Podatel'ňa Msú
Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:

Milos Majko ·
4. januára 2018 22:47
info@sered.sk
podatelnaía)c:t.:>rorl dr nr"orl ... ".-+9@sered.sk; primator@sered.sk;

Predmet:

Ziadost v su lade so zakonom 211/2000 Z.z.
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Mestsky urad Sered,
V sulade so zakonom 21112000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych
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1.) Kofko rokov jef bol zamestnancom mesta l mestskej organizacie sucasny
MsZ Michal
Koricansky a ake pozície zastaval?
2.) Ziadam zverejnit vsetky platby, ktore boli Michalovi Koricanskemu DK alebo inou mestskou organizaciou
fakturovane za poziciavanie technickeho vybavenia DK ako ozvucovancia aparatura, reproduktor y, mixazny
pult a pod. na ucely mimo ozvucovania mestskych akcii, teda na sukromne ucely a to za poslednych 30
rokov.
3.) Ziadam zverejnit zmluvy na prenajom akehokolvek technickeho vybavenia l zariadeni mesta l domu kultury
alebo inej mestskej organizacie sucasnemu poslancovi MsZ Michalovi Koricanskemu za poslednych 30
rokov.
4.) Ziadam zverejnit napln prace zamestnanca l externeho zamestnanca l zamestnanca na dohodu alebo inym
sposobom zamestnaneho sucasneho poslanca MsZ Michala Koricanskeho, pracovnu a jeho dobu.
5.) Ziadam zverejnit informaciu, ci v minulosti mal, alebo v sucasnosti ma poslanec MsZ Michal Koricansky
povolenie vyuzivat sluzobne motorove vozidlo DK na sukromne ucely. Ak ano, tak v akom rozsahu.
Pozadovane informacie ziadam zverejnit v zakonnej lehote e-mailom ich zaslaním na adresu:
Da kujem.
Milos Majko
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PhDr. Silvia Adamčíková
Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk>
piatok, 5. januára 2018 11:32

FW: Ziadost v sulade so zakonom 211!2000 Z.z.

Dobrý deň,
na základe Vašej žiadosti o zverejnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
Vám oznamujeme, že súčasný poslanec MsZ Michal Koričanský: nie je a ani nebol zamestnancom mesta Sereď.
Informácie, ktoré vo svojej žiadosti požadujete sprístupniť nemá mesto Sereď ako povinná osoba k dispozícii, preto
sme Vašu žiadosť v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 21112000 Z.z. o slobode informácií postúpili Domu kultúry v Seredi.

S pozdravom
PhDr. Silvia Adamčíková
vedúca organizačného oddelenia
Mestský úrad
Námestie republiky 1176/1 O

926 01

Sereď

Tel: 031/7892094 kl. 254
Mobil: 0905 556 879
E-mail: silvia.adamcikova@sered.sk
www.sered.sk

From: Podateľňa Msú [mailto:podatelna@sered.skl

Sent: Friday, January S, 2018 9:55 AM

To: 'PhDr. Silvia Adamčíková'
Subject: FW: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.

From: Milos Majko [mailto:

Sent: Thursday, January 04, 2018 10:47 PM
To: info@sered.sk
Cc: podatelna@sered.sk; prednosta@sered.sk; primator@sered.sk; _,
Subject: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.
Mestsky urad Sered,
V sulade so zakonom 211/2000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii:
1.) Kolko rokov je l bol zamestnancom mesta l mestskej organizacie sucasny poslanec MsZ
Koricansky a ake pozície zastaval?

