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Vec :
Žiadosť o spr ístu pne nie info
rmá cie pod !'a zák ona č. 211/200
0 Z. z. o slob odn om
prís tup e k Info rmá ciám a o zme
ne a dop lnen í niek torý ch zák ono
v ( zák on o slob ode
info rmá cií ) v pla tno m zne ní.
Podľa zák ona č. 211 /200 0 Z.
z. o slobodnom prístupe k informá
ciám a o zme ne a doplnení
niektorých zákonov v platnom zne
ní ( d'alej v texte iba zákona ) Vás
ziad am ako povinnú
osobu ( § 2 ods. 1 zákona )
o spr ístu pne nie info rmá cie o
hos pod áren í s majetkom
a s majetkovými právami Váš ho
mesta ~a obdobie od roku 200
0 do konca roku 2016,
konkrétne žiadam sprístupniť info
rmáciu o výške ročných príj mo
v
mesta z vodárenského
majetku ( vodovod, kan~Jizácia,
čistička odp ado výc h vôd a
poď.
),
ak
Vaše mes to vlastní
takýto majetok, resp. o výške roč
ných príj mo v (vyplatené
divid
end
y,
pod
iel na zisku a pod.)
z akcií za vodárenský maj etok vlož
ený me.stom .do .vodár-enskej spe.iočn
osti.
Ako žiadateľ žiadame o sprístup
nenie požadovanej informácie ele
ktro nick ou poštou na
em ailo vú adresu hk@ kom arn o.sk
v zákonom stanovenej lehote.

S

po~dravom

Mgr . Mik lós Csi nta lan
hlavný kontrolór

Roz del' ovn ik;
Mes to Nitra
Mes to Nov é Zám ky
Mes to Dunajská Streda
Mes to Levice
Mes to Hur ban ovo
Mes to Kol áro vo
Mes to šur any
Mes to Trn ava
Mes to šam orín
Mes to Galanta
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Vec;

Žiadost' o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o
sfobodfiam ;;ristupe k mfGrmáeiám a ú zmene a dúpfnenŕ niektGrýeh zákGnov
(zákon o slobode informácií ) v platnom znení- odpoveď

Mesto "Sereď nadobudlo v roku 2003 Zmluvou o bezodplatnom prevode akcií
č. 87/2003/ZsVS z Fondu národného majetku Slovenskej republiky 98 926 ks akcií
Vodárenskej spoločnosti a. s. so sídlom v Nitre na meno v menovitej hodnote l akcie
l 000 Sk (slovom jedentisíc slovenských korún/. Nadobudnuté akcie predstavovali
1,91 podiel zo základného imania akciovej spoločnosti Západoslovenská vodárenská
spoločnosť a. s. a v súiade s rozhodnutím o privatizácii č. 801 zo dňa 28.3.2002 .
Z takto získaného majetku mesto Sereď nezaznamenalo v období rokov 2003-2016
žiadne
príjmy
(vyplatené
dívídendy,
podiel
na
zisku
a
pod.)
Iný vodárenský majetok ( vodovod, kanalizácia, čistička odpadových vôd a pod. )
z ktorého by boli vyplatené príjmy mesto Sereď nevlastní.
S pozdravom
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