
Podateľňa Mestského úradu v Seredi 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 

Mesto Sereď <info@sered.sk> 
23. mája 2017 9:06 
podatelna@sered.sk 

Fredmeí:: F'vV: in·forrnád e 

From: michaela mikusova [mailto:m. 
Sent: Monday, May 22, 2017 8:31AM 
To: info@sered.sk 
Subject: informácie 

Dobrý deň, 

v súlade s§ 14 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len 
)nfozákon") Vás žiadam o poskytnutie nasledovných informácií: 

-zoznam všetkých podujatí, ktoré usporiadatelia oznámili Vašej obci za obdobie máj 2017, pričom úctivo 
žiadam, aby zoznam obsahoval všetky informácie podi'a § 3 -zákona č . 96/i991 Zb. zákona o -verejných 
kultúrnych podujatiach v z. n. p. (t.j.: označen ie a adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie 
podujatia, miesto a čas jeho konania). 

Podľa zákona č . 96/1991 Zb. zákona o verejných kultúrnych podujatiach v z. n. p. je každý usporiadateľ 
verejného kultúrneho podujatia povinný oznámiť zámer usporiadať podujatie a oznám mestu: označenie a 
adresu usporiadateľa, názov a obsahové zameranie podt~jatia, miesto a čas jeho konania (§ 3 zákona č. 
96/1 991 Zb.). 

V súlade s § 7 ods. 2 infozákona trvám na priamom sprístupnení požadovaných informácií. 

V súlade s § 14 ods. 5 infozákona žiadam o potvrdenie podania tejto žiadosti na e-mailovú adresu: 

Informácie žiadam sprístupniť elektronickou formou na e-mailovú adresu: 

S pozdravom, 

Michaela Mikušová 
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Váš list číslo 
23.05 .2017 

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

Naše číslo 
l6948íl9041/201 7 

Mikušová Michaela 

Vybavuje 
Eva Kavoňová 

Miesto, dátum 
Sereď, 29.0-25.2017 

Vec: Žiadost' podl'a zákona č.211/2000 Z.z.- slobodný prístup k informáciám- odpoved' 

Posielame Vám odpoveď v zmysle Vašej žiadosti podľa zákona č.2 1 112000 spracovanú 
formou tabui:ky, ktorá tvm'f Prílohu č. l listu. V zozname podujatí sú uvedené náležitosti 
v zmysle Zákona č . 96/1991 §3 ods.2, pri organizátoroch, ktorými boli fyzické osoby 
sme neuviedli adresu v zmysle Zákona č. l22/2013 Z.z o ochrane osobných údajov. 

S pozdravom ostáva 
/L, 

Mgr. Silvia K~váčof 
vedúca odd. SRK.aS 

Príloha č . l : Zoznam podujatí ohlásených Mestu Sereď v mesiaci máj 2017 

Telefón.: +421-31-7892392 
Fax: +42 1 -31 - 789 2447 

lČO: 00306169 
číslo účtu : 0203505156/0900 

e-mail: mul@sered.sk 
web: http ://www.sered.sk 



Príloha č. l 

Zoznam podujatí ohlásených Mestu Sereäv mesiaci máj 2017 
- -----

Názov organizácie Meno usporiaclatera Adresa Názov podujatia Zameranie Miesto Dátum podujatia čas podujatia 

Okre!;ná rada Slovenskej národnej 
Slávka Kramárová 

Dolnočep•mská 1629/41, 
Festival vážskych vodníkov podujatie pije ~Celé rodiny Camping Sereď 04. júna 2017 14.00- 19.00 strany Galanta Sereď - - - - -

Pohostinstvo Papuča- herňa s.r.o. Jana Polkan0vá Cukrovarská 148, Sf;!reď Zahájenie letnej sezóny podujatie pre dospelých Pohostinstvo 19 .. mája 2017 19.00 - 03.00 - - -
Mlynárska záhrada, PUB Katarína Ščevíl<oVá č.d.654 Dolná Streda Tanečná zábava podujatiepre dospelých Mlynárska záhrada, Sereď 20 .. mája 2017 23.00- 02.00 - - - -
Kaviareň, Bar DA VINCI Martin KáC:er Kúpeľné namestie 3, Sen!ď Narodeninová oslava baru podujatie pre dospelých Bar DA VIIIIČI 03. júna 2017 12.00 - 04.00 

--- - - - - -
od Ol. máj13 ka:!dý piatok Ivo Brožek Hudobná produkcia podujat ie pre dospelých lvov dvor, Sereď 

do 30. 09. 2017 
17.00-22.00 

- - -
RadovanJom Koncert, živá hudba podujatie pre dospelých Camping Sereď 20 .. mája 2017 20.00- 02.00 - -
Ivan lehoc~ý (Latino párty tanečná zába'la Afri ~ola Sereď 12 .. mája 2017 21.00 -04.00 

- -
Ivan Lehocký lilouse pa rty tanečná zábcl'la Afri kola Sereď 13 .. mája :2017 21.00 - 04.00 - - -

V Sere!di dňa: 29. OS. 2017 

Mgr. tlováčová, oddL ŠRKaŠ. ~ ' 
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