
Marta Kučerová,  

Mestský úrad Sereď 

Nám. republiky 1176 

926 01 Sereď 

V Pate, 06.12.2016 

Vec: Žiadosť v zmysle zákona 211/2000 Z.z. 

V zmysle horeuvedeného zákona žiadam o možnosť k nahliadnutiu do knihy evidencie odoslanej 

pošty v roku 2011- od 12.07. do 31.07 .2011 a v prípade potrebe poskytnutie fotokópie. 

S vďakou 
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Št~1tny s tavclrn\ dohľ~•-~l:- od.l!ll}J.'<.ľ. 

. ·· --·-· ·-· - -- - - - - - -
V Pate. clľla: 17.10.2(111 

Obl.!c Pata. ~;ta\\:bný úrad pri. lu sn~ pod ľa ~ 11 7 mb. l 1.ú~ona č1slo 50/ 197(, /h . 
1) úzern1wm pbno ani a stil\·i;-bnom poriadku { st a\·ebn~· t::í.h:on l \ znení neskorskh prcdpbo\ . 
\'úm oznamuicmc. že 11a zúklade Vú'ilw p11dm.•1u 10 diíJ ~ -' · 5.2011 . evidn\'í.111ého pnd 
číslom 606/37781 ľi PaSP 456120 i l. obl.CC Paia, nmfodila na predmetnú sla,·bu v:'konanie 
štátneho stavebného dohľadu . v sú lade s * 98 stavebného zákona. oznámením čís lo 606/J 778 
ľlPaSP 456/2011 lO drm 12.07.201 1. ktm ' sa konal dňa l 1.07.201 J. l\·fcd 1.i t~·m bLlla na 
pnslušn) sta\'ehn) úrad <lnru1:cná Vo~a urgencia ;ro dn\ttr.7.2011 L' \'idon111;í pod číslom 
817 i..J.99ll ( !Pa SP (lJ -~ ; 201 l . Pri mk·-.111 ·i ('hh l iadkt' ho ln 1.i:-.ľ~nc nash:do\·né: 

• m 111ny Jt1m hoi ro1t1 ·ta \ ~m\ oa 1.aki ; 1dľ prú\ nplatn0ho :-. t;.1\ t>hnd 10 pt•\ ukma <l n.i 
1:k !adľ S ·inúkm: j rrojd,lo\ťÍ d ik 1 m1.mt:1 t.:Íľ. k t l) ľ~t_ÍI.' si'.11.:asfou s t u\· ľhth.'.·hn po\'nlcnia. na 
po1.i:rnku parcda Cí:·d1' 6S }:2_ k.ú ' :-i ;,_ 

• ro( i nn~· dom jc nd hranice poZL·mku pan.:. (; . ().f8, 2. k.u. Pata urniľstnl.'11 ~· \\) \ 'Zdink1mst1 
.1.95 m a prestn?šl.'ná terasa roJinn0hn domu ie..· ukončená od hranici.: po1cmku pare. č . 

6..f 8/2 ·o yzd ialenosti l .:w m. 
• umii:stneníe SW\'by je \ :-.úlaJc so s..:lnúk1wu :-.i tua1:iou osadenia staY hy 1 v~hrcs č . 1. 

ktorý ·ypracmai Jn ~. fozd C'ľn . odbtirnc spôs1 1h i l ~· inžinier \'O \::·st<n·bc. rľg. c. 

* ~491 >!<2 J '''%*. \:isln í'Úkalh 4.'2008_ rrilciha). 
• v staYcb1wm PllYnlcní v časti „ Pre umí t:s tnenii: a uskutočnenie stad1y sa určujú tieto 

1á\'ti:t11~ po( miťnk) · : 
podmiL"nka i::. 1. hola dndrzanú Sta\ ba buck us rntočnená podl'a pro_i átnvcj 
dok um•:ntácíe m·eri.:nci \ stave11n111 konaní. ktora j1: súčasťou tohto rozhoJnut ia. Prípadne 
1m"l1Y nesmú hyť \ ykonani.? ba pn:dchád1.aj l!cdl\) pnvoknia stawhného úradu ). 

• ~kl' .:h11~ lirnd pri šdri:rn \·~sta\ b;. rudinného d(H11U n~: pozemku pan:L'la číslu ú5(J/'.?.. !\ . ú. 
Pat:i. zistil rnzpor t1lt..'dzi si tuác iou osadénia .-tavby a sta\ebnéhl) po\'l.>l eni c , . hode č . ::' 

ť '; ta\·ba rodinného lomu hude um it.:s tncnú na pozemku part: . é . 656/2. k.LI. Pata. nsadL'ni e 
stm hy RD od susL'dn~ cb 111:hnute ľnoslí vo v1díaknosti : oJ hramcc poz.:mku pan.: . č . 
6-48<~ - 2.0! 111 - sprá\'nc malo h)"ť 1)J hranice pozemku par. c-. (1481:2 - L20 ). 

• m·ed1:n) rozpor nesp\isol1il stavt>hník. ro7.p0r s::i stal pri písaní stavebného po olťní a ako 
fo rmúlna chytia pri pí sani . 
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Podateľňa MsÚ 

Od: 
Odoslané: 

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk> 
7. decembra 2016 13:07 

Komu: podatelna@sered.sk 
Predmet: FW: Žiadosť v zmysle zákona 211/2000 Z.z. 

Zdenka, 
prosím tento mail zaevidovať do DISS. 

