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BRUTTO s.r.o, so sídlom, Trnavská cesta 912, Sered', ICO: 44 533 870, 

zastúpená konateľom Ing. Mariánom Sidorom, CSc. 
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Vec: 

Ing. Martin Tomčányi, 
primátor mesta Sereď 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 Ol Sereď 

Žiadosť o poskytnutie informácií podl'a zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informáciO 

Vážený pán primátor. 

Spoločnosť Brutto s.r.o, ktorá je vlastníkom nehnutel'nosti súpisné číslo 4433 jemnochemická dielňa, postavená 

na parcele č. 3663/13 v obci a katastrálnom území Sereci' Vás listom zo dňa 04.05.2018 požiadala o vyjadrenie, 

či zmena účelu využitia stavby na ubytovanie, je v súlade zo záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie 

mesta Sereď platnej ku dňu 04.06.2018 Vaše vyjadrenie bolo požadované v termíne najneskôr do 5 dní. 

Žiadal som Vás aj opakovane prostredníctvom správy SMS. 

Vaše vyjadrenie som do dnešného dňa nedostal! 

Preto žiadam v zmysle zákona č. 21112000 Z.z. informáciu: 

či zmena účelu využitia stavby súpisné číslo 4433 jemnochemická dielňa, postavená na parcele č. 3663/13 

v obci a katastrálnom území Sereď na ubytovanie, je v súlade zo záväznou časťou územnoplánovacej 

dokumentácie mesta Sereď platnej ku dňu 04.06.2018. 

Túto informáciu od Vás žiadam sprístupniť v zákonom stanovenej lehote poštou. 

V Seredi: dňa 18.06.2018 
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MESTO SERED 
Nám. republiky 1176/1,926 Ol Sereď 

Číslo: 18179/26/ÚPaSP 632/2018 V Seredi, dňa 27.06.2018 

ROZHODNUTIE 

Mesto Sereď, ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. l a v súlade s § 18 ods. 2 zákona 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 a rozhodla takto: 

Žiadosti zo dňa 18.06.2018 podanej spoločnost' ou BRUTTO s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 
912, 926 Ol Sereď o sprístupnenie informácie: 

"Spoločnosť Brutto s.r.o., ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti súpisné číslo 4433 
jemnochemická dielňa, postavená na parcele č. 3663/13 v obci a katastrálne územie Sereď 
Vás listom zo dňa 04.06.2018 požiadala o vyjadrenie, či zmena účelu využitia stavby na 
ubytovanie, je v súlade so záväznou časťou územnoplánovacej dokumentácie mesta Sereď 
platnej ku dňu 04.06.2018. Vaše vyjadrenie bolo požadované v termíne najneskôr do 5 dní. 
Žiadal som Vás aj opakovane prostrednictvom správy SMS. 
Vaše vyjadrenie som do dnešného dňa nedostal! 
Preto žiadam v zmysle zákona č. 21112000 Z. z. informáciu: 
či zmena účelu využitia stavby súpisné číslo 4433 jernnochemická dielňa, postavená na 
parcele č. 3663/ 13 v obci a katastrálne územie Sereď na ubytovanie, je v súlade so záväznou 
časťou územnoplánovacej dokumentácie mesta Sereď platnej ku dňu 04.06.2018. 
Túto informáciu od Vás žiadam sprístupniť v zákonom stanovenej lehote poštou." 

s a n e v y h o v u j e. 

Odôvodnenie 

Dňa 18.06.2018 bola doručená na Mesto Sereď žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle 
zákona č. 21112000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov spoločnosti 
BRUTTO s.r.o., so sídlom Trnavská cesta 912, 926 Ol Sereď, v ktorej požaduje sprístupniť 
informáciu: 

"Je zmena účelu využitia nehnuteľnosť súpisné číslo 4433 - jernnochemická dielňa, 
postavená na parcele č. 3663113 v katastrálnom území Sereď v súlade so záväznou časťou 
územnoplánovacej dokumentácie mesta Sereď platnej ku dňu 04.06.2018?" 

l 



Požadovaná informácia sa na Mestskom úrade v Seredi vo V arni požadovanej forme 
v súčasnosti nenachádza. 

Z uvedeného dôvodu správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto 
rozhodnutia. 

Územný plán mesta Sereď v znení jeho zmien a doplnkov je verejne prístupný na webovom 
sídle mesta na adrese: http://www.sered.sk/uzemny-plan 

Poučenie 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v zmysle § 19 ods. l zákona 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 do 15 dní od jeho doručenia na 
Mesto Sereď, Mestský úrad v Seredi, Nán1. republiky č. 1176/10, 926 Ol Sereď. Toto 
rozhodnutie je po vyčerpaní všetkých opravných prostriedkov preskúmateľné súdom. 

Doručí sa: 

Ing. Tibor Krajčovič 
prednosta MsÚ v Seredi 

BRUTTO s.r.o., IČO: 44 533 870, Trnavská cesta 912, 926 Ol Sered' 

2 


	26 Žiadosť - BRUTTO s.ro.
	26 Rozhodnutie - BRUTTO s.r.o.

