Podatel'ňa Mestského úradu v Seredi

From: Miloš Horník
Sent: Saturday, March 4, 2017 3:06 PM
To: info@sered.sk
Subject: Žiadosť o poskytnutie informácií podl'a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosť o poskytnutie informácií podl'a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Žiadate!':
Meno a priezvisko: Miloš Horník
Adresa pobytu

Martin

Obsah požadovaných informácií:
Podl'a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení Vás žiadam{§ 2 ods. 2 zákona) o sprístupnenie nasledovných informácií, týkajúcich sa počtu
zamestnancov v rámci Mestského úradu Sereď v období od l. januára 2016 do l. januára 2017.

• Žiadam o sprístupnenie informácií:
• Aký bol počet zamestnancov mestského úradu k 1. 1. 2016?
• Z celkového počtu zamestnancov k 1. 1 . 2016 bolo kol'ko mužov a kol'ko žien?
• Aký bol počet zamestnancov mestského úradu k 1. 1. 2017?
• Z celkového počtu zamestnancov k 1. 1 . 2017 bolo kol'ko mužov a kol'ko žien?
• Kol'ko bolo prijatých vedúcich pracovníkov Mestského úradu Sereď za obdobie od 1.1.2016 do 31. 12.
2016?
• Kol'ko bolo prijatých ostatných pracovníkov Mestského úradu Sereď za obdobie od 1.1.2016 do
31.12.2016?
• Kol'ko prijatých vedúcich pracovníkov Mestského úradu Sereď za obdobie od l. l. 2016 do 31. 12. 2016 sa
zúčastnilo výberového konania? Prosim, uveďte o aký typ výberového konania išlo: jednokolové s/bez písomného
testu, dvojkolové s/bez písomného testu, bez výberového konania.
• Kol'ko prijatých ostatných zamestnancov Mestského úradu Sereď za obdobie od l. l. 2016 do 31. 12.2016
sa zúčastnilo výberového konania? Prosím, uveďte o aký typ výberového konania išlo: jednokolové s/bez písomného
testu, dvojkolové s/bez písomného testu, bez výberového konania.
• Sú na internetovej stránke magistrátu zverejnené majetkové priznania poslancov Mestského
zastupitel'stva?

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácií:

Ako
žiadate!'
adresu

žiadam o sprístupnenie požadovaných
informácií elektronickou
v zákonom stanovenej lehote.

V Nitre dňa 4. 3. 2016

Ďakujem.

S pozdravom
Miloš Horník

2

poštou

na

emailovú

Martina Kiššová
Martina Kiššová < martina.kissova@sered.sk>
6. marca 2017 14:06

Od:
Odoslané:
Komu:
Predmet:

Žiadosť o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. - odpoved"

Dobrý deň ,
na základe Vašej žiadosti o poskytnutie informácií o počte zamestnancov v rámci Mestského úradu v Seredi v zmysle zákona č . 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení Vám odpovedáme
nasledovné:
1) Aký bol počet zamestnancov mestského úradu k 1. 1. 2016?
- 53 zamestnancov na Msú
2)

Z celkového počtu zamestnancov k 1. 1. 2016 bolo kol'ko mužov a koľko žien?
Z 53 zamestnancov na Msú - 15 muži
-38 ženy

3)

Aký bol počet zamestnancov mestského úradu k 1. 1. 2017?
- 52 zamestnancov na Msú

4) Z celkového počtu zamestnancov k 1. 1. 2017 bolo kol'ko mužov a kol'ko žien?
- z 52 zamestnancov na Msú - 14 muži
-38 ženy
S) Koľko bolo prijatých vedúcich pracovníkov Mestského úradu Sereď za obdobie od 1.1.2016 do 31. 12. 2016?
- 1 vedúci zamestnanec (z radu zamestnancov)
6)

Koľko

7)

prijatých vedúcich pracovníkov Mestského úradu Sereď za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 sa
výberového konania? Prosím, uveďte o aký typ výberového konania išlo: jednokolové s/bez
písomného testu, dvojkolové s/bez písomného testu, bez výberového konania.
- 1 vedúci zamestnanec. Výberové konanie malo byť dvojkolové. Do výberového konania bola prihlásená
iba 1 uchádzačka, ktorá sa zúčastnila ústneho pohovoru. Jednalo sa o zamestnankyňu mesta, ktorá
pracovala v ostatnom čase ako referentka na danom oddelení.

bolo prijatých ostatných pracovníkov Mestského úradu
- 7 referentov

Sereď

za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016?

Koľko

zúčastnilo

8)

Koľko

prijatých ostatných zamestnancov Mestského úradu Sereď za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 sa
výberového konania? Prosím, uveďte o aký typ výberového konania išlo: jednokolové s/bez
písomného testu, dvojkolové s/bez písomného testu, bez výberového konania.
- 1 referent- Výberové konanie jednokolové bez písemného testu
- 2 referenti boli presunutý z Mestskej policie Sereď na Mestský úrad Sereď
- 3 referenti boli prijatí do pracovného pomeru na základe Dohody uzatvorenej s úradom práce
- 1 zamestnanec na základe osobního pohovoru, na dobu určitú
zúčastnilo

9)

Sú na internetovej stránke magistrátu zverejnené majetkové priznania poslancov Mestského
zastupiteľstva?
NIE

S pozdravom

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