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Mestský úrad
Námestie republiky 1176/1 O
926 Ol Sereď

Vec: Žiadosť
slobodnom

č.568

katastrálne územie Dolný

Na základe zákona č 211/2000 Z.z. Vás ako správcu dane podľa §99e odst. l zákona
č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavGbnG odpady v znGnÍ nGskorších predpisov a zákona č.563/Z.z.o správe daní a ich
doplnkov žiadam o zaslanie informácií v elektronickej podobe na dátovom nosiči a emailom
. zo skenované rozhodnutia zá obdobie od 14.10.1992 do 29.5.2017
na.
Daľí.

z

nehnuteľností

a daô. zo stavieb

za občana Petra Grunerta.
na adrese
katastrálne územie Dolný Čepei'í..
ktoré sa viažu k č. LV
a ohfadne uloženía stavebného materíálu a stavby na uvedenej adrese
Dátové médium si vyzdvihnem osobne na Mestskom úrade spolu s uhradením poplatku za
dátové médium v zákonom stanovenom termíne.
som sa za účasti zložiek Polície s logom pomáhať a chrán iť dt'ía 3.5.2017 domáhal
svojho práva u tohto občana a podnikateľského subjektu , zarazil ma stav ktorý sa tam
nachádza.

Nakoľko

Za krajšie a

bezpečnejšie

Mesto

Sereď

S pozdravom

V Seredí di'í.a 29.05.20 ll
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PríÍohy: rozhodnutie ObU-OVBP-2013/00075/Ve KSU-OSP-2012/00988/Ve
dodatočné stavebné povolenie č:2844/ÚPaSP 295/2011/2012
odvolanie č:78991ÚPaSPb 938/2012
intemet: Sľuby sa sľubujú a asi obyvatelia, blázni nech sa radujú
intemet: Skúsenosť
intemet: facebook Grunert s.r.o. Stolárstvo
spolu 22 listov

PhDr. Silvia

Adamčíková

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk>
?.júna 2017 16:13

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Oclpovecl' i'ia i i adosť v 2:tnysle zákoAa ť. 211/2000 Z.2.

Dobrý deň ,
na Vašu ž i adosť v sú lade so zákonom č . 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých záko nov (zákon o slobode informáci í) v znení neskorších predpisov Vám mesto Se re ď ako povi nná osoba
zasiela nasledovnú odpoveď:

V zmvsle § 11 Daňové taj omstvo (/ zákona č. 563/2009 Z.z. o správe da nf v platnom znení mesto Se red' ako správca
dane z nehn utel'ností nie je oprávnené poskytovať Vami požadované dokumenty. Rozhodnutia za obdobie od
14.10.1992 do 29.5.2017 daň i riéhnute i'ríostí a daň io stavieb t ä óbčana Petra Grunecta, na adrese i
, 926 01 Sereď, ktoré sa viaž u k LV č .
<.ú . Dolný Čepeň, ktoré vo svojej žiadosti požadujete, podliehajú
da ňové mu t ajomstvu.
Sa dzby dane z nehnut el'nost i sú zve rejnené na web st ránke mesta Sereď:
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/tlaciva ziadosti/2017 /fo/l.pdf
http://www .se red .sk/ d a t a/2 samosprava/vzn/2012/201213 .pdf
http:/ /www. sered .sk/data / 2 samosprava/vzn/2013/ 201312.pdf
http://vvvv.vv .sere.d.sk/di:lta/2 samos.prav.a/vzn/2014/201409 ..pdf
ll

S pozdravom
PhDr. Silvia Adamčíková
vedúca organizačného oddelenia
Mestský úrad
Námestie repub liky ·1 176/ 1O
926 01 Se reď
Tel: 031/7892094 kl. 254
Mobil: 0905 556 879
E-mail: silvia.adamcikova@sered.sk
www.sered.sk
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