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: Marta Kucerova [mailto:2  
Sent: Wednesday, December 7, 2016 11:03 AM 
To: silvia .adamcikova@sered.sk 
Subject: Žiadosť v zmysle zákona 211/2000 Z.z. 

_ 1.11n; { - ,,:- .... J 

V zmysle horeuvedeného zákona Vás žiadam o informáciu, či list evidovaný pod protokolovým číslom 
456/2011 z 12.07.2011 ktorým Stavebný úrad nariadil výkonu štátneho stavebného dohľadu na stavbe 
rodinného domu v Pate je zaprotokolovaný v knihe odoslanej pošty MÚ Sereď. 
Na liste z výkonu štátneho stavebného dohľadu je aj odvolávka aj na list č. 634/2011, avšak bez dátumu. 
Chcela by som vedieť, či boli tieto listy, ako závažné dokumenty poverujúce starostu obce na výkon 
ŠSD zaprotokolované v knihe odoslanej pošty. 

Odpoveď poprosím zaslať e-mailom. 

S úctou a vďakou 

Marta Kučerová 
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PhDr. Silvia Adamčíková 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Dobrý deň, 

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk> 
7. decembra 2016 13:06 
'Marta Kucerova' 
RE: Žiadosť v zmysle zákona 211 /2000 Z.z. 

na základe Vašej žiadosti 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 Vám oznamujeme, že pod 
protokolovým číslom 456/2011 máme v registratúrnom denníku vedenú poštu s dátumom január 2011 a pod číslom 
634/2011 máme takisto v registratúrnom denníku vedenú poštu s dátumom január 2011. · 

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: Marta Kucerova [ ] 
Sent: Wednesday, December 7, 2016 11:03 AM 
To: silvia.adamcikova@sered.sk 
Subject: Žiadosť v zmysle zákona 211/2000 Z.z. 

V zmysle horeuvedeného zákona Vás žiadam o informáciu, či list evidovaný pod protokolovým číslom 
456/2011z12.07.2011 ktorým Stavebný úrad nariadil výkonu štátneho stavebného dohľadu na stavbe 
rodinného domu v Pate je zaprotokolovaný v knihe odoslanej pošty MÚ Sereď. 
Na liste z výkonu štátneho stavebného dohľadu je aj odvolávka aj na list č. 634/2011, avšak bez dátumu. 
Chcela by som vedieť, či boli tieto listy, ako závažné dokumenty poverujúce starostu obce na výkon 
ŠSD zaprotokolované v knihe odoslanej pošty. 

Odpoveď poprosím zaslať e-mailom. 

S úctou a vďakou 

Marta Kučerová 
 

 



PhDr. Silvia Adamčíková 

Od: 
Odoslané: 

226pata <226pata@gmail.com> 
7. decembra 2016 13:09 

Komu: PhDr. Silvia Adamčíková 
Predmet: RE: Žiadosť v zmysle zákon a 211 /2000 Z.z. 

Príznak na spracovanie: 
Stav príznaku: 

Spracovať 

Označené 

Srdecna vdaka. Mam vsakjednu prosbu. Mozete mi to zaslat aj postou? 

Kucerova 

Odoslané z môjho smartfónu Samsung Galaxy. 
-------- Pôvodná správa --------
Od: "PhDr. Silvia Adamčíková" <silvia.adamcikova@sered.sk> 
Dátum: 7.12.2016 13:06 (GMT+Ol :00) 
Komu: 'Marta Kucerova' <226pata@gmail.com> 
Predmet: RE: Žiadosť v zmysle zákona 21112000 Z.z. 

Dobrý deň, 

na základe Vašej žiadosti 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 Vám oznamujeme, že pod 
protokolovým číslom 456/2011 máme v registratúrnom denníku vedenú poštu s dátumom január 2011 a pod číslom 
634/2011 máme takisto v registratúrnom denníku vedenú poštu s dátumom január 2011. 

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 
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Marta Kučerová 
 

 

Váš list číslo 

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

Naše číslo 
23687/2016 

Vybavuje 
PhDr. Adamčíková/254 

Vec: Oznámenie o poskytnutí informácie 

Miesto, dátum 
Sereď, 12.12.2016 

Dňa 6.12.2016 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 požiadali o možnosť nahliadnuť do knihy evidencie odoslanej pošty v roku 
2011 - od 12.07.2011 a v prípade potreby poskytnutie fotokópie. Dňa 7.12.2016 ste telefonicky 
a následne aj mailom svoju žiadosť doplnili o požiadali ste o informáciu, či list evidovaný pod 
protokolovým číslom 456/2011, ktorým Stavebný úrad nariadil výkon štátneho stavebného do
hľadu na stavbe rodinného domu v Pate je zaprotokolovaný v knihe odoslanej pošty MÚ v Sere
di. Taktiež ste žiadali informáciu, či list č. 634/2011 je zaprotokolovaný v knihe odoslanej pošty. 
Odpoveď ste požadovali zaslať e-mailom. 

Na základe Vašich žiadostí Vám bola dňa 7.12.2016 mailom zaslaná odpoveď, že pod proto
kolovým číslom 456/2011 a 634/2011 máme v registratúrnom denníku Mestského úradu v Seredi 
vedenú poštu s dátumom január 2011. 

S pozdravom 

Telefón. : +421 - 31 - 789 2392 
Fax: 421 - 31 - 789 2447 

Ing. Marť Tomčányi 

pri átor mesta 

IČO: 00306169 e-mai 1: rnuri/Jsered. sk 
číslo účtu : 0203505156/0900 web: http://www.sered.sk 




