Radovan Vančo

Od:

Seredské novinky <seredskenovínky@sered.sk>

Odoslané :

streda, 6. decembra 201710:38

Komu:
Predmet:

ínformatik@sered.sk
FW: Žiadosť

From; Seredské novinky [mailto:seredskenovinky@)sered.sk]

Sent: Frlday, December 1, 2017 9:48AM
To: 'Karrna Stanova'
Subject: RE: Žiadosť

Dobrý deň,

Vás vyzývam na doplneni e Vašej
v zmysle§ 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
neúplnej žiadosti o adresu Vášho pobytu v lehote do siedmich dní.
Doplnenie žiadosti treba urobiť mailom na adresu: seredskenovinky@sered.sk

rugmail.com]
From: Karina Stanova [mailto
PM
6:34
2017
29,
r
Sent: Wednesday, Novembe
To: seredskenovinky@sered.sk

Subject: Žiadosť

svätých Cyrila a Metoda v
Dobrý deň, moje meno je Karina Stanová som študentkou Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity
spracovať semestrálnu prácu, ktorá sa týka analýzy
úlohu
dostali
sme
výskumu
mediálneho
prax
a
Teória
predmetu
Tmave. V rámci
novinky.
vybraných komunálnych médií. Naša skupina dostala spracovať práve Va.~e pet·iodikum Seredské
informácií:
Na základe zákona č. 211/2000 z. z by sme Vás radi požiadali o poskytnutie nasledovných
Meno šéfredaktora novín:
telefón:
email:
výška rozpočtu obce v roku 2016:
z toho objem podielových daní a objem miestnych daní:
nákladv na vvdávanie časopisu:
náklaďnovín: z toho remitenda {nepredané výtlačky):
Výtlačky za rok 2017: mesačník- január až september:
ikou? Nájdete ho v linku
Mohli by sme Vás poprosiť aj o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý súvis! s danou problemat
nižšie:
dit
https:/fdocs.goog!e.com/forms/d/15LHVpTPXGxQ36Cth-HU6t2g1 3YH 1r3b8yBBmNwnzLg/e
všetky informácíé siúžia na
Za Vaše odpovede Vám vopred veľmí pekne ďakujeme. Ešte raz Vám oznamujeme, že
študentské účely, a teda nebudú použité na komerčné alebo iné.

Za celú skupinu Vám prajem pekný deň.

S pozdravom,
K. Stanová

Kompletná

odpoveď

na Vaše otázky odoslané mailom 29.11.2017

1/ Meno šéfredaktora novín: Túto funkciu nemáme vytvorenú.
telefón:email: Som zástupcom primátora a zároveň tajomníkom šesťčlennej redakčnej rady Seredských noviniek.
Šéfredaktora nemáme. Môj služobný mail je viceprimator@sered.sk. Telefonický kontakt 0905 592
707.
2/ výška skutočného rozpočtu obce v roku 2016: 10 795 4SO €
z toho objem podielových daní a objem miestnych daní: podielové 4 557 935 €,
dane z nehnutel'ností a dane za špecifické služby 1 399 288 €.
3/ náklady na vydávanie

časopisu:

v roku 201S 8 000 € bez DPH.

41 náklad novín, z toho remitenda (nepredané výtlačky):
Seredské novinky sú zdarma. Noviny sú vydávané v počte 8 SOO výtlačkov 10 x do roka. Z toho S
500 výtlačkov je distribuovaných prostredníctvom poštových doručovateliek do domácností
v Seredi, ostatných 2 100 výtlačkov je distribuovaných do susedných obcí- Dolnej Stredy a Šintavy.
5/ Výtlačky za rok 2017: mesačník- január až september:
Elektronickú formu nájdete na hlavnej stránke mesta -lišta Mesto Sereď, roleta Seredské novinkyarchív. Výtlačky Seredských noviniek za rok 2017 Vám boli odoslané na Vami oznámenú adresu:
včera 5.12.2017.
- -Karina Stanová,
Ľubomír

Veselický

Materiály v písomnej podobe sú založené v agende roku 2017.

