
advokátsk a kan celária 

JUDr. Ing. Arpád Barczi 

Vec: Žiadosť o poskytnutie informácie 

· Mesto Sereď 
Nám. Republiky ll 7 6/ l O 
926 Ol Sereď 

V Galante 17.5.2017 

Na základe ust. zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadame 
o poskytnutie nasledovných informácií pre obd()hie roku 2013 a roku 201 4 (ďalej len "Rozhodn~ 
obdobÍe") a verejných priestranstiev (i) ul. Dionýza Štúra od križovatky s ulicou Vonkajší rad po 
!<ri:lovatku s ulicou Kostolná, (ii) ul. Žele7ničná od križovatky s ulicou Pribinova-j esenského po 
križovatku s ulicou Dionýza Štúra, (iii) ul. Cukrovarská od križovatky s ulicou Dionýza Štúra po 
križovatku s ulicou Mládežnícka (ďalej len "Rozhodné priestranstvo"): 

í. evidované poruchy verejného osvetlenia v Rozhodnom období a Rozhodného priestranstva 
s uvedením typu poruchy (napr. nefunkčnosť osvetlovacieho telesa-žiarivky, nefunkčnosť 
zapínacieho/vypínacieho au tomatiky, atď.), dátumu a času (od do) trvania poru chy 
s uvedení~-: presného m!esta pcruchy, 

2. v ktorom čase sa zapínalo a vypínalo verejné osvetlenie v Rozhodnom období v Rozhodnom 
priestranstve v členení na mesiace (napr. zapínalo sa o 21.00 hod, vypínalo sa o 6.00 hod. 
v období mes. jan. -marec, júl.-okt., nov- dec ..... ) 

3. al~m spôsobom bolo v Rozhodnom období v Rozhodnom priestranstve zab€zpeč€nG 
zapínanie a vypínanie osvetlenia verejného osvetlenia (napr. automaticky súmrakovým 
_;;p_ín9{:o_m, _manl)álne, čas.ovým spínačom, atď . ) , 

4. evidované vypnutie verejného osvetlenia v Rozhodnom období v Rozhodnom priestranstve 
s uvedením dátumu, presného miesta a času -v~ypnutia a zapnutia a dôvodu vyp nutía 

S. akým subjektom, s uvedením názvu, sídla sa vykonávala v Rozhodnom období oprava 
a údržbu verejného osvetlenia 

Vašu odpoveď zašlite prosím mailom na adresu advol<at@synex.sk. 
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Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 
Prílohy: 

Dobrý deň, 

Peter Kišš <peter.kiss@sered.sk> 
30. mája 2017 9:43 
advokat@synex.sk 
FW: Poskytnutie informácii 
príloha č.l.docx 

Na základe Vašej žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám zo dňa 17.5.2017 a za 
evidovanú na Msú dňa 19.5.2017, Vám zasielame informácie podľa Vašich otázok: 

l. Nami dostupnú evidenciu o poruchách na verejnom osvetiení Vám zasieiame v prílohe č. l 
2. Presný čas zapínania a vypínanie vereného osvetlenia neevidujeme na koľko verejné osvetlenie je ovládané 

súmrakovým sp-ínačom 
3. V rozhodnom čase a v rozhodnom priestranstve bolo verejné osvetlenie ovládané súmrakovým spínačom 
4. V rozhodnom čase a v rozhodnom priestranstve neevidujeme ručné vypnutie a zapnutie verejného 

osvetlenia 
S. Opravu a údržbu verejného osvetlenia zabezpečovala v rozhodnom obdoby spoločnosť SITA Slovensko a.s. 

Kukučínova 8, 831 03 Bratislava 

S pozdravom 

Peter l<išš 
Oddelenie rozvoja mesta l Referent komunálnych služieb 
Mestský úrad Sereď 
Námestie republiky č. 1176/ 10 
92601 Sereď 
Mobii: 0918 4-50 856 
Telefón: +421 31 789 2392 kl. 248 
e-mail: peter.kiss@sered.sk 