Michal

2.) Ziadam zverejn it vsetky platby, ktore boli Michalovi Koricanskemu DK alebo inou mestskou organizaciou
fakturovane za poziciavanie technickeho vybavenia DK ako ozvucovancia aparatura, reproduktory, mixazny
pult a pod. na ucely mimo ozvucovania mestskych akcii, teda na sukromne ucely a to za poslednych 30
rokov.
3.) Ziadam zverejnit zmluvy na prenajom akehokolvek technickeho vybavenia l zariadeni mesta j domu kultury
alebo inej mestskej organizacie sucasnemu poslancovi MsZ Michalovi Koricanskemu za poslednych 30
rokov.
l

PhDr. Silvia Adamčíková
Od:
Odoslané:

Komu:
Predmet:

Dobrý

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk>
piatok, S. januára 2018 11:29
'Mgr. František čavojský'
FW: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.

deň,

dňa

5.1.2018 bola mestu Sereď ako povinnej osobe doručená žiadosť Miloša Majku v zmysle zákona č. 21112000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Keďže požadovanými informáciami nedisponujeme, postupujeme Vám žiadosť v zmysle § 15 ods. 1 zákona č.
21112000 Z.z. na vybavenie.
S pozdravom
PhDr. Silvia Adamčíková
vedúca organizačného oddelenia
Mestský úrad
Námestie republiky 1176/1 O

926 01

Sereď

Tel: 031/7892094 kl. 254
Mobil: 0905 556 879
E-mail: silvia.adamcikova@sered.sk
www.sered.sk

From: Podatel'ňa MsÚ [mailto:podatelna@sered.sk]

Sent: Friday, January S, 2018 9:55 AM
To: 'PhDr. Silvia Adamč-ík~á'
Subject: FW: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.

From: Milos Majko [mailto

_

Sent: Thursday, January 04, 2018 10:47 PM
To: info@sered.sk
Cc: podatelna@sered.sk; prednosta@sered.sk; primator@sered.sk;

Subject: Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z.
Mestsky urad Sered,
V sulade so zakonom 21112000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii:
1.) Kolko rokov je l bol zamestnancom mesta f mestskej organlzacie sucasny poslanec MsZ
Michal
Koricansky a ake pozície zastaval?
2.) Ziadam zverejnit vsetky platby, ktore boli Michalovi Koricanskemu DK alebo inou mestskou organizaciou
fakturovane za poziciavanie technickeho vybavenia DK ako ozvucovancia aparatura, reproduktory, mixazny
pult a pod. na ucely mimo ozvucovania mestskych akcii, teda na sukromne ucely a to za poslednych 30
rokov.
3.) Ziadam zverejnit zmluvy na prenajom akehokolvek technickeho vybavenia l zariadeni mesta l domu kultury
alebo inej mestskej organizacie sucasnemu poslancovi MsZ Michalovi Koricanskemu za poslednych 30
rokov.
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Podatel'ňa MsÚ
Od:
Odoslané:
Komu:
Kópia:
Predmet:

Leom>
Milos Majko •
22:29
20HS
januára
21.
info@sered.sk
podatelna@sered.sk; prednosta@sered.sk; primator@sered.sk; Bc. Ľubomír
Veselický; seredonline; Milos Majko
Ziadost v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. - odvolanie

Primator mesta Sered, Ing. Martin Tomcanyi,
dna 04. Ol. 2018 som osobe povinnej zaslal tuto ziadost:
Mestsky urad Sered,

V sulade so zakonom 21112000 Z.z. ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii:

l.) Kolko rokov je l bol zamestnancom mesta l mestskej organizacie sucasny poslanec MsZ
Koricansky a ake pozície zastaval?

Michal

2.) Ziadam zverejnit vsetky platby, ktore boli Michalovi Koricanskemu DK alebo inou mestskou
organizaciou fakturovane za poziciavanie technickeho vybavenia DK ako ozvucovancia aparatura,
reproduktory, mixazny pult a pod. na ucely mimo ozvucovania mestskych akcii, teda na sukromne ucely
a to za poslednych 30 mkov.
3.) Ziadam zverejnit zmluvy na prenajom akehokolvek technickeho vybavenia l zariadeni mesta l domu
kultury alebo inej mestskej organizacie sucasnemu poslancovi MsZ Michalovi Koricanskemu za
poslednych 30 rokov.
4.) Ziadam zverejnit napln prace zamestnanca l extemeho zamestnanca l zamestnanca na dohodu alebo
inym spo sobom zamestnaneho sucasneho poslanca MsZ Michala Koricanskeho , pracovnu a jeho dobu.
5.) Ziadam zverejnit informaciu, ci v minulosti mal, alebo v sucasnosti ma poslanec MsZ Michal
Koricansky povolenie vyuzivat sluzobne motorove vozidlo DK na sukromne ucely. Ak ano, tak v akom
rozsahu.

