
Mesto Sereď 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Kópia: 
Predmet: 

Dôležitosť: 

MS < > 
29. novembra 2016 20:43 
info@sered.sk 

 
Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám 

Vysoká 

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Dobrý deň, dovoľujem si Vás požiadať touto cestou o zaslanie dvoch dokumentov vašej inštitúcie: Rozpočet na rok 2015 a 
Záverečný účet za rok 2015. Požadujem zaslanie v elektronickej verzii na CD nosiči na moju dolu uvedenú adresu. Vopred Vám 
ďakujem. 

So srdečným pozdravom zostáva Mgr. Marián Sabala. 
V prípade potreby, pomoci alebo akýchkoľvek požadovaných informácií ma neváhajte kontaktovať na jednom z nižšie uvedených 
kontaktov. 
Telefónne číslo:  
Email:  
Moja poštová adresa: 
Mgr. Marián Sabala 

 
 

 



Mesto Sereď 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Kópia: 
Predmet: 

Dobrý deň, 

Mesto Sereď < info@sered.sk> 
1. decembra 2016 15:00 
'MS' 
'Ing. Tibor Krajčovič'; eva.florisova@sered.sk 
RE: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám 

za základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií} v znení neskorších predpisov 
Vám oznamujeme, že rozpočet mesta Sereď na rok 2015, vrátane všetkých ôsmich zmien rozpočtu sa nachádza na 
web stránke mesta tu: http://www.sered.sk/strategicke-dokumenty 
aj tu: http://egov.sered .sk/default.aspx?NavigationState=440:0: 
Rozpočet na rok 2015 po poslednej 8. zmene sa nachádza aj tu: 
http:l/www.mz.sered.sk/materialy/vo 14 19/20151210/08/20151210 08 priloha01.pdf 

Záverečný účet za rok 2015 sa nachádza na web stránke mesta 
tu: http:l/www.mz.sered.sk/materialy/vo 14 19/20160428/09/20160428 09 ucet.pdf 

V prípade, že trváte na zaslaní týchto dokumentov na CD nosiči, dajte mi prosím čo najskôr vedieť a dokumenty Vám 
zašleme na Vami uvedenú adresu. Poplatok za sprístupnenie informácie na CD nosiči je cena CD-čka 0,20 

€ a poštové výdavky 1, 75 €. 

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 

From: MS [mailto:m ] 
Sent: Tuesday, November 29, 2016 8:43 PM 
To: info@sered.sk 
Cc:  
Subject: Žiadosť o sprístupnenie informácií podl'a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Importance: High 

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Dobrý deň, dovoľujem si Vás požiadať touto cestou o zaslanie dvoch dokumentov vašej inštitúcie: Rozpočet na rok 2015 a 
Záverečný účet za rok 2015. Požadujem zaslanie v elektronickej verzii na CD nosiči na moju dolu uvedenú adresu . Vopred Vám 
ďakujem . 

So srdečným pozdravom zostáva Mgr. Marián Sabala. 

1 



PhDr. Silvia Adamčíková 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Dôležitosť: 

Príznak na spracovanie: 
Stav príznaku: 

Martina MEČOCHOVÁ 
Sekretariát prednostu Msú 
MESTO SEREĎ 
Námestie republiky 1176/10 
92601 Sereď 
Mail: mu@sered.sk 
Tel.: 031/789 60 33 

info@sered.sk 
2. decembra 2016 7:13 
silvia.adamcikova@sered.sk 
FW: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám 

Vysoká 

Spracovať 

Označené 

From: MS [  
Sent: Thursday, December 1, 2016 6:40 PM 
To: Mesto Sereď 
Subject: RE: Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
Importance: High 

Dobrý deE, informácie mi postaDia aj emailom, nemusíte posielaE% CD nosiD, ale poprosím Vás podD>a zákona D. 
211/2000., o zaslanie Oznámenia o zverejnení a poskytnutí informácií na oficiálnom tlaDive, DiE>e Vašu odpoveD a 
jeho následné doruDenie poštou na moju uvedenú poštovú adresu. D 
akujem. 

So srdeDným pozdravom zostáva Mgr. Marián Sabala. 
V prípade potreby, pomoci alebo akýchkoD>vek poE>adovaných informácií ma neváhajte kontaktovaE% na jednom z niE>šie 
uvedených kontaktov. 
Telefónne Díslo:  
Email:  
Moja poštová adresa: 
Mgr. Marián Sabala 

 
 

 

> Od: Mesto SereD <info@sered.sk> 
> Komu: '"MS"'  
>Dátum: 01.12.2016 14:59 
>Predmet: RE: E=iadosE% o sprístupnenie informácií podD>a zákona D. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám 
> 

Dobrý deE, 



Mesto Sereď' 
Námestie republiky 1176/10, 926 01 SEREĎ 

Mgr. Marián Sabala 
 
 

Váš list číslo Naše číslo 
23440/2016 

Vybavuje 
PhDr. Adamčíková/254 

Vec: Oznámenie o zverejnení a poskytnutí informácie 

Miesto, dátum 
Sereď, 5.12.2016 

Dňa 29.11.2016 bola mestu Sereď ako povinnej osobe doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie 
informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Vo 
svojej žiadosti ste požadovali zaslať v elektronickej verzii na CD nosiči rozpočet mesta Sereď na 
rok 2015 a Záverečný účet mesta Sereď za rok 2015. 

Keďže Vami požadované informácie sú zverejnené na web stránke mesta, vybavili sme dňa 
1.12.2016 Vašu žiadosť v zmysle § 7 zákona č. 211/2000 Z.z. odkazom na zverejnené informá
cie, ale s otázkou, či naďalej trváte na zaslaní týchto dokumentov na CD nosiči. Keďže mailom 
dňa 1.12.2016 ste nás informovali, že ďalej netrváte na zaslaní dokumentov na CD nosiči, pova
žujeme Vašu žiadosť za vybavenú. 

Keďže sme Vašej žiadosti vyhoveli v plnom rozsahu a poskytli sme Vám požadované infor
mácie, v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 211 /2000 Z.z. sme urobili rozhodnutie Zápisom v spise. 
Rozhodnutie je súčasťou spisu. 

S pozdravom 

Telefón. : +421 -31 - 789 2392 IČO : 00306169 e-mail : rnu lt/lserccl .sk 
Fax: 421 - 31 - 789 2447 číslo účtu: 0203505156/0900 web : http://www.serecl.sk 




