Róbert Adam , M ierová 3 3 5 / 23 .991 06 Želovce

Obec Želovce
Ing. Július Makó CSc.
(starosta obce)
991 06 Želovce

VEC:

Žiadosť o sprístupnenie informácií.

Dolupodpísaný Róbert Adam, Vás týmto žiadam, v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ako povinnú osobu, o sprístupnenie nasledovných
informácií:
Zoznam všetkých zamestnancov Obce Želovce k 13.03.2017, s vyznačením, či sú uvedení
zamestnanci zamestnaní na dohodu, alebo na pracovnú zmluvu, výšku príjmu jednotlivých
zamestnancov a kompletné pracovné náplne jednotlivých zamestnancov.
Uvedené Vás žiadam zaslať na moju emailovú adresu: r______._____ (5)g

Ďakujem

l.com

t
Obec Želovce
Zdravotnícka 255, 991 06 Želovce
IČO: 00319716
D I Č : 2021243345
V Želovciach: dňa 13.04.2017
i

Obec Želovce v zastúpení Ing. Júliusom M akó C Sc., starostom obce

Obec Želovce ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o slobodnom prístupe k informáciám")
vydáva

R O Z H O D N Ú TIE
I
v zm ysle § 18 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k in fo rm áciám , ktorým

sčasti nevyhovuje

podanej žiadosti Róberta Adama, bytom Mierová 335/23, 991 06 Želovce zo dňa 6.4.2017
o sprístupnení informácií týkajúcich sa:
Poskytnutia zoznamu všetkých zamestnancov Obce Želovce k 13.3.2017, s vyznačením, či sú vedení
zamestnanci zamestnaní na dohodu, alebo na pracovnú zmluvu, výšku príjmu jednotlivých zamestnancov
a kompletné pracovné náplne jednotlivých zamestnancov.
Žiadateľ žiadal poskytnúť požadovanú informáciu elektronicky na adresu: robeito.adam@gmail.com

Odôvodnenie
Obec Želovce je v zmysle § 2 ods. 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám povinnou osobou
k zverejneniu informácií.
Žiadateľ vo svojej žiadosti žiadal o sprístupnenie informácií týkajúcich sa poskytnutia zoznamu všetkých
zamestnancov obce Želovce k 13.3.2017 s vyznačením, či sú vedení zamestnanci zamestnaní na dohodu,
alebo na pracovnú zmluvu, výšku príjmu jednotlivých zamestnancov a kompletné pracovné náplne
jednotlivých zamestnancov.

V zmysle § 9 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k inlormáciám povinná o soba sprístupní na účely
inform ovania verejnosti o so b n é údaje fyzickej osoby, ktoré sú sp racú v an é v inform ačnom
systém e za podm ienok u stanovených osobitným zákonom o fyzickej o so b e, k torá je verejným
funkcionárom , p oslancom
obecného
zastupiteľstva, pred stav en ý m
v
štátnej
službe, odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády Slovenskej republiky, prezidenta
Slovenskej republiky, predsedu N árodnej rady Slovenskej republiky alebo podpredsedu
Národnej rady S lovenskej republiky, vedúcim zam estnancom v y konávajúcim práce vo
verejnom záujm e, v edúcim zam estnancom zam estnávateľa, ktorým je orgán verejnej m oci,
nadriadeným v služobnom pom ere alebo členom hodnotiacej k om isie alebo iného obdobného
orgánu, ktorý sa zúčastňuje na procese rozhodovania o použití verejných prostriedkov. Podľa
prvej vety sa sprístupňujú o sobné údaje v rozsahu:
a) titul,
b) meno,
c) priezvisko,
d) funkcia a deň ustan o v en ia alebo vym enovania do funkcie,
e) pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti,
t) m iesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo činnosť
vykonáva,
g) m zda, plat alebo platové pom ery a ď alšie finančné náležitosti priznané za výkon funkcie
alebo za výkon pracovnej čin n o sti, ak sú uhrádzané zo štátneho ro zp o čtu alebo z iného
verejného rozpočtu.

Obec sprístupňuje v zm y sle § 9 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k inform áciám požadované
údaje o starostovi obce ako verejnom funkcionárovi, je h o pracovnú zm lu v u , m zdu a kom pletnú
pracovnú náplň.

