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Kópia: 
Predmet: 

podatelna@sered.sk; 'Primátor mesta Sered''; seredonline@seredonline.sk 
Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Mestsky urad Sered, 

v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii : 

1. - na za klade akej legislativy je zatial sta Ie nezakonne postavena stavba nove ho vchodu do uz jestvujucej 
nehnutelnosti a schodista s betonovymi zakladmi v zemi v objekte Mestskych socialnych bytov na Trnavskej 
ulici od vybudovania sustavne uzivana. Stavba bola Mestom Sered realizovana bez stavebneho povolenia 
a niekolko mesiacov je uzivana verejnostou bez kolaudacneho rozhodnutia. Ziadam zverejnit citaciu zakona 
s poukazanim na prislusne paragrafy, ktore vlastníka nehnutelnosti OPRAVNUJU K UZIVANIU 
STAVBY v sucasnom stave. Pre upresnenie dodavam, ze pri stretnutí na mieste pri dodatocnom konaní 
o legalizacii stavby, ucastnici konania písomne ziadali o zabezpecenie NEPOUZIVANIA SCHODISTA 
A VCHODU v case, kedy stavebne povolenie nie je ziadne, nie je platne, resp. do riadnej kolaudacie 
vyzadovanej Stavebnym zakonom . 

Uvedene informacie ziadam zverejnite-mailom na adresu:  v zakonom stanovenej lehote. 
Dakujem. 
Milos Majka 
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Mesto Sereď 

Od: 
Odoslané: 

Mesto Sereď <info@sered.sk> 
5. januára 2017 12:29 

Komu: 'Milos Majko' 
Predmet: RE: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Dobrý deň, 
mestu Sereď ako povinnej osobe bola dňa 27.12.2016 doručená Vaša žiadosť 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. 
Na Vašu žiadosť Vám zasielame nasledovnú odpoveď: 

Sociálne byty na parcele 2561 v katastrálnom území Sereď na Trnavskej ul., boli skolaudované v roku 1997 a odvtedy 
sú aj užívané nájomníkmi týchto bytov. Zamedzením užívania schodiska a vchodu do bytovej jednotky v uvedenej 
stavbe, by sme znemožnili užívanie bytu nájomníkmi. Mesto Sereď v súčasnosti nemá možnosť poskytnúť 
nájomníkom bytu iný náhradný byt. 
Dodatočné stavebné povolenie a kolaudácia v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov je v konaní. Užívaním schodiska a vchodu nie je ohrozené 
zdravie a bezpečnosť užívateľov bytu ani životné prostredie. 

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: Milos Majko  
Sent: Tuesday, December 27, 2016 12:10 AM 
To: info@sered.sk 
Cc: podatelna@sered.sk; 'Primátor mesta Sered"; seredonline@seredonline.sk 
Subject: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. 

Mestsky urad Sered, 

v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii: 

1. - na za klade akej legislatívy je zatial sta Ie nezakonne postave na stavba nove ho vchodu do uz jestvujucej 
nehnutelnosti a schodista s betonovymi zakladmi v zemi v objekte Mestskych socialnych bytov na Trnavskej 
ulici od vybudovania sustavne uzivana. Stavba bola Mestom Sered realizovana bez stavebneho povolenia 
a niekolko mesiacov je uzivana verejnostou bez kolaudacneho rozhodnutia. Ziadam zverejnit citaciu zakona 
s poukazanim na prislusne paragrafy, ktore vlastníka nehnutelnosti OPRAVNUJU K UZIVANIU 
STAVBY v sucasnom stave. Pre upresnenie dodavam, ze pri stretnutí na mieste pri dodatocnom konaní 
o legalizacii stavby, ucastnici konania písomne ziadali o zabezpecenie NEPOUZIVANIA SCHODISTA 
A VCHODU v case, kedy stavebne povolenie nie je ziadne, nie je platne, resp. do riadnej kolaudacie 
vyzadovanej Stavebnym zakonom. 
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