
info@sered.sk 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 

Predmet: 

Pekný deň, 

Mikulas Prokop  
streda, 28. septembra 2016 17:23 
jaroslava.durcova@nove-mesto.sk; veronika .bodnarova@roznava.sk; info@ziar.sk; 
podatelna@dolnykubin .sk; info@banovce.sk; musenec@senec.sk; msu; 
info@handlova.sk; msu@malacky.sk; podatelna@kezmarok.sk; 
prednosta@staralubovna.sk; info@sered.sk; info@kysuckenovemesto.sk; 
msu@kysuckenovemsto.sk; info@galanta.sk; sekretariat@detva.sk; info@levoca.sk; 
prednosta@mesto.skalica.sk; info@samorin.sk; msu@sabinov.sk; msu@revuca.sk; 
info@velky-krtis.sk; jarmila.slukova@myjava.sk; prednosta@zlatemoravce.eu; 
prednosta@bytca.sk; prednosta@svidnik.sk; msu@moldava.sk; 
msu@novadubnica.sk; sekretariat@holic.sk; mesto@stropkov.sk; mesto@filakovo.sk; 
info@kolarovo.sk; prednosta@stupava.sk; sekretariat@sturovo.sk; 
msu@banskastiavnica.sk 
žiadost" o spoluprácu 

volám sa Mikuláš Prokop bytom  a touto cestou žiadam o sprístupnenie 
informácii podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciam č . 211/2000. Informácie žiadam sprístupniť 
elektronickou formou. 

1) Máte mestskú televíziu? Ak áno, aký máte v nej podiel? 
2) Výdavky a zisk za posledné 2 roky (rok 2014,2015) 
3) Či sú vo vašom meste iné televízie (súkromné), ak áno, tak aké? Prispieva im vaše mesto finančnými 
prostriedkami z rozpočtu mesta? A ak áno, akou výškou za posledné 2 roky (2014,2015) 

Za odpoveď vopred ďakujem. 

S pozdravom 
-

MESTSKÝ ýRAD 

\ SERED 

Dátum: 29 -09- 20\S 
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PhDr. Silvia Adamčíková 

Od: 
Odoslané: 

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk> 
29. septembra 2016 8:39 

Komu: 
Kópia: 
Predmet: 

Sledovanie: 

Dobrý deň, 

' 
'Ing. Tibor Krajčovič' 
FW: žiadosť o spoluprácu 

Príjemca 

' 

'Ing . Tibor Krajčovič' 

Čítať 

Prečítané: 29. 9. 2016 9:13 

na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám sprístupňujeme požadované informácie: 
1) Mestskú televíziu nemáme. 
2) --
3) Z rozpočtu mesta prispievame regionálnej televízii KREA, v roku 2014 sumou 3 300 €,v roku 2015 sumou 4 OOO€. 

S pozdravom 

PhDr. Silvia Adamčíková 
vedúca organizačného oddelenia 

Mestský úrad 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

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

-----Original Message-----
From: info@sered.sk [mailto:info@sered.sk] 
Sent: Thursday, September 29, 2016 7:03 AM 
To: silvia.adamcikova@sered.sk 
Cc: prednosta@sered.sk 
Subject: FW: žiadosť o spoluprácu 

-----Original Message-----
From: Mikulas Prokop  
Sent: Wednesday, September 28, 2016 5:23 PM 
To: jaroslava.durcova@nove-mesto.sk; veronika .bodnarova@roznava.sk; info@ziar.sk; podatelna@dolnykubin.sk; 
info@banovce.sk; musenec@senec.sk; msu; info@handlova.sk; msu@malacky.sk; podatelna@kezmarok.sk; 
prednosta@staralubovna.sk; info@sered.sk; info@kysuckenovemesto.sk; msu@kysuckenovemsto.sk; 
info@galanta.sk; sekretariat@detva.sk; info@levoca.sk; prednosta@mesto.skalica.sk; info@samorin.sk; 
msu@sa bi nov .sk; msu@revuca.sk; info@velky-krtis.sk; jarmila .slukova@myjava.sk; prednosta@zlatemoravce.eu; 
prednosta@bytca.sk; prednosta@svidnik.sk; msu@moldava.sk; msu@novadubnica.sk; sekretariat@holic.sk; 
mesto@stropkov.sk; mesto@filakovo.sk; info@kolarovo.sk; prednosta@stupava.sk; sekretariat@sturovo.sk; 
msu@banskastiavnica.sk 




