Miloš Majko

Primátor mesta Sereď
Ing. Martin Tomčányi
Námestie republiky č. 1176/1 O
926 01 Sereď

V Seredi,

dňa

12. marca 2018

VEC
Odvolanie

Dňa

voči

fiktívnemu rozhodnutiu

21.02.2018 som Vám zaslal v súlade so zákonom 211/2000 Z.z. túto

žiadosť :

Mestsky urad Sered,

v sulade so zakonom 211/2000 Z.z. "osobu povinnu" ziadam o zverejnenie nasledovnych informacii :

l. - na klady v akej vyske boli vynalozene na revitalizaciu Namestia slobody v Seredi?
2.- ake dodatocne prace v akej financnej vyske boli vynalozene na namestie v suvislosti s gabionmi
okolo niektorych stromov, uprav na elektroinstalacii a pod . a kto je menovite za stav zodpovedny
3.- ziadam zverejnit presny rozpis akcii s uveden im usporiadatela, ktore boli na namesti Slobody
poriada ne od jeho odovzdania do uzivania po revitalizacii do dnes neho dna
4.- ziadam zverejnit vysku financnych príjmov pre mesto Sered z prenajmu priestorov na namesti na
jednotlive akcie podla bodu 3. Ak mala príjem ina organizacia ( Dom kultu ry, mestska spolosnost),
ziadam zverejnit ktora spolocnost a aky príjem z ktorej akcie konkretne
S. - ziadam zverejnit zoznam podujati, na ktorych ako prenajimatel figurovala firma niektoreho z
poslancov MsZ, pripadne blízkeho rodinneho príslušníka (manželka, manžel, dieta a pod.) a vysku
najmu, aku za prenajom zaplatila.
6. - ziadam zverejnit (zaslaním na e-mail) vsetky kratko a dlhodobe zmluvy medzi Mestom Sered a
vsetkymi mestskymi firmami a organizaciami (napr. SMS s.r.o., Dom kultury, MsBP s.r.o, ZS, MS a
pod.,) uzatvorene s firmami vlastnenymi poslancom MsZ (jeho blízkym rodinnym prislusnikom) alebo
clenom ktorejkolvek komisie pri MsZ alebo zamestnancom Mesta Sered (jeho rodinnym
prislusnikom), ci akejkolvek mestskej organizacie alebo firmy, v ktorej rna Mesto Se red podiel a to od
datumu komunalnych volieb v roku 2010 k dnesnemu dnu.

7.- Ziadam zverejnit pocet ziadosti s ich presnou specifikaciou a datumom dorucenia o prenajom
verejneho priestranstva na Namesti slobody, alebo oznameni o konani akcie od ich organizatora
dorucenych na MsU, ktore boli Mestom Sered odmietnute, alebo konanie akcie organizatorovi
nebolo dovolene. Ziadam uviest dovody kazdeho pripadu osobitne.

Uvedene informacie ziadam zverejnit v zakonom stanovenej lehote, kompletne vratane vsetkych
priloh elektronickou formou a to ich zaslanim na e-mail :
Da kujem.
Milos Majko,

Vzhl'adom na to, že do dnešného dňa neboli požadované informácie osobou povinnou
zvrejnené, alebo boli zverejnené nekompletné podávam týmto v súlade so zákonom
NRSR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Odvolanie

voči

fiktívnemu rozhodnutiu.

Na zverejnení požadovaných informácií trvám v plnom rozsahu ako je uvedené v žiadosti
a požadujem zverejnenie e-mailom na adresu:
Ďakujem.

Miloš Majko

Mesto Sereď
Nám. republiky 1176/10
926 Ol Sereď
Číslo: 4169/201811786/2018 ADAM

V Seredi, dňa 16.3.2018

ROZHODNUTIE
Mesto Sereď ako povinná osoba (ďalej len "povinná osoba") v zmysle § 2 ods. l zákona
211 /2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o slobode informácií") a v zmysle § 19 ods. 2
zákona o slobode informácií
č.

rozhodlo
podľa

§ 46 § 47 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") tak, že

zamieta
odvolanie

voči

doručenému

fiktívnemu rozhodnutiu Miloša Majku, bytom
povinnej osobe dňa 12.3.2018.

