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PaedDr. Bc. Daniela Vašková-Kasáková 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet 

Dobrý deň, 

10. apríla 2018 9:28 
daniela.vaskova-kasakova@sered.sk 
výrub drevín 

v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o informáciu o tom, či bol alebo nebol vydaný 
súhlas na výrub drevín v Seredi, v extraviiáne v inundačnom území, ktorý realizovali neodborne dňa 07.04.2018! 
členovia Kynologického klubu na ploche parc. č. 
3723129, druh ostatná plocha, ktorú má v nájme od SPF p. Kamil Slovák na pasenie oviec l plocha popri cvičiska 
vojska 1. 
Výrub drevín l topole l mám zdokumentovaný fotografiami. 
S pozdravom 
Dubská 
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From: PaedDr. Bc. Daniela Vašková-Kasáková [mailto:daniela.vaskova-kasakova@sered.sk]  
Sent: Wednesday, April 11, 2018 2:16 PM 
To:
Subject: RE: výrub drevín - odpoveď 
 
Dobrý deň, 
Mesto Sereď neprijalo a ani neeviduje žiadnu žiadosť týkajúcu sa výrubu drevín na parc. č. 3723/29 reg. „C“ k. ú. 
Sereď evidovanej na katastrálnej mape pod LV č. 4829.  
 
S pozdravom 
 
PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková 
Vedúca referátu životného prostredia mesta Sereď 
Arborista  - základný stromolezecký kurz 
ČCA – český certifikovaný arborista 
 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 
 
č. t.: 031 789 23 92 kl.: 249 
mobil: + 421 918 194 924 
e-mail: daniela.vaskova-kasakova@sered.sk 
 
From:
Sent: Tuesday, April 10, 2018 11:32 AM 
To: PaedDr. Bc. Daniela Vašková-Kasáková 
Subject: Re: výrub drevín 
 
...ďakujem za správu, postačí mailom  
Pekný deň 
Dubská 
 
  
** Tue, 10 Apr 2018 11:10:29 +0200 - "PaedDr. Bc. Daniela Vašková-Kasáková" <daniela.vaskova-
kasakova@sered.sk> ** 

Dobrý deň, 
prijali sme Vašu žiadosť a v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vám bude poskytnutá 
odpoveď. 
Chcem sa ešte informovať, akým spôsobom chcete, aby Vám bola odpoveď doručená - poštou alebo e-
mailom. 
V prípade, že preferujete zaslanie poštou, chcem Vás požiadať o poskytnutie Vašich údajov - meno, 
priezvisko a bydlisko. 
 
S pozdravom 
 
PaedDr. Bc. Daniela Vašková Kasáková 
Vedúca referátu životného prostredia mesta Sereď 
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Arborista - základný stromolezecký kurz 
ČCA – český certifikovaný arborista 
 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 
 
č. t.: 031 789 23 92 kl.: 249 
mobil: + 421 918 194 924 
e-mail: daniela.vaskova-kasakova@sered.sk 
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