Pozadovane informacie ziadam zverejnit v zakonnej lehote e-mailom ich zaslaním na
adresu:

Dakujem.
Milos Majko

l

V zakonnej lehote mi pozadovane informacie osobou povinnou spristupnene neboli. Podavam preto
tymto vo veci v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. Odvolanie voci fiktívnemu rozhodnutiu.
Milos Maiko
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pr im ato r
Od:
Odoslané:
Komu:
Pre dm et:

Dobrý

prim ato r <primator@sered.
sk>

ponderok, 22.januára 201814:51

'Milos Majko'
Odpoved'

deň,

dňa 4.1 .20 18 o

22:47 bola mestu Sereď ako pov
innej osobe v zmysle zákona
k info rmá ciá m a o zmene a dop
č. 211 /20 00 Z.z. o slobod
nom prístupe
lnení niektorých zákonov (zá
kon o slobode informácií) v
na ma il doručená Vaša žia
znení neskorších predpisov
dosť o zverejnenie info
rmácií týkajúcich sa Michala
Žiadosť sm e zaevidovali dňa
Koričanského.
5.1.2018 pod číslom 211 /20 18.

Keďže Mic hal Koričansk
ý nie je a ani nebol zam
estnancom mesta Sereď a info
požadovali, nemá mesto Ser
rmácie, kto ré ste vo svojej
eď ako povinná osoba k
žiadosti
dispozícii, Vašu žiadosť sme
211 /20 00 Z.z. ods túp ili Domu
v
zm
ysl
e§
15
ods
.
1
zákona č.
kul túr y v Seredi.
O tejt o skutočnosti sme Vás
info rmo val i nasledovným ma
ilom dňa 5.1.2018:
Dohr)! deň
,

na zák lad e VaJej žiadosti o zve
rejnenie informácií v zm ysl e zák
ona č. 21112000 Z.z. o slobod
k il?ľormáciám a o zmene a dop
nom prí stu pe
lnení niektorých zákonov (zákon
o slobode il?formácii) v zne ní
pre dpi sov Várn oznanu!jeme,
neskorších
že súčasný pos lan ec lvfsZ Micha
l Koričanský nie je a ani nebol
mesta Sered:
zamestnancom
li?formácie, ktoré vo svo jej žia
dosti požadujefe sprístupniť nem
á mes/o Sereď ako pov inn á oso
k di:,pozicii, pre to sme Vašu žia
ba
dosť v zm ysl e§ 15 od)·.
l zák ona č. 211/2000 Z.z. o slo
pos túp ili Do mu kultÚlJ' v Ser
bod
e
ÍJ?
[ormácH
edi.
S poz dra vom
PhDr. Silvia Adamčíková
vedúca organizačného odd
ele

nia

Domu kul túr y v Seredi bola
Vaša žiadosť postúpená dňa
5.1.2018. Dom kultúry v Seredi
zákona č. 211 /20 00 Z.z. a prís
je povinná osoba v zmysle
lušná na vybavenie Vašej žia
dosti. Domáhať sa svojho prá
roz hod nut iu odv ola nie , mô
va a podať pro ti fikt ívn em u
žete iba v Dome kul túr y v Ser
edi.
S pozdravom
Ing. Ma rtin Tomčányi,
prim áto r mesta Sereď

From: Milos Majko [mailto:
ail.com]
Sent: Sunday, January 21, 201
8 10: 29 PM
To: info@sered.sk

Cc: podatelna@sered.sk; predno
sta
Subject: Ziadost v sulade so zak @sered.sk; primator@sered.sk; Bc.
onom 211/2000 Z.z. - odvola
nie

Primator mesta Sered, Ing . Ma
rtin Tomcanyi,
dna 04. Ol. 201 8 som oso be
povinnej zaslal tuto ziadost:
1

Ľubomír Veselický; seredo
nline; Milos Majko