ODÔVODNENIE
Dňa
žiadosť

21.2.2018 Miloš Majko (ďalej len "žiadatel"') doručil povinnej osobe elektronicky
o zverejnenie nasledovných informácií:
l. - naklady v akej vyske boli vynalozene na revitalizaciu Namestia slobody v Seredi?

2.- ake dodatocne prace v akej financnej vyske boli vynalozene na namestie v suvislosti
s gabionmi okolo niektorych stromov, uprav na elektroinstalacii a pod. a kto je menovite
za stav zodpovedny
3. - ziadam zverejnit presny rozpis akcii s uvedením usporiadate la, ktore boli na namesti
Slobody poriadane od jeho odovzdania do uzivania po revitalizacii do dnesneho dna
4. - ziadam zverejnit vysku financnych príjmov pre mesto Sered z prenajmu priestorov
na namesti na jednotlive akcie podla bodu 3. Ak mala príjem ina organizacia (Dom
kultury, mestska spolosnost), ziadam zverejnit ktora spolocnost a aky príjem z ktorej
akcie konkretne
5. - ziadam zverejnit zoznam podujati, na ktorych ako prenajimatel figurovala firma
niektoreho z poslancov MsZ, pripadne blízkeho rodinneho príslušníka (manželka,
manžel, di eta a pod.) a vysku najmu, aku za prenajom zaplatila.

6. - ziadam zverejnit (zaslanim na e-mail) vsetky kratko a dlhodobe zmluvy medzi
Mestom Sered a vsetkymi mestskymi firmami a organizaciami (napr. SMS s.r.o., Dom
kultury, MsBP s.r.o, ZS, MS a pod.,) uzatvorene s firmami vlastnenymi poslancom
MsZ Geho blízkym todinnym príslusnikom) alebo členom ktotejkolvek komisie pri
MsZ alebo zamestnancom Mesta Sered Geho rodinnym prislusnikom), ci akejkolvek
mestskej organizacie alebo firmy, v ktorej ma Mesto Sered podiel a to od datumu
komunalnych volieb v roku 201 O k dnesnemu dnu .
7. - Ziadam zverejnit pocet ziadosti s ich presnou specifikaciou a datumom dorucenia o
prenajom verejneho priestranstva na Namesti slobody, alebo oznameni o konani akcie od
ich organizatora dorucenych na MsU, ktore boli Mestom Sered odmietnute, alebo
konanie akčíe otganízatotoví nebolo dovolene. Zíadam uvíest dovody kazdeho ptipadu
osobitne.
Dňa

23.2.2018 povinná osoba postúpila žiadosť orgamzac1am, ktorých je zriaďovateľom
a organizáciám, v ktorých má majetkovú účasť, aby odpovedali na otázky, ktoré sa ich týkajú
a povinná osoba o tom informovala žiadateľa.
Povinná osoba dňa 5.3.2018 zaslala žiadateľovi nasledovné informácie:
l. - naklady v akej vyske boli vynalozene na revitalizaciu Namestia slobody v Seredi?
Na revitalizáciu Námestia slobody v Seredi boli z projektu vynaložené náklady vo výške
956 470,51 €.
2.

- ake dodatocne prace v akej financnej vyske boli vynalozene na namestie v suvislosti s
gabionmi okolo niektorych stromov, uprav na elektroinstalacii a pod. a kto je menovite za stav
zodpovedny
Dodatočné

3.

práce boli vynaložené vo výške 22 412,92 €.

