Podateľňa Msú
Od:
Odoslané:

Komu:
Predmet:

Mestský úrad
18~

Sereď

<mu@sered.sk>

októbra 2017 16:46

podatelna@sered.sk
FW: Sprava, MINV

S pozdravom
lng.Daniela lvančíková
Sekretariát predn ostu Msú
MESTO SEREĎ
Námestie repub liky 1176/ 10
92601 Sereď
Mail: mu@sered.sk
TeL: 031/7 89 60 33

-----0 rigina l Message----From: Ing. Anna Halabrínová [mailto:halabrinova@m
estsky.urad]
Sent: Wednesday, Octob er 18, 2017 3:48P M
To: 'Marti na Mečochová'
Subject: FW: Sprava, MINV
VEC: Žiadosť o sprístupnenie inform ácie podl'a zákon
a č. 211/2 000 Z. z. o slobo dnom prístupe k informáciám
ao
zmene a dopln ení niektorých zákonov ( zákon o slobod
e inform ácií) v platno m znení.
-----Original Message----From: Denisa Pavlíková [mailto:Denisa.Pavlikova@m
inv.sk]
Sent: Wednesday, Octob er 18, 2017 3:45 PM
To: Ing. Anna Halabrínová
Cc:
· - ,mail.com
Subject: FW: Sprava, MINV
Dobrý deň pani Halabrinová, zasielam Vám email (žiado
sť v zmysle 211/2000) p. Erika Domarackého,
ktorý patrí do
Vašej komp etenc ie ... Email zasielam aj žiadateľovi...$
pozdravom Denisa Pavlíková Holúbková, OU TI, OVBP
-----Original Message----~rom: Odbo r výstavby a bytov ej politik y OÚ Trnav
a
Sent: Wednesday, Octob er 18, 2017 7:36A M
To: Denisa Pavlíková
Subject: FW: Sprava, MINV

-----Original Message----From:
tgmaíf.com [mailt o
Sent: Mond ay, Octob er 16,20 1712 :05 PM
To: Odbo r výstavby a bytovej politik y OÚ Trnava
Subject: Sprava, MINV

@gmail.com]

Odosielate l'
ti>gmail.com
PiÍjemca: ovbp. tt@m inv.sk
1

Text: Dobr ý deň,

VEC: Žiadosť o sprís tupne nie infor máci e podl'a
zákona č. 211/2 000 Z. z. c slobo dnom prístu
pe k infor máci ám a o
zmene a dopln ení niekt orých zákonov ( zákon
o slobode infor máci í) v platn om znení.

Podľa zákona č. 211/ 2000 Z. z. o slobo
dnom prístupe k infor máci ám a o zmene a
dopln ení niekt orých zákonov v
platn om znení (ďalej v texte iba zákona ) Vás
žiadam o sprístupnenie infor máci e o dátu me
dokončenia stavi eb, o
názvoch spoločností ktoré budú dané stavb
y využívať. Ide o parcelu v katas tráln om územ
í
Seíe
ď časť Novy maje r.
(Výstavba sa koná na poli, blízko pri spoločnost
iach Lidl a Amazon).

Tato sprava bola zaslana cez: www .minv .sk
z lP adresy 62.197.243.229 Datu m a cas odos
lania: 16.10.2017, 12:04 :59

2

v

MESTO SERED
Nám. republiky 1176/1, 926 Ol
Číslo: 20/21751/ÚPaSP 1225/2017

Sereď

V Seredi,

dňa

24.10.2017

Erik Domaracký
adresa na doručovanie :
-}gmail.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 informácií)

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 18.10.2017 o poskytnutie informácií podľa zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) Vám zasielame nasledovné informácie:

- Žiadosť o sprístupnenie informácie o dátume dokončenia stavieb, o názvoch spoločností
ktoré budú dané stavby využíva( Ide o parcelu v katastrálnom území Sereď časť Nový majer.
(fl}-stavba sa koná rza poli, blízko pri spoločrlosti Lidl a Antazo.-n)..
Stavby budú dokončené v termíne 31.12.2019.
Stavebné povolenie bolo vydané pre spoločnosť
Radlinského 2, 811 07 Bratislava.

Sereď

Logistics and Industry, s.r.o.,

S pozdravom

/

41'
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Ing. Anna H~labrínfvá
ved.odd.UPaSP l

/

Vybavuje:
Ing. Švehlová, tel.č. 031/789 2094 kl. 184

