
Podatel'ňa MsÚ 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Kópia: 

info@sered.sk 
28. mája 2018 7:22 
prednosta 
podatelna@sered.sk 

Predmet: FW: Žiadosť o sprístupnenie informácií 

S pozdravom 

lng.Daniela Ivančíková 
Sekretariát prednostu Ms Ú 
MESTO SEREĎ 
Námestie republiky 1176/10 
92601 Sereď 
Mail: mu@sered.sk 
Tel.: 0311789 60 33 

From: Daniela Pavuk [mailto: 
Sent: Sunday, May 27, 2018 1:36 PM 
To: info@sered.sk 
Subject: Žiadosť o sprístupnenie informácií 

Dobrý deň, 

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás týmto žiadam ako povinnú osobu o sprístupnenie 
nasledujúcich informácií: 

l. Veto primátora: 

a. Koľkokrát bolo v aktuálnom volebnom období (od komunálnych volieb v roku 2014 dodnes) využité primátorom jeho 
právo pozastaviť výkon uznesenia mestského zastupiteľstva a o aké konkrétne prípady išlo? 

b. Koľkokrát a v ktorých prípadoch bolo veto primátora prelomené zastupiteľstvom? 

2. Protesty prokurátora: 

a. Koľkokrát bol v aktuálnom volebnom období (od komunálnych volieb v roku 2014 dodnes) vznesený protest 
prokurátora v súvislosti s výkonom samosprávy vo Vašom meste a o aké konkrétne prípady išlo? 

b. Koľkokrát a v ktorých prípadoch samospráva protestom nevyhovela a prečo? 

c. V prípade, ak sa prokurátor v niektorých z týchto pripadov obrátil aj na súd, ako súd o týchto protestoch rozhodol? 

Ako žiadateľka požadujem o sorístunnenie požadovaných informácií elektronickou poštou a to na emailovú 
adresu:' · • ' 

S pozdravom 

Daniela Pavúková 

l 



PhDr. Silvia Adamčíková 

Od: 
Odoslané: 

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk> 
štvrtok, 31. mája 2018 13:00 

Komu: 1...1- • • 

Kópia: 'Ing. Tibor Krajčovič' 
Predmet: FW: Žiadosť o sprístupnenie informácií - odpoveď 

Dobrý deň, 
dňa 28.5.2018 bola mestu Sereď ako povinnej osobe doručená Vaša žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle 
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
Na Vaše otázky Vám zasielame nasledovné odpovede: 

la. V aktuálnom volebnom období využil primátor mesta Ing. Martin Tomčányi 1x právo pozastaviť výkon uznesenia 
Mestského zastupiteľstva v Seredi. Jednalo sa o uznesenie č. 18/2018 z rokovania MsZ dňa 15.2.2018. 
Uznesenie č. 18/2018 
Súhlasí 
S obstaraním územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď, Zmeny a doplnky podl'a predloženej 
žiadosti spoločnosti KONTRAKT SK s.r.o., IČO 43 944 281, so sídlom Vonkajší rad 794/6, 926 Ol Sereď o obstaranie 
zmien a doplnkov Územného plánu mesta Sereď (ÚPN-M Sered1 a za podmienky, že navrhovateľ zmien a doplnkov 
ÚPN-M Sereď uhradí všetky náklady spojené s obstaraním predmetnej územnoplánovacej dokumentácie. 

lb. Veto primátora prelomené zastupiteľstvom nebolo ani raz. 

2a. V aktuálnom volebnom období bol vznesený protest prokurátora v súvislosti s výkonom samosprávy 4x: 
protest zo dňa 8.9.2015 proti uloženej pokute Mestskej polície v Seredi, 
protest zo dňa 28.12.2015 proti§ 10 ods. 2, ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 3/2012 
Prevádzkový poriadok pohrebisk v meste Sereď, v znení VZN č. 19/2012 a VZN č. 11/2014, 
protest zo dňa 24.8.2016 proti uloženej pokute Mestskej polície v Seredi, 
protest zo dňa 26.9.2017 proti Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Sereď č.12/2012 o ochrane 
ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta 
Sereď 

2b. Mesto Sereď vyhovelo všetkým protestom prokurátora. 

2c. Prokurátor sa na súd neobráti!. 

S pozdravom 

PhDr. Silvia Adamčfková 
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: Daniela Pavuk [mailto:t 
Sent: Sunday, May 27, 2018 1:36 PM 

l 


