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From: Obec Vojka Gmail [mailto:obecvojka@gmail.com]
Sent: Monday, January 29, 2018 11:02 AM
To: info@vvb.sk; Ištvánfyová Stela
Subject: Žiadosť
Dobrý deň,
Žiadateľ: Obec Vojka nad Dunajom
Sídlo: 930 31 Vojka nad Dunajom, 150
IČO: 00305812
DIČ: 2021139824
Štatutárny zástupca: Ing. Donald Álló, starosta obce
Poskytovateľ informácií: Vodohospodárska výstavba, štátny podnik
Sídlo: Karloveská 2, P. O. BOX 45, 842 04 Bratislava 4
IČO: 00 156 752
IČO pre DPH: SK2020480198
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Pš, vložka číslo 32/B
Generálny riaditeľ: Ing. Daniel Kvocera
žiadame Vás podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
o poskytnutie nasledovných informácií:

1. Kedy bude sfunkčnený prednostný systém na kompe?
2. Ako bude vyriešený?
3. Kedy dostaneme metodické usmernenie, podľa ktorého budú musieť občania, resp.
obce postupovať? Ako budú občania informovaní?
4. Žiadame uviesť všetky doterajšie náklady vynakladané za dávnejšie „nefunkčný
systém“.
5. Kedy bude cesta pri vjazde na kompu opravená?
6. Kedy plánujete niečo spraviť s retardérmi na tejto ceste, ktoré sú len na jednej
strane cesty? V takejto podobe predstavujú nebezpečenstvo pri cestnej premávke.
7. Ďalej žiadame uviesť, či plánujete pokračovať vo financovaní postrekov aplikované
v prípade kalamitného výskytu komárov v regióne po umelých záplavách?
8. V akom štádiu sú prípravné práce spojené s prejazdnením tunela pod prívodným
kanálom?

9. Pri hore uvedenom projekte - či budú dotknuté aj pozemky iných osôb či
subjektov? Ak áno, či ste si už začali s majetkovo-právnym usporiadaním týchto
pozemkov? Ak nie, tak kedy s tým plánujete začať?
10. Kedy plánujete začať s realizáciou prác, resp. s dokončovaním prác?
Odpovede na naše otázky ohľadne žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000
Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám navrhujeme zaslať obratom
na našu e-mailovú adresu: obecvojka@gmail.com.

S pozdravom
Ing. Donald Álló
starosta obce
Vojka nad Dunajom

