
Podateľňa MsÚ 

-Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 

Dohry den, 

Milos Majko _ 

7. februára 2018 17:11 
Mgr. Silvia Kováčová; info@sered.sk; podatelna@sered.sk; seredonline 

Re: Žiadosť o poskytnutie informácie - odpoveď 

vďaka za informacie. Na oficialnej webovej stranke az do nasho verejneho UP9-Z-QlJ1eniabola_zver~ji!e:Jl!!JL ...... . 

teda za platnu povazovana zapisnica, ktora svojim obsahom NEZODPOVED.{\LA ťťiliitu; cu;ste:Vyuviedla , 
v liste prilozenom v prilohe. 

Prosim o odpoved na otazk.y: 

· · · · · !:· .. ··ilir/ 2{)/J~· ·,;A 11 - ·-· 
l. Kto zaptsmcu na rokovani komiste vyhotovoval ~ 7,:;.;; ····i'- ·· -·· (ftl · ,-- · · 
2. Kto a na koho príkaz zapisnicu s pozmenenymi (falsovanymi) udajmi zveréjnif...... . ·· .·. .'!1\ ..... . 
3. Kto zapisnicu kontroloval obsahovo a suhlasil s obsáhom;ktorybol nasledne zverejneny 

4. Kto a na koho príkaz fasovanu zapisnicu z oficialnej webovej stranky stiahol 

5. Kto a na koho príkaz zverejnil zapisnicu s udajmi korespondujucimi so skutocnostou 

6. Je o zverejnenej zapisnici s pozmenenymi (falsovanymi) udajmi oboznameny statutar a primator mesta 

Ing. Tomcanyi? 
7. Boli, alebo budu vyvodene voci konkretnym zodpovednym osobam za zverejnenie zapisnice ucelovo 

zmenejej oproti skutocnosti (falsovanej) sankcie? Ak ano, voci komu menovite a ake sankcie? 

Vo vsetkych bodoch ziadam uviest konkretne mena konkretnyeh ludi a ich funkcie, pripadne volene posty, 

ktore zastavaju. 

V prípade, ze nebudete povazovat za potrebne odpovedat na niektoru z otazok up lne, alebo cíastocne, 

povazujte prosim tuto ziadost za ziadost o zverejnenie informacii v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. so 

zaciatkom plynutia prislusnych lehot v sulade s tymto zakonom. 

Dakujem. 
S uctou 

Milos Majko 

Dňa 6·. februára2018-, 9:01, Mgr. Silvia Kováč0vá <silvia;kovac0va@sered.sk> napísal(-a):. 

Dobrá deň, 

V prílohe mailu Vám zasielam odpoveď na Vašu žiadosť o poskytnutie informácie zo dňa 29. OL 2018. 

Prosím potvrďte prijatie mailu. 

S pozdravom 

Vedúca oddelenia ško.lstva, rodiny,kultúryašportu Msú v Seredi 

l 



Majko Miloš 

Váš list ~is lo 

Mesto Sered' 
Námestie republiky 1176/10, 926 Ol SEREĎ 

•1 ~ -

Naše čislo 
2253/624/2018 

Vybavuje 
Mgr. Silvia Kováčová 

Miesto, dátum 
Sereď, 13. 02.2018 

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

Na základe Vašej žiadosti o informáciu Vám oznamujeme: 

l. Kto zápisnicu na rokovaní komisie vyhotovoval 

Zápisnicu z rokovania Školskej, športovej a bytovej komisie vyhotovila tajomníčka komisie 
Mgr~ Jana Vadovičo~ 

2. Kto a na koho príkaz zápisnicu s pozmenenými (falšovanými) údajmi zverejnil 

Záp-isnicu zaslala na zverejnenie tajomníčka komisie Mgr. Jana Vadovičová v súlade čl. 6 
ods. 6 Rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Seredi s aktuálnym 
dátumom zápisnice (žiadna falšovaná zápisnica nie je). Zverejnil ju správca webovej stánky 
Bc. Branislav Koričanský v súlade s jeho náplňou_práce. 

3. Kto zápisnicu kontroloval obsahovo a súhlasil s obsahom, ktorý bol následné 
zverejnený 

Zápisnicu obsahovo kontrolovali členovia Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsZ po 
jej zverejnení. 

4. Kto a na koho príkaz falšovanú zápisnicu z oficiálnej webovej stránky stiahol 

Nestiahla sa žiadna sfalšovaná zápisnica z webovej stránky. 

S. Kt& a na koho príkaz zverejnil zápis-nicu s údajmi korešpondujúcimi S& 

skutočnosťou 

Zápisnicu, po kontrole členov komisie, zaslala na zverejnenie Mgr. Jana Vadovičová 
s novým dátumom a zverejnil ju správca weboveJ stánky Bc. Branislav Koričanský v súlade 
s náplňou jeho práce. 
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Mesto Sered' 
Námestie republiky 1176/10, 926 Ol SEREĎ 

6. Je o zverejnenej zápisnici s pozmenenými (falšovanými) údajmi oboznámený 
štatutár a primátor mesta Ing. Tomčányi? 

So zmenou zverejnenej zápisnice (žiadnej falšovanej) je štatutár a primátor mesta Ing. 
Martin Tomčányi oboznámený. 

7. Boli, alebo budú vyvodene voči konkrétnym zodpovedným osobám za 
zverejnenie zápisnice účelovo zmenenej oproti skutočnosti (falšovanej) sankcie? Ak 
ANO, vooi komu menovite a aké sankcie? 

Zápisnica z rokovania Školskej, športovej a bytovej komisie pri MsÚ v Seredi zo dňa 22. Ol. 

2018 bola vyhotovená súlade s čl. .6 ods. 2 Rokovacieho poriadku komisií z Mestského 

zastupiteľstva v Seredi spôsobom obvyklým a zaužívaným. 

Pôvodná aj pripomienkovaná zápisnica informuje rovnako 

o predložených návrhoch na spôsob prerozdelenia finančných prostriedkov, 

o konkrétne predložených návrhoch na ich prerozdelenie, 

o výške schválených návrhov. 

Zápisnica nebola zmenená účelovo a nebola sfalšovaná. 

Výsledkom oboch zápisníc sú tie isté fmančné ukazovatele. Jediným rozdielom je písomne 

zachytený iný spôsob hlasovania. 

Program najbližšieho rokovania školskej, športovej a bytovej komisie bol doplnený 

a prerokovaný bod: Postup komisie pri prijímaní uznesení a. náležitosti zápisnice. Členovia 
komisie ocenili prácu tajomníčky komisie, ktorá konkrétne aj udáva kto a ako hlasoval. Nik 

z členov komisie ani len nenaznačil, že pôvodná zápisnica bola falšovaná či nič podobné. 

Tajomníčka komisie ako aj vedúca odd. ŠRKaŠ boli u primátora ako aj prednostu usmernené 

ohľadom vyhotovovania a aj zverejňovania ďalších zápisníc z komisie. Zápisnica musí 

obsahovať dôležité fakty z jednania komisie. A zverejnená bude až po pripomienkovaní 

členov. 

Na základe všetkých poznatkov neboli vyvedené sankcie. 

S pozdravom 
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