
VZOR príloha č. 1 

Mestský úrad, Námestie republiky 1176/J O, 926 O 1 Sereď 

Žiadosť 
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) 

Evidenčné číslo žiadosti .............................. . 

Dátum podania žiadosti 11
: ••• .•••. /.: /.!.f!:.~"(r;,.„ ... „ ...... „ .. „.„ .. . 

Žiadosť podaná: . um: 

ústne písomne faxom e-mailom telefonicky J'1f!2/!cif@ / ;zj. 
I I " J . 

Meno a priezvisko (názov) ž i adateľa: .......... ((.(~.~::~ .. ~·. !!.ť..1!.::(J?. ........ „ ..... . ... . .......... .. . „ ... „„ 

Adresa (s ídlo žiadateľa): ....  ....... „ . • .• • ••••... 

Žiadosť prijal: ... ... (11!i: .. ť.'Ý.~~?~.7f ... ~~~:-(1{~(f.. .~ .. .... ........................................ ....... . 
- -

Obsah požadovan 'ch inform~cií: „!!.!/l.?.:f-.:7. .... !!.'1.. ... 0!.!.?Y„ !!!.P..~Pť.'Y..§.~Y..e!:.?.':.1:'.tI::7.?!. .... 
. .f'.(.-:Z (-; .:f.( '/'. f':f.. .... ~~ . f.P..<!.. ,;f., !.~(.'~ .. !!. ť. ~.o/?. .. ((-:_ ~ .. :(./!: !:'.. ?.č-!. ~:~--. ?.'. .. f :!. !..<:. ! .. -::.1'1'. <.: . 
. ?.'.(.:!.~. t?. ... /.-f.(!f.;1?.:.$.?c::@ .. ~ ... fť.~ .. 4.t!.f!.~(&.(~. ~?.?((?.'. ... <(.!:!.,t. .(f!.!..-1.).1i··?.<~=--
.. 3.tl.-!?.C .. '{C?.. .. ~-~!.. ?.~(~/:(.1.<7..t:.~ .~ ~ cf. .. f.:.'č.:~ 4.?.:".-:.~~ ... ~: .. ~ !.':/??!:.-:::?.. .. <:.:~ Ť. ...... . 7 D . :t. &.l R:,. •. 4/?.?. !.. .. !:'(°??..(~~-:<!.~ .. !:fl..~: ť.f 47!!. !.. /j_ .. .. 1. .. ?..t('.f.V::P./'..t:;:;P..~~ .... tť:!..~ !7..-t-j · ...... . . . . v /!i ŕ. ... (.C !.'P.!!.;:.?. 7. ... f.'..f.<. ?f~ 1! .... &. { .. . ť."ť.t.?./~J:.r!.~ . <.. '?. t: 7-: 1-:l::. ... i!. (.""!?: !.. í!..~::„ .. „ „ •.•• ... • • 

Požadovaný spôsob sprístupneni a informácie: 

ústne píso mne faxom e-mailom telefo ni cky 

Žiadosť postúpená 2/: .. ....... ...... .. ..... ...... .. .. „ ... ... „ .. .......... . ..... .. . .... .. .. „ ...... „ ........ „„ . . ................... . 

Žiadosť vybavená- zamietnutá 3/: „„„„ „ „ .. „.„„ . „.„„„„.„ .. „.„„ ... „„„„.„„„„„ .. „„ „ .. „ . . „„„ .. „„ . 

Dôvod zan1ietnutia žiadosti: .„ ... „ ... „„ .... .... ......... „„ .... „ ..... „„ . .. . . „„ .. „ . . ..... „ . . „ .. „.„„ ... „ .. ...... . „ .„ 

Spôsob vybavenia žiadosti: .. .,t, ::.(~(tJ. ~/~~~ .... .... .... ... ... ...... ........ .... .. ............. .......... .. .... .. .......... . 

Náklady predpísané k úhrade vo v)1ške: „„.~.„ ... . . „„„„ „ „„„„ „„„ „ „ „„„„„„„ „. „„ „ „„ „ „„„ . .... 

<.. 

Žiadosť vybav il : .. .. :?..~?.~.~~?(1:: ... ..... ..... .... .. ...................................................................... .. . 

pri telefonicky podanej žiadosti uviesť i čas 
2/ . ' . v ' ' uv1est organ1zacny utvar 
31 nehodiace sa škrtnúť 

) 



Ing. Andrea Šefčíková 

Od: 
Odoslané: 

Ing. Andrea Šefčíková < andrea.sefcikova@sered.sk> 
9. novembra 2016 16:24 

Komu: 
Kópia: 
Predmet: 

Dôležitosť: 

Dobrý deň: 

Milos Majka 
Kováčová Silvia; anna.halabrinova@sered.sk 
Odpoveď na žiadosť 

Vysoká 

Na základe prijatia Vašej Žiadosti 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), Vám 
poskytujeme odpovede. 
Otázky sa týkajú novovybudovaného schodiska pri sociálnych bytoch na Trnavskej ulici, pare. číslo 2561 
k.ú. Sereď. 

1) Ako bude investícia splácaná? 

Odpoveď: Na základe technického zhodnotenia bytov č. 2 a č.4, Mesto Sereď zvýšilo nájomné 
v celkovej sume 100 €, podľa plochy bytov. Tieto finančné prostriedku sú súčasťou fondu opráv. 

2) Aké bude jej ďalšie majetkové riešenie? 

Odpoveď: Stavebné úpravy sú a budú súčasťou majetku mesta. Tvoria súčasť bytu č. 2 a č. 4 vyššie 
uvedenej stavby. 

3} Aký bude systém splátok? 

Odpoveď: Suma uvedená v bode 1) tvorí súčasť pravidelného mesačného nájomného. 

4) Aké boli stavebné povolenia a zodpovedná osoba? 

Odpoveď: Bolo vydané Oznámenie - ohlásenie stavebných úprav podľa §57 stavebného zákona č. 
138/166647 ÚP a SP 489/2016 v Šintave dňa 17.5.2016: na osadenie oceľového prístupového 
schodiska ku zadnému vchodu do existujúcej bytovej jednotky 

5} Aký je postih občana ak vybuduje čiernu stavbu? 

Odpoveď: podľa § 105 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku . 
http://www.zakonypreludi.sk/zz/1976-50#cast3 

Príjemný deň praje 
Ing. Andrea Šefčíková, 
vedúca Oddelenia rozvoja mesta Msú Sereď, 
te l. 031 789 2392, kl. 256, 
mob. 0905 556 880 




