:
Prílohy:

MANAGER - Ing.Jaroslav IVAN, Lučenec <reklama@lcmanager.sk>
pondelok, 12. septembra 2016 13:03
info@galanta.sk; msu@hlohovec.sk; sekretariat@holic.sk; mesto@leopoldov.sk;
msu@piestany.sk; mu_samorin@samorin.sk; lubica.macova@senica.sk;
mu@sered.sk; mesto@mesto.skalica.sk; sladkovicovo@sladkovicovo.sk;
info@trnava.sk
Žiadosť o poskytnutie informácií
List MESTO informácia.pdf

Dobrý deň,
v prílohe Vám posielam žiadosť o poskytnutie informácie.
Ďakujem pekne za vybavenie.

Jaroslav IVAN

MANAGER - regionálna reklamná agentúra
- reklamn é a informačné tabule
- dopravné značenie
MANAGER- Ing.Jaroslav IVAN (prenájom rek lamných a informačných
IČO 32 619 588 , IČ DPH ( DIČ) SK 10205 77008
MANAGER plus, s.r.o. (projekty a pasporty dopravného značenia)
IČO : 44 623 542 , DIČ : 20227 64612, nie sme plátcami DPH

tabúľ ,

J.M.Hurbana 17, 984 01 LUČENEC
Tel. . 047 / 433 08 88 , 433 17 00
www.LCmanager.sk
reklama@LCmanager.sk
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prenájom a montáž dopravného

značenia)

Adrián Ševeček
Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:
Predmet:

Adrián Ševeček <adrian.sevecek@sered.sk>
21. septembra 2016 16:42
'reklama@LCmanager.sk'
'darina.nagyova@sered.sk'

Dôležitosť:

Vysoká

Sledovanie:

Príjemca

Čítať

'reklama@LCmanager.sk'

Prečítané: 21. 9. 2016 16:49

Odpoveď

'darina.nagyova@sered.sk'

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o poskytnutí informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám zasielame odpovede:
1/ Ako je vo Vašom meste zabezpečené umiestňovanie informačných (reklamno-navigačných) tabúľ na stÍpoch
verejného osvetlenia? Je podpísaná výhradná nájomná zmluva? Ak áno - s kým, od kedy a na akú dobu?
Uniíestťwva1úe reklamných a navigaCných tabúľ !El stípoch verejného osvetlenia je zabezpečované
índívídu{llnc zíad<:Heľmi vo vlastnej ré·ž.ii, kde s jednotlivými zíadatd'mí je podpis;:rné1 n;)jomná zmluva.

2/ Bolo, alebo je (stačí v rokoch 2013-2016) vedené správne konanie, alebo podobný proces ohľadom
neoprávneného umiestňovania týchto tabúľ? Ak áno - voči komu, s akým obsahom a ak je ukončené s akým
výsledkom?
V rokoch 2013-2016 nebolo d nie ie vedené žiadne ~:právne kon:rnie ani podobný proces
neopr/1.vneného urniestúovani<i týchto tabúľ.

ohľ<'!dorn

3/Koľko finančných prostriedkov získalo mesto (alebo mestská organizácia) z prenájmu stÍpov verejného
osvetlenia za prenájom týchto tabúľ (stačí v rokoch 2013 - 2016)?

Z technických príhn Vám v zúkonnej l('hotc nevieme poskytnú!' í nformádc. Zav))zujemf' sa po.skytnút'
informácie do 30.09.2016.
S pozdravom
Adrián Ševeček
Referent Investičnej výstavby
Mestský úrad Sereď
Námestie republiky č. 1176/10
92601 Sereď
Telefón: +421 31 789 2392 kl. 269
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Adrián Ševeček
Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:
Predmet:

Adrián Ševeček <adrian.sevecek@sered.sk>
22. septembra 2016 14:28
'reklama@LCmanager.sk'
'darina.nagyova@sered.sk'
doplňujúca odpoveď

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o poskytnutí informácií podľa zákona č . 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vám zasielame doplňujúcu odpoveď na Vašu otázku:
3/Koľko finančných prostriedkov získalo mesto (alebo mestská organizácia) z prenájmu stÍpov verejného
osvetlenia za prenájom týchto tabúľ (stačí v rokoch 2013 - 2016)?

2013: 1444,21€
2014 : 1047)5fJ€
2015 : 91 O,B3C

Mesto vydalo výmery za prenájom stÍpov verejného osvetlenia v roku 2016 vo výške
1148,63€.

S pozdravom
Adrián Ševeček
Referent Investičnej výstavby
Mestský úrad Sereď
Námestie republiky č. 1176/10
92601

Sereď

Telefón: +421 31 789 2392 kl. 269
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