MINISTERSTVO VÝSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava

ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ
Podľa zákona NR SR č. 211 / 2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Evidenčné číslo:
Meno a priezvisko žiadateľa:
žiadateľa: Dušan Sloboda
Adresa žiadateľa: Konzervatívny inštitút, Medená 5, Bratislava
PSČ: 811 02
Telefón: 02 546 300 63
E-mail: dusansloboda@institute.sk
Fax: Požadovaný spôsob poskytnutia
informácií

e-mailom

MVRR SR

VEC: V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám žiadam o sprístupnenie
nasledovných informácií MVRR SR ako centrálny koordinačný orgán ohľadom zazmluvnenia a čerpania
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu z programového obdobia 2004-2006 a z programového obdobia 20072013 v nasledovnej podobe:
A)

Vývoj zazmluvnenia a vývoj čerpania štrukturálnych fondov (osobitne) a Kohézneho fondu (osobitne) z
programového obdobia 2004-2006, a to:
1.
výšku zazmluvnených prostriedkov (v Sk a v EUR) a tiež percentuálne ako podiel
zazmluvnených prostriedkov na celkovom záväzku obdobia 2004-2006,
2.
výšku čerpaných prostriedkov (v Sk a v EUR) a tiež percentuálne ako podiel čerpania na
celkovom záväzku obdobia 2004-2006,
Požadované informácie podľa bodu 1. a 2. požadujem zverejniť k záveru nasledovných mesiacov:
- máj 2004
- jún 2004
- júl 2004
- august 2004
- september 2004
- október 2004
- november 2004
- december 2004
- január 2005
- február 2005
- marec 2005
- apríl 2005
- máj 2005
- jún 2005
- júl 2005
- august 2005
- september 2005
- október 2005
- november 2005
- december 2005
- január 2006
- február 2006
- marec 2006
- apríl 2006
- máj 2006
- jún 2006
- júl 2006

-

august 2006
september 2006
október 2006
november 2006
december 2006
január 2007
február 2007
marec 2007
apríl 2007
máj 2007
jún 2007
júl 2007
august 2007
september 2007
október 2007
november 2007
december 2007
január 2008
február 2008
marec 2008
apríl 2008
máj 2008
jún 2008
júl 2008
august 2008
september 2008
október 2008
november 2008
december 2008
január 2009

Vývoj zazmluvnenia a vývoj čerpania štrukturálnych fondov (osobitne) a Kohézneho fondu (osobitne) z
programového obdobia 2007-2013, a to:
1.
výšku zazmluvnených prostriedkov (v Sk a v EUR) a tiež percentuálne ako podiel
zazmluvnených prostriedkov na celkovom záväzku obdobia 2007-2013,
2.
výšku čerpaných prostriedkov (v Sk a v EUR) a tiež percentuálne ako podiel čerpania na
celkovom záväzku obdobia 2007-2013,
Požadované informácie podľa bodu 1. a 2. požadujem zverejniť k záveru nasledovných mesiacov:
- január 2007
- február 2007
- marec 2007
- apríl 2007
- máj 2007
- jún 2007
- júl 2007
- august 2007
- september 2007
- október 2007
- november 2007
- december 2007
- január 2008
- február 2008
- marec 2008
- apríl 2008
- máj 2008
- jún 2008
- júl 2008
- august 2008
- september 2008
- október 2008
- november 2008
- december 2008
- január 2009
Žiadam o zaslanie predmetných informácií v elektronickej podobe na môj e-mail: dusansloboda@institute.sk.

B)

V Bratislave dňa 15. februára 2009
Dušan Sloboda

Vyplní MVRR SR:
PRIJATIE ŽIADOSTI
Dátum:

Hodina:

FORMA PRIJATIA ŽIADOSTI





ústne osobne

ústne telefonicky



Listom





faxom

Žiadosť prevzal:
Žiadosť vybavil:

elektronickou
poštou



inak

Útvar:
Útvar:

SPÔ
SPÔSOB VYBAVENIA ŽIADOSTI
Vybavenie – nevybavenie (dôvody)

FORMA VYBAVENIA ŽIADOSTI:



ústne osobne



telefonicky



listom



zhotovením
kópie



nahliadnutím
do spisu



faxom



elektronickou
poštou



inak

Dátum vybavenia
vybavenia žiadosti:

Poplatok: .................... Sk

Zaplatený - odpustený

dňa ...................... č. dokladu ..............................

