Mgr. Miroslava Jurašikov á, - ·

Mesto

Sereď

Nám. republiky 1176/10
926 OO

Sereď

V Šintave 14.09.2017
Vec: Žiadost' o poskytnut ie informácií v zmysla z. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciá m a o zmene a doplneni niektorých zákonov (ďalej len zákon o slobode
informácií) .
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnen! niektorých zákonov v ptatnom znení Vás žíadam ako povinnú osobu o sprístupnenie
Podl'a zákona

č.

informácie:
1. Kol'ko ohlásení stavieb podl'a § 57 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení
neskorších predpisov a § 5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z. na realizáciu zateplenia
stavby - rodinný dom v k. ú. Sereď bolo doručených na miestne príslušný stavebný
úrad z:a ôbdôbie posledných 5 mkov.
2. Koľko stavebnýc h povolení, resp. dodatočných povolení stavieb na realizáciu
zateplenia stavby- rodinný dom v k. ú. Sereď (okrem stavebníkov, ktorí povolenia
žiadali z dôvodu

čerpania

príspevku na zatepl'ovanie rod. domu) vydalo Mesto

za obdobie posledných 5 rokov v zmysle zákona

č.

Sereď

50/1976 Zb. stavebného zákona v

znení neskorších predpisov.
3. Koľkým stavebníkom Mesto Sereď udelilo pokutu a v akej výške v súvislosti s
realizáciou zateplenia stavby rodinného domu za obdobie posledných 5 rokov.
4. Kol'ko stavieb rodinných domov v k. ú.

Sereď je

zateplených?

Postačí

odhad.

5. Mesto Sereď vydalo stavebné povolenia, resp. dodatočné povolenia na udržiavacie
práce definované v § 56 písm. h) a §139b ods. 15, konkrétne na výmenu dverí,
vonkajšieho schodiska, domovej

kanalizačnej

rúry (liatina, keramika)?

Ako žiadate!' žiadam o sprístupnenie požadovanej informácie elektronickou poštou na
}gmail.com v zákonom stanovenej lehote. Ak by
emailovú adresu
z technických

prlčin

nebo!c možné

zaslať

listom na moju vyššie uvedenú adresu.

S pozdravom.

informácie elektronickou poštoul žiadam o jeh zaslanie

Michaela Pisárová
Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:
Prílohy:

Michaela Pisárová < michaela.pisarova@sered.sk>
utorok, 26. septembra 2017 13:35
mail.com'
žiadost" o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000
Odpoveď v zmysle§ 2112000 Jurašíková.docx

Dobrý deň,

v prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu písomnú žiadosť zo dňa 18.9.2017 o poskytnutie informácií
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií).

podľa

S pozdravom Pisárová

1

v

MESTO SERED
Nám, republiky 1176/1; 926 Ol

Sereď

Číslo: 17/20733 ÚPaSP 1110/2017

V Seredi, dňa 25.09.2017

Mgr.lV!iroslava Jurašíková
adresa na

doručovanie-!

@gniail.com

Vec: Žiadost' o sprístupnenie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode infonnácií)

Na základe Vašej písomnej žiadosti zo dňa 18.9.2017 o poskytnutie informácií podľa
zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) Vám zasielame nasledovné informácie:
l. Kol'ko ohlásení stavieb

podľa

§ 57 zákona

č.

5011976 Zb. stavebného zákona v znení

neskor,~ích predpisov a §5 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Zz. na realizáciu zateplenia :;;tavby -

rodinný dom v k. ú.
posledných 5 rokov.

Sereď

bolo

doručených

na miestne príslušný stavebný úrad za obdobie

V období posledných 5 rokov bolo ohlásených 9 stavebných úprav existujúcich rodinných
domov- zateplenie obvodových múrov.
2. Koľko stavebnf;ch povolen[, resp. dodatočných povolení stavieb na realizáciu zateplenia
stavby - rodinný dom v k. ú. Sereď (okrem stavebníkov, ktorí povolenia žiadali z dôvodu
čerpania príspevku na zatepl'ovanie rod. domu) vydalo Mesto Sereď za obdobie posledných 5
rokov v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
V prípade nových stavieb je realizácia zateplenia rodinného domu súčasťou projektovej
dokumentácie a stavebného povolenia. V prípade existujúcich stavieb rodinných domov v k.
ú. Sereď neholo vydané dodatočné stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby realizáciu zateplenia stavby.
3. Kol'kým stavebníkom Mesto Sereď udelilo pokutu a v akej výške v súvislosti s realizáciou
zateplenia stavby rodinného domu za obdobie posledných 5 rokov.
Mesto Sereď neudelilo pokutu stavebníkom za
stavby stavebnými úpravami zateplenia stavby.

4.

Koľko

stavieb rodinných domov v k. ú.

Sereďje

dodatočné

zateplených?

povolenie zmeny

Postačí odhad

dokončenej

Mesto Sereď nevedie štatistiku zateplených stavieb rodinných domov, odhad stavebný úrad
nevykonáva.
5. Mesto Sereď vydalo stavebné povolenia, reJp. dodatočné povolenia na udržiavacie práce
definované v § 56 pfsm. h) a § 139b ods. 15, konkrétne na výmenu dverí, vonkajšieho
schodiska, domovej kanalizačnej rúry (liatina, keramika)?

Mesto Sereď nevydalo povolenia resp. dodatočné povolenia podľa ustanovenia§ 56 písm. h)
a § 13 9b ods. 15 stavebného zákona, nakoľko ide o bežné udržiavacie práce, ktoré netreba
ohlasovať stavebnému úradu.

S pozdravom

/1.

,j

Ing. Anna Halabrh~;óvá
ve:cl
ndň ľrPl'l~P l
. --------------~

Vybavuje:
M.Pisárová, tel.č. 0311789 2094 kl. 259
Z.Bieliková, tel.č.031/789 20 94 kl.182