- ziadam zverejnit presny rozpis akcii s uvedením usporiadatela, ktore boli na namesti Slobody
poriadane od jeho odovzdania do uzivania po revitalizacii do dnesneho dna
Presný rozpis akcií Vám zasielame v prílohe- Príloha
2012-2017

4.

č.

1 Zoznam podujatí na Námestí slobody

- ziadam zverejnit vysku financnych príjmov pre mesto Sered z prenajmu priestorov na namesti
na jednotlive akcie podla bodu 3. Ak mala prijem ina organizacia ( Dom kultury, mestska
spolosnost), ziadam zverejnit ktora spolocnost a aky príjem z ktorej akcie konkretne
Výška finančných príjmov pre mesto Sereď a Dom kultúry z prenájmu priestorov na Námestí
slobody je uvedená v Prílohe č . 1 Zoznam podujatí na Námestí slobody 2012-2017

5.

- ziadam zverejnit zoznam podujati, na ktorych ako prenajimatel figurovala firma niektoreho z
poslancov MsZ, pripadne blízkeho rodinneho príslušníka (manželka, manžel, dieta a pod.) a
vysku najmu, aku za prenajom zaplatila.
Neevidujeme takúto databázu údajov.

6.

- ziadam zverejnit (zaslaním na e-mail) vsetky kratko a dlhodobe zmluvy medzi Mestom Sered a
vsetkymi mestskymi firmami a organizaciami (napr. SMS s.r.o., Dom kultury, MsBP s.r.o, ZS,
MS a pod.,) uzatvorene s firmami vlastnenymi poslancom MsZ (jeho blízkym rodinnym

prislusnikom) alebo clenom ktorejkolvek komisie pri MsZ alebo zamestnancom Mesta Sered
(jeho rodinnym prislusnikom), ci akejkolvek mestskej organizacie alebo firmy, v ktorej ma
Mesto Sered podiel a to od datumu komunalnych volieb v roku 2010 k dnesnemu dnu.
Neevidujeme takúto databázu údajov.
Zoznam uzatvorených zmlúv od 27.11.2010 (od dátumu komunálnych volieb) doteraz Vám
zasielame v prílohe. Príloha č . 2 Zoznam zmlúv za rok 2010, Príloha č . 3 Zoznam zmlúv za roky
2011- 2012, Príloha č. 4 Zoznam zmlúv za roky 2013- 2018.
7.

- Ziadam zverejnit pocet ziadosti s ich presnou specifikaciou a datumom dorucenia o prenajom
verejneho priestranstva na Namesti slobody, alebo oznameni o konani akcie od ich organizatora
dorucenych na MsU, ktore boli Mestom Sered odmietnute, alebo konanie akcie organizatorovi
nebolo dovolene. Ziadam uviest dovody kazdeho pripadu osobitne.
Podl'a dostupných informácií bola jedna žiadosť odmietnutá mestom Sereď. Mailová
komunikácia je v prílohe č. 5.

.,.

.,_

.,_

K odpovedi boli priložené nasledovné dokwnenty:

.,_

Prfioha č. 1- ZoznamPrfioha č. 2- ZoznamPrfioha č. 3- ZoznamPrfioha č. 4- Zoznam Príloha č. 5- maiiJ.
podujatí na Nárrestí szniúv za rok 2010.pdzniúv za roky 2011-2zniúv za roky 2013_< Hanuliaková.pdf

Dňa

12.3.2018 žiadateľ písomne doručil povinnej osobe Odvolanie voči fiktívnemu rozhodnutiu
s odôvodnením, že do dnešného dňa neboli požadované informácie osobou povinnou zverejnené
alebo boli zverejnené nekompletné. Vašej žiadosti sme dňa 5.3.2018 vyhoveli zaslaním
informácií a databáz, ktoré máme ako povinná osoba k dispozícii. Všetky povinne zverejňované
dokumenty sú na webovej stránke mesta Sereď www.sered.sk.
Poučenie:

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Rozhodnutie sa doručí:
l. Miloš Majko,
2. spis

