Podateľňa MsÚ
prima tor < primator@sered.sk>
8. decembra 2017 9:53
podatelna@sered.sk
FW: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Od:

Odoslané:
Komu:
Pred met:

Zdenka
Preposielam
jarka
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žiadosť-

v zmysle 211/2000, prosím zaeviduj ju.

nail.com]

From: laura hilkovičová [mailto
Sent: Thursday, December 7, 2017 4:26 PM
To: primator@sered.sk
Subject: Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
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Vážený pán Tomčányi,
prístupe k informáciám
v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
slobode informácií) v
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
ie informácií:
zneni neskorších predpisov Vás žiadam o sprístupnen
lstvo a aké zásadné
• i\ký podiel mestského rozpočtu bol využitý na ško
zmeny sa na školách vďaka tnestu uskutočnili.
to prosperovalo.
• Ako mestská samospráva pomáha tomu, aby tnes
tvom elektronickej
Požadované informácie žiadam sprístupniť prostredníc
~ mai l.co m.
- ~---- ___
pošty zaslaním na e-tnailovú adresu ·
Za kladné vybavenie Vám vopred ďakujetn.
S pozdravom
Lau ra H.ilkovičová
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Mesto Sered'

Námestie republiky 1176/1 O, 926 Ol SEREĎ

Hilkovičová

Vá§ list číslo

Naše čfslo
24158/2082112017

Laura

Vybavuje
Mgr. Silvia Kováčová

Miesto, dátum
Sereď,

12. 12.2017

Vec: Žiadost' podl'a zákona č.211/2000 Z.z. - slobodný prístup k informáciám - odpoved'

Na základe Vašej žiadosti zo

dňa

08. 12. 2017 Vám oznamujem nasledovné:

rozpočtu využitá na
uskutočnené v školách v tomto

l. Mestského

školstvo v aktuálnom roku bol 44,94 %. Zásadné zmeny
roku v oblasti materiálno-technického vybavenia a modernizácie budov škôl a školských zariadení:
• Zateplenie budovy telocvične ZŠ Jana Amosa Komenského (stará)
• Výmena okien v šatniach a tdocvični ZŠ Jana Amosa Komenského (budova bývalej
ZŠ P. O. Hviezdoslava)
• Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia školských jedální v MŠ Ul.
D. Štúra
• Nákup klavíra pre ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa
• Rekonštrukcia kuchyne MŠ Komenského A
• Nákup a modernizácia materiálno-technického vybavenia školskej jedálne pri ZŠ Juraja Fándlyho
• Vyregulovanie termostatickej sústavy a výmena ventilov ZŠ Juraja Fándlyho
• Riešenie havarijnľch stavov kanalizácií MŠ Komenského a ZŠ Jana Amosa Komenského a strechy ZS Jana Amosa Komenského

2. Mestskú samosprávu v súlade s § 4 ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vykonávajú obyvatelia obce orgánmi obce, ktorými sú mestské zastupiteľstvo a primátor
obce~ miestnym referendom a zhromaždením obyvateľov obce. Mesto Sereď pri výkone
samosprávy vykonáva všetky povinnosti stanovené v § 4 ods. 3 a 5 hore uvedeného zákona:
a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárenim s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom
vo vlastnlctve štátu prenechaným obci do užlvania,
b) zostavuje a schvaľuje

rozpočet

obce a záverečný

účet

obce,

c) rozhoduje vo veciach miestnych dani a miestnych poplatkov 58> a vykonáva ich správu,
d) usmerlíuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, Sbl vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k
umiestneniu prevádzky na územi obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,
e) utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné
na jeho nezávislý výkon,
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f)

zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácii, verejných priestranstiev, obecného
cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a
pamätihodností obce,

g) zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, se) udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,
h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie,
ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú čin
nosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,
i) plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa SdJ a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,
j) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných
podmienok na bývanie v obci,

k) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce
a rozvoja obce,
l) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,
m) organizuje miestne referendum o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,
n) zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané
alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,
o) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa osobitných predpisov 6> a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
p) plní úlohy na úseku sociálnej pomoci v rozsahu
r) vykonáva

osvedčovanie

podľa

osobitného predpisu, 6a)

listín a podpisov na listinách,

s) vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, pripadne aj v jazyku národnostnej menšiny. 6b)
(4) Ak zákon pri úprave pôsobnosti obce neustanovuje, že ide o výkon prenesenej pôsobnosti štátnej správy,
plati, že ide o výkon samosprávnej pôsobnosti obce.
(5) Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami,
8
združeniami > a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

7l

s občianskymi

5a) Napríklad zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
v znení neskorších predpisov, zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5b) Napríklad § 34 ods. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 279/2001
Z.z.,§ 30 písm. bl zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16811996 Z.z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002
Z.z.,§ 3 ods. 1 zákona č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení
zákona č. 310/1999 Z.z.,§ 8 ods. 5 písm. al zákona č. 215/2001 Z.z. o ochrane genetických zdrojov rastlín pre výživu a poľno
hospodárstvo, § 34 ods. 1 písm. cl, !!), a kl zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa doplňa zákon č.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší),§ 16 ods. 1 písm. kl zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 11 ods. 3 písm. bl bod 9 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 283/2008 Z.z.,§ 21 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov,§ 23 zákona
č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5c) § 39 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
5d) Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v
znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
6) Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
6a) Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
6b) § 3 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z.z.
7) Zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
8) Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
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Všetky aktivity odzrkadľujú priority schválené v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja
mesta Sereď a ďalšie strategické dokumenty v nadväznosti na schválené rozpočty (zverejnené na
http://www.sered.sk/strategicke-dokumenty).
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Mesto Sered'
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Priority mesta Sereď pre obdobie roka 2018 boli schválené Mestským zastupiteľstvom v Seredi
na rokovaní dňa 09. ll. 2017 a sú zverejnené v materiáloch
na webe mesta
(http://www.mz.sered.sk/materialy/vo 14 19/20171109/16/20171109 16 priloha.pdf- str. 27,
28).
S pozdravom

Ing. Martin Tomčányi, v. r.
primátor
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