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Žilina,17.08.2018

Mesto Sered'
Námestie republiky 1176/10
926 01  Sered'

Vec: žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Zz.

Vzmysle   zákona   č.   211/2000   Z.   z.   oslobodnom   prístupe   kinformáciám   aozmene
a doplnení  niektorých  zákonov  Vás  ako  povinnú  osobu  podľa  §  2  žiadame  o poskytnutie

poskytnutie     informácii     súvisiacich     s vyhlásením,     priebehom     a ukončením     verej.ného
obstatTáNariia na z:äkazku ..,, Odvoz, naloženie a zhodnotenie stavebného odpadu .``

lnformácie Žiadame priomne poskytnúť v elektronickej podobe ( scan originálov listín ) na
náš    mail:       aalconsultina2@,amail.com,   alebo    poštou    na    našu    doručovaciu    adresu    :

Vajanského 363, 024 01  Kysucké Nové Mesto.

1. Zaslať úplnú ponuku spoločnosti Tradestone Slovakia s.r.o.
2. Zaslať infomácie, kto vykonával stavebný dozor
3. Zaslať informácie,  kto vykonával verejné obstarávanie
4. Zaslať všetky strany stavebného denníka
5. Zaslať protokol -zápis o odovzdaní stavby a prevzatí stavby
6. Zaslať vážne lístky o likvidácii odpadu
7. Zaslať hodnotiacu správu o vykonaní zákazky

lnfomácie žiadame  poskytnúť v zákonom  stanovenej  lehote.    Lehota  na vybavenie je  s
pracovných dní v zmysle §  17 zákona.

S pozdravom

JUDr. Jaroslav Hradňaňšký
konatel' spoločnosti
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20133/2018/KORI        V Seredi, 27.8.2018 
  
 

Vec:   Odpoveď na Vašu žiadosť o informácie 
  
 V zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov Vám odpovedáme na Vašu žiadosť o informáciu zo dňa 
17.8.2018 doručenú povinnej osobe 20.8.2018. 
 
Odpoveď na jednotlivé body vašej žiadosti : 
 
1. Zákazka bola realizovaná prostredníctvom elektronického trhoviska všetky dokumenty sa 

vytvárajú prostredníctvom tohto systému a nájdete ich na tomto odkaze : 
 

https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/ZakazkyObjednavatela/ZmenaZakazkyElektronickeh
oTrhoviska/171215 

 
2. Zákazka, na ktorú sa dopytujete bola zákazka na poskytnutie služby, stavebný dozor sa pri 

takejto zákazke nerealizuje. 
3. Verejné obstarávanie vykonávalo mesto Sereď. 
4. Stavebný denník sa pri zákazke na poskytnutie služby nevytvára. 
5. Protokol – zápis o odovzdaní stavby a prevzatí stavby sa pri zákazke na poskytnutie služby 

nevytvára. 
6. Vážne lístky sú prílohou tohto listu. 
7. Na zákazku v elektronickom trhovisku sa správa o zákazke nevytvára, verejný obstarávateľ 

vyhodnotil zákazku pozitívnou referenciou v systéme eks. Hodnotenia nájdete 
v informáciach o dodávateľovi na eks 
https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/VerejnyProfilDodavatela/Detail/12793.  

  
 

 
 
S pozdravom 

 
Ing. Martin Tomčányi 

                                 primátor mesta 
 

Vybavuje : Bc. Branislav Koričanský 
 
 
Príloha : - vážne lístky k zákazke 
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