Poruchy 2014 
Január 
Vonkajší rad v križovatke pred RD č.27 zhasína svetelný zdroj 
Železničná nesvieti svetelný zdroj č 270 
Cukrovarská pred RD č.188 nesvieti svet. Zdroj 
Cukrovarská pri byt. dome 146/5 nesvietia na stožiaroch č. 7/3 a 7/5 svetelné zdroje 
Cukrovarská pri bytovom dome - vchodoch 145, 146, 147, nesvietia svetelné zdroje (vežiaky 
za Vravou) 
Február 
Jesenského č 1114 nesvieti svetelný zdroj 
D. Štúra nesvietia lampy 6/23, 6/20, 6/10, 6/15, 6114, +na parkovisku 2 svetlá 
Marec 
Cukrovarská nesvieti svetelný zdroj č.3 
Jesenského nesvieti vnútro blok 
Jesenského nesvieti svetelný zdroj č lO 
Apríl 
D. Štúra l 009 nesvieti l svetelný zdroj 
Máj 
Cukrovarská 146/5 nesvietia 2 svetelné zdroje 
ul. D. Štúra 1009, 1010, 1011 nesvietia svetelné zdroje 
Jún 
Jesenského 1114/55 nesvieti svetelný zdroj 
Vonkajší rad nesvietia svetelné zdroje 
Júl 
Mládežnícka pri obchodnej akadémií druha brána nesvieti svetelný zdroj 
D. Štúra 760 nesvieti S svetelných zdrojov 
September 
Kostolná, Školská, Mlynárska, M.R. Štefánika, nesvietia svetelné zdroje 
Cukrovarská medzi vežiakmi 146 a 147 nesvietia 2 svetelné zdroje 
D. Štúra 760/13 nesvieti svetelný zdroj 
Cukrovarská č . lampy 3/55, 3/56, 3/59, 3/61. 
Cukrovarská pri garážach nesvieti svetelný zdroj 
Cukrovarská nesvieti 7 svetelných zdrojov 
Cukrovarská 3042 nesvetli svetelný zdroj 
Október 
Jesenského l 084/17 nesvieti svetelný zdroj 
Cukrovarská svetelný zdroj č 3112 
Jesenského nesvietia svetelné zdroje 
Vonkajší rad 762/1 nesvieti svetelný zdroj 
November 
December 
Vonkajší rad nesvieti l svetelný zdroj 
D. Štúra 760/9 nesvieti svetelný zdroj 



Poruchy 2013 
Január 
Jesenského lampa č. 16/11 
22.01.2013 v čase o 02:25 bolo zistené nefunkčné verejné osvetlenie na ul. Pribinova, 
Zelezničná, Fraňa Krála" Hviezdoslavova 
D. Štúra pri dome 101114 nesvietilo jedno svietidlo 
Február 
D. Štúra lampa č 5177 
21.02.2013 o 20:50 nefunkčné verejné osvetlenie na ul Vonkajší rad 
Jesenského 3000 nesvietia 2 svetelné zdroje 
Cukrovarská 146 nesvieti l svetelný zdroj 
Marec 
Kostolná nesvieti svetelný zdroj č 2/23 
18.03.2013 o 00:40 bolo zistené nefunkčné verejné osvetlenie na ul. Pribinova, Zelezničná, 
Fraňa Krála" Hviezdoslavova 
Cukrovarská nesvieti svetelný zdroj 3/18 
Apríl 
02.04.2013 o 20:00 nefunkčné verejné osvetlenie na ul Kostolná 
Ul železničná 1121112 nefunguje svetelný zdroj 
Máj 
Jún 
Ul cukrovarská 758/8 nefunguje svetelný zdroj 
Júl 
Jesenského 1087/23 nefungujú 3 svetelné zdroje 
Mládežníckeho 162/4 nefunguje l svetelný zdroj 
30.07.2013 o 01:05 ul. Cukrovarská, Mládežnícka 
August 
ll :08.2013 o 22:42 bolo zistené nefunkčné verejné osvetlenie na ul. Vonkajší rad 
Mládežníckeho 157/1 nefunguje l svetelný zdroj 
September 
Cukrovarská nesvieti l svetelný zdroj č 3/17 
D. Štúra760/13 nesvieti l svetelný zdroj 
Jesenského 1111 nesvietia 2 svetelné zdroje 
Október 
Cukrovarská nesvieti l svetelný zdroj č. 3/17 
Cukrovarská 183 nesvieti l svetelný zdroj 
November 
Vonkajší rad 762/3 nesvietia 3 svetelné zdroje 
December 
Jesenského 1114/55 nesvieti l svetelný zdroj 
D. Štúra križovatka Železničná nesvietia 2 svetelné zdroje 
D. Štúra nesvieti l svetelný zdroj č 5/76 




