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VEC 

Mestský úrad Sereď 
Námestie republiky č. 1176/10 
92601 Sereď 

V Dunajskej Lužnej, dňa 07.01.2018 

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zák. 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 

Podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zák. 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 "Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii. 11 

Povinnou osobou v zmysle § 2 zákona o slobode informácií je aj Mesto Sereď. 

Na základe ustanovenia § 16 ods. 1 zákona o slobode informácií "Informácie sa sprístupňujú najmä ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciam~ telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. 11 

V zmysle ustanovenia § 16 ods. 9 zákona o slobode informácií "Povinná osoba umožní každému bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu nahliadnu~ robiť si výpisy alebo odpisy alebo kópie zo spisov a z dokumentácie." 

V súlade s vyššie citovanými zákonnými ustanoveniami touto cestou podávam žiadosť o poskytnutie informácie: 

a) aké orientačné číslo bolo pridelené rodinnému domu so sup1sným číslom 3563 
postavenému na parc. registra ,X" č.126/171 v katastrálnom území Stredný Čepeň, obec 
Sereď, okres Galanta zapísanom na LV č. 3277 vedenom Okresným úradom Galanta, 
katastrálny odbor (l V v prílohe). Ide o ulicu Severná v Seredi, 

b) žiadam o zaslanie fotokópie rozhodnutia o pridelení orientačného číslo rodinnému domu 
podl'a písm. a). Predmetný rodinný dom kupujem s manželkou a predávajúci nemá túto 
informáciu k dispozícii, 

a to zaslaním požadovaných informácii (sean rozhodnutia o pridelení orientačného čísla) formou emailu alebo v prípade, ak to nie je možné, tak v listinnej podobe na adresu mojej advokátskej kancelárie uvedenú v hlavičke tohto listu. 

Ďakujem. 

Príloha: LV č. 3277 pre k.ú. Stredný Čepeň 
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Mgr. Gregor Sadloň 
advokát 



] 
Mesto Sereď 

Nám. republiky 1176/10, 926 OO SEREĎ, 

170/2005 
Číslo ...................................... . 

Sereď, dňa ...... }?..: .. ~!.~.~~·q·~ ..... 

ROZHODNUTIE 
o určení súpisného čísla a orientačného čísla 

Mesto Sereď (číselný kód 504009), okres Galanta (číselný kód 202), Trnavský kraj 
(číselný kód 262000 ) podľa § 2c zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Určuje 

Stavbe postavenej v meste Se red', ulica - S e v e r n á 

súpisné číslo : 3563 orientačné číslo : 14 

Budova je postavená v katastrálnom území : Stredný Čcpeň 
na parcele č. : 126/171 - zamerané gcom. plánom č. 229/2003 zo dňa 26.11.2003 
a je to: Rodinný dom 

Stavebníkom budovy je: 
Vladimír K o v á č 

Stavba bola dokončená a podl'a kolaudačného rozhodnutia č.8126!ÚPaSP 1179/2004 
zo dňa 07. Ol. 2005 vydaného Mestom Sered' ju možno užívat' na účely bývania 
(rozhodnutie sa stalo právoplatným 7.1.2005). 

Stavebník je povinný zabezpečiť pripevnenie tabuľky so sup1sným číslom a tabuľky 
s orientačným číslom na budovu tak, že obidve tabuľky budú umiestnené vedľa seba a budú 
dobre viditeľné. 



Poučenie : Proti tomuto rozhodnutiu možno podať žalobu na krajský súd (príslušný 
je krajský súd, v obvode ktorého sa nachádza obec, ktorá rozhodnutie 
vydala § 246a ods. l Občianskeho súdneho poriadku) do dvoch mesiacov od 
jeho domčenia. 

Ján L e It o ta 
primátor mesta 


