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From: Investície [mailto:investicie@istav.sk]
Sent: Wednesday, February 15, 2017 3:27PM
To: Investície
Subject: Žiadosť o poskytnutie informácie

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)

Žiadate!':
lstav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 OO Praha S- Smíchov, Česká republika
zastúpená osobou: Mgr. Miroslava Šindelárová, lstav Media, s.r.o .
Adresa sídla:
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 OO Praha S- Smíchov

Žiada:
Dovol'ujem si Vás osloviť za spoločnosť lstav Media, s.r.o. a jej projektom určený na podporu stavebníkov v SR. V
súčasnej dobe v rámci tohto projektu prebieha mapovanie investičných plánov miest a obcí pre rok 2017.
Z tohto dôvodu Vás prosíme o zaslanie investičných plánov Vášho mesta/obce pre rok 2017, resp. zoznam
stavebných projektov, ktoré sú plánované mestom/obcou na rok 2016 a budú financované z rozpočtov obce alebo
z iných verejných rozpočtov.
U týchto projektov žiadame o
- názov projektu
- stručný popis projektu
- rozpočet projektu v eurách
- plánovaný termín začatia projektu
- predpokladaný termín výberového konania na dodávatel'a
Spôsob poskytnutia informácie:

-zaslať pomocou e-mailovej schránky na adresu : investicie@istav.sk

V prípade, že rozpočet ešte nie je schválený, napíšte nám prosím, kedy sa uskutoční jeho schválenie.

ďakujeme

Vopred Vám

V Prahe

dňa

Vám za spoluprácu.

15. 02 . 2017

Mgr. Miroslava Šindelárová
ISTAV Research manager

Mgr. Miroslava

Šinéeťárová

lstav Media, s.r.o.
Nádražní 762/32
150 OO Praha 5- Smíchov
e-mail: investicie@istav.sk
web: www.istav.cz
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Ing. Andre a Šefčíková
Od:
Odoslané:
Komu:
Predm et:
Prílohy :

Ing. Andrea Šefčíková <andrea.sefcikova@sered.sk>
22. februára 2017 13:43
'investicie@istav.sk'
FW: Žiadosť o poskytnutie informácie
Žiadosť o poskytnutie informácie.pdf

Dôležitosť:

Vysoká

Dobrý deň .
č. 211/20 00 Z. z. o slobod nom prístupe
Na základe Vašej žiadosti o poskyt nutie informácie podl'a zákona
15.02.2017 Vám zasielame zoznam odsúhlasených
k informáciám a o zmene a doplne ní niektorých zákonov zo dňa
projektov:
l.

"A" v Seredi
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy Komenského
SP na znížení EN budovy
374 680,84 eur

06/201 7
03/201 7
2.

y v meste Sereď
Rozvoj výchovy a vzdelávania v oblasti telesnej a športovej výchov
SP na rekonštrukcii telocvične
265 568 eur

06/201 7
03/201 7
é informácie pre doplne nie žiadajte na adrese
Na rok 2017 máme potvrdené tieto dva väčšie projekty. Ostatn
mobil: 0917 448 115.
projman@sered.sk Ing. Branislav Bíro- projekt ový manažér mesta,
Príjemný deň praje
Ing. Andrea Šefčíková,
vedúca Oddelenia rozvoja mesta MsÚ Sereď,
tel. 031 789 2392, kl. 256,
mob. 0905 556 880
From: Investície [mailto:investicie@istav.sk]
Sent: Wednesday, February 15, 2017 3:27PM
To: Investície
Subjec t: Žiadosť o poskytnutie informácie

Žiadosť o posky tnutie inform ácie

o slobode
informáciám a o zmene a doplnen í niektorý ch zákonov (zákon
podľa zákona č. 211/200 0 Z.z. o slobodn om prístupe k
informácií)

Žiadateľ:
5- Smíchov, Česká republika
lstav Media, s.r.o., IČ: 034417 25, Nádražní 762/32 , 150 OO Praha
zastúpená osobou: Mgr. Miroslava Šindeláfová, lstav Media, s.r.o.

Adresa sídla:
lstav Media, s.r.o., Nádražní 762/32 , 150 OO Praha S- Smíchov
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