From: Obec Vojka Gmail [mailto:obecvojka@gmail.com]
Sent: Wednesday, April 04, 2018 10:27 AM
To: Ištvánfyová Stela; info@vvb.sk
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:
Žiadame Vás o vysvetlenie systému prednostnej jazdy na kompu, ktorú vybudoval, vlastní a aj spravuje
podnik Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava (ďalej len VV, š.p.), na základe akého princípu
momentálne „funguje“ tento systém, komu má slúžiť a hlavne prečo?
Nakoľko máme informáciu, že podnik VV, š.p. na základe dohody medzi generálnym riaditeľom
a starostkou obce Kyselica zabezpečil pre obec Kyselica už okolo 100 čipov žiadame uviesť:
Či plánujete vydať čipy takisto aj pre občanov napr. Šamorína, Hamuliakova, Trstenej na Ostrove, Baky
alebo Gabčíkova?
Ak áno, tak žiadame uviesť, že z akého dôvodu.
Ak nie, žiadame Vás tiež odôvodniť prečo!?
Žiadame Vás uviesť či máte vedomosť o pôvodných podmienkach na základe ktorých prednostný systém
fungoval pred Vami zavedeným čipovým systémom?
Ak áno tak žiadame uviesť prečo ste to zmenili?
Ak nie, tak žiadame uviesť na základe akého princípu, akej myšlienky – dôvodu ste konali samostatne v
prípade obcí Dobrohošť a Kyselica!
Žiadame odôvodniť, že prečo podnik VV podmieňuje svoje ďalšie konanie v prípade obcí Bodíky, Horný
Bar, Rohovce a Vojka nad Dunajom spoločným stanoviskom (spoločným s obcou Dobrohošť a
Kyselica), keď v prípade vydania čipov pre obce Dobrohošť a Kyselica takúto požiadavku nemal a aj konal!?
Žiadame uviesť presné znenie právneho predpisu, na základe ktorého nás vyzývate „aby sme zaslali 1
spoločné stanovisko podpísané všetkými šiestimi starostami“ vo veci formulovanej vo vašom liste č.

288/1010/2018 zo dňa 27.03.2018, aby ste ako majiteľ a správca systému prednostnej jazdy na kompu aj
pre našich obyvateľov vydali čipy.
V súvislosti s týmto listom žiadame odôvodniť a uviesť, prečo žiadate stanovisko podpísané „šiestimi
starostami“!?
Žiadame uviesť či podnik VV kedykoľvek a v akejkoľvek veci obdržal už od obcí Dobrohošť, Kyselica, Bodíky,
Horný Bar, Rohovce a Vojka nad Dunajom 1 spoločné stanovisko kde boli podpísaní všetci 6 starostovia
hore uvedených obcí!?
Žiadame uviesť, či starý systém, ktorý fungoval na ŠPZ dopravných prostriedkov je funkčný, alebo nie?

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

