
Podateľňa MsÚ 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 

Primátor mesta Sereď <primator@sered.sk> 
18. júla 2016 7:50 
podatelna@sered.sk 

- - 'MESTSKÝ ÚRAD 
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Predmet: 
Prílohy: 

Fw: Žiadosť o sprístupnenie informácií 
Čistá božia láska, Láska je Boh.pdf Dátum: 18 ·Ul- 2::3 /10 I 

Dobrý deň Romanka 

preposielam žiadosť v zmysle 211/2000 prosím o jej zaevidovanie 
Jarka 

From: Mgr. Monika Fatima Kušnierová 
Sent: Saturday, July 16, 2016 8:50 AM 
To: orimator@sered.sk 
Subject: Žiadosť o sprístupnenie informácií 
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Mgr. Monika Kušnierová,  

Mestský úrad Sereď 
Námestie republiky 10, 926 01 Sereď 

Vec: Žiadosť o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. 
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Týmto Vás žiadam v zmysle zákona č. 21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 211/2000 Z.z.") o sprístupnenie informácie: mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti 
priznané za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti právnika obce/mesta (§ 9 ods. 1, 2 a 3 zákona 
č. 211/2000 Z.z.). 

V zmysle§ 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z. navrhujem spôsob sprístupnenia vyžiadaných informácií 
elektronickou poštou na e-mailovú adresu:  v zákonnej lehote do ôsmich 
pracovných dní odo dňa podania žiadosti(§ 17 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z.). 

Dôvodom získania predmetnej informácie je poskytnúť môjmu zamestnávateľovi hodnoverné informácie, 
aby po sedemnástich rokoch môjho fungovania vo funkcii právnika mesta mi určil spravodlivý a dôstojný 
plat právnika Mesta Skalica. Ďakujem za porozumenie a podporu. 



V úcte 

V Skalici, 15.7.2016 

Mgr. Monika Kušnierová 

Príloha: 

Prijmite prosím ako darček moju knižôčku Čistá božia láska, Láska je Boh (v poradí vydanú moju dvadsiatu 
tretiu knihu) v elektronickej podobe, nech Vás poteší tak, ako mňa teší jej jestvovanie. Všetko dobré. Želám 
Vám len to najlepšie. 

V srdečnom pozdrave 

Monika 
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Martina Kiššová 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 
Prílohy: 

Dobrý deň, 

Martina Kiššová < martina.kissova@sered.sk> 
19. júla 2016 10:28 

 
Odpoveď - 211/2000 Z.z. 
Plat vedúcej právneho referátu.docx 

v prílohe Vám zasielame odpoveď na Vašu žiadosť podanú v zmysle zákona č . 211/2000 Z.z. v platnom znení. 

S pozdravom 

Martina Kiššová 
Referát správy daní a personálny referát 
Mestský úrad Sereď 
Námestie republiky 1176/10 
926 01 Sereď 

tel.č. : 789/23 92 



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

Ev.č. 18698/2016 

Mgr. Monika Kušnierová 
 
 

V Seredi, dňa 19.07.2016 

Vec: Odpoveď na žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. v platnom znení 

Mestu Sereď bola dňa 18.07.2016 doručená Vaša žiadosť o informácie v zmysle zákona 
č . 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 

Na základe Vašej žiadosti Vám odpovedáme nasledovné: 
Vedúca právneho referátu je odmeňovaná v zmysle zákona č . 553/2003 Z.z. o odmeňovan í 

niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v platnom znení. 
Výška funkčného platu je 1 406,50 a odvíja sa od počtu odpracovaných rokov a od rozsahu 
a náročnosti práce. 

S pozdravom 

Vybavuje : Kiššová 

Telefón.: +421 - 31 - 789 2392 
Fax: 421- 31- 789 2447 

ICO: 00306169 
číslo účtu : 0203505156/0900 

Ing. Tibor Krajčovič, v.r. 
prednosta Msú v Seredi 

e-mail : mu@sered.sk 
web: http://www.sered.sk 