O bec ako povinná o soba ď alej sprístupňuje :
- prehľad uzatv o ren ý ch pracovných zm lúv, dohôd o prácach v y konávaných m im o
pracovný pom er,
- pracovné náplne zam estnancov podľa pracovného zaradenia,
pričom tieto údaje obec poskytuje s dodržaním zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov v znení neskorších predpisov s uvedením ich počtov k 13.3.2017
V zm ysle § 9 ods. 2 zák o n a o slobodnom prístupe k inform áciám inform ácie o osobných
údajoch fyzickej osoby, ktoré sú spracúvané v inform ačnom systém e za podm ienok
ustanovených osobitným zákonom , pov inná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon,
alebo na základe pred ch ád zajú ceh o p ísom ného súhlasu dotknutej osoby.
Mzda zam estnanca v y k o n ávajúceho prácu vo verejnom záujm e sa m ôže zv erejn iť iba
s predchádzajúcim p ísom ným
súhlasom daného zam estnanca. N akoľko ten to súhlas
zam estnancov O becného úradu Ž elovce nebol daný za účelom p o skytnutia inform ácií v zm ysle
zákona o slobodnom prístupe k inform áciám , tieto údaje obec n ep oskytuje.

Požadované údaje uvedené v žiadosti o sprístupnení informácií žiadateľa sprístupňuje obce
Želovce žiadateľovi v elektronickej forme v zmysle jeho žiadosti.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu m ožno do 15 dní od jeho doručenia podať odvolanie podľa § 19 ods. 2
zákona o slobodnom prístupe k informáciám starostovi obce ako nadriadenému orgánu povinnej osoby.
Právoplatné rozhodnutie po využití riadnych opravných prostriedkov možno preskúmať v súdnom
konaní.

O B E C .Čoäo-vc«
otoocný úrad
901 06 Ž o l o v c ô
IČO 00 319 710

lng. Jú liu s M akó CSc.
starosta obce Ž elovce
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Meno priezvisko
Ing. Július Makó CSc.
Kišškováč Erik
Nagyová Iveta
Jadroňová Mária
Párišová Erika
Šinkovkinová Katarína
Kukolíková Marcela
Ing. Miškeiová Alena
Régová Gabriela
Juhászová Mária
Kováčiková Katarína
Gerbáčová Mária
Ballová Adriana
TothováIveta
Obertin Miroslav
Kalmár Miroslav
Tóth Milan
Bečkei Štefan
Valašek Adrián
Ďurica Ján
Balia Zoltán
Štrbík Roman
Janíčeková Helena
Sorčík Peter
Kušíková Viera
Régová Valéria
lavríková Alena
Lapoš Jozef

PP-dohoda
menov.
menov.
menov.
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP-UPSVaR
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP-UPSVaR
PP
PP
DoVP
DoVP
DoVP
DoVP
DoVP

úväzok
starosta obce
zástupca starostu
0,15 kontrolórka obce
1,0 vedúca osvet.strediska, pokladníčka,
1,0 matrika,EO,REGOP,sklad CO,soc.starostlivosť
1,0 účtovník, ekonóm OCU,odp.hospod.,fakturácia,úhrady
1,0 účtovník ekonóm Fontána, aktiv.činnosť
0,75 účtovník,ekonom,OCU Fontána,projekty,VZN,zmluvy
0,63 vedúca školskej jedálne
1,0 pomocníčka v kuchyni ŠJ
0,63 kuchárka v ŠJ
0,63 kuchárka v ŠJ
1,0 manažér archívu
1,0 Sociálna pracovníčka v Obci
1,0 údržbár, kurič- dlhodobo PN
1,0 údržbár,kurič,vodič
1,0 údržbár,kurič,vodič
1,0 údržbár,kurič,vodič
1,0 údržbár,kurič,vodič
1,0 údržbár, pracovník pre ŠJ - obedy
1,0 prevádzkový údržbár-zámočník
0,3 opatrovateľ Trešová Marta
0,3 opatrovateľka Gálová Mária
10h/mes servisný technik poč.sietí,správca Web stránky
10h/mes pracovník Obecná knižnica
30h/mes upratovanie a pranie dresov pre TJ
25h/mes upratovačka OCU,reštaurácia,zdrav.stredisko
20h/mes. pracovník Zberný dvor

Plat starostu k 13.03.2017:
Priemerná mesačná mzda zamestnanca v roku 2016
Koeficient podľa počtu obyvateľov
priznané prémie 20%
hrubá mzda

od:

PP do
15.6.2015
16.12.2014
1.5.2007 do 30.04.2018
15.5.1998
9.6.2003
1.1.2007
1.1.2011
1.11.2015
1.2.2011
1.10.2007
1.11.2007
1.9.2007
1.11.2016 do 30.04.2018
1.1.2008
1.4.2002
20.6.2006
1.6.2013
1.7.2014
15.8.2014
1.2.2014
1.11.2016 do 30.04.2018
1.1.2003
10.11.2016
1.12.2015 do 31.12.2017
1.1.2017 do 31.12.2017
1.1.2017 do 31.12.2017
1.1.2017 do 31.12.2017
1.1.2017 do 31.12.2017

