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l nfoži adosť 

som študentkou 5. ročníka, odboru Verejná správa a regionálny rozvoj na Ekonomickej univerzite v 
Bratislave. Na základ'? z5iko.n.a č . 2ll/.2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov by som Vás chcela poprosiť o poskytnutie informácií ohľadom platov a 
odmien primátora a poslancov v rokoch 2012-2016. Údaje budú použité vrámci nášho predrnetu Regionálny 
a mestský manažment, kde zisťujeme uvedené údaje od všetkých miest na Slovensku a taktiež zároveň 
zisťujeme mieru odozvy na info zákon. 

Za kladné vybavenie mojej žiadosti Vám vopred ďakujem. 

S pozdravom 

Miroslava Marková 
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'Miroslava Markova' 
RE: lnfožiadosť- odpoveď 

mestu Sereď ako povinnej osobe bola s dátumom 16.4.2017 doručená mailom Vaša žiadosť o sprístupnenie 
informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
Keďže Vaša žiadosť neobsahovala všetky náležitosti uvedené v§ 14 zákona o slobode informácií, boli ste dňa 
18.4.2017 (najbližší pracovný deň po doručení Vašej žiadosti) vyzvaná na doplnenie žiadosti najneskôr do 25.4.2017. 
Napriek výzve ste žiadosť nedoplnili. 
Aj napriek tomu, že ste žiadosť nedoplnili, nie je to nedostatok, pre ktorý by nebolo možné informácie poskytnúť. 
Zasielame Vám informácie, ktoré ste žiadali sprístupniť: 

Platy a odmeny primátora v rokoch 2012- 2016 

Rok Platy Odmeny 

2012 35 991,02 o 
2013 37 888,64 o 
2014 38 564,10 o 
2015 41353,68 o 
2016 44154,12 o 
Plat primátora je určený v zmysle § 3 zákona č. 253/1994 Z.z. Právne postavenie a mzdy starostov obcí a primátorov 
miest. 

Platy a odmeny poslancov Mestského zastupitel'stva v Seredi v rokoch 2012- 2016 

Rok Odmeny Mimoriadne odmeny 

2012 16 310,00 o 
2013 16 952,00 17150 

2014 18 670,50 s 700 

2015 16 438,50 2 850 

2016 16 806,50 7 600 

Poslanci sú odmeňovaní v zmysle Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií. Aktuálne znenie Zásad 
odmeňovania nájdete na web stránke mesta: 
http://www.sered.sk/data/2 samosprava/smernice/zas odmen 2016.pdf. 

S pozdravom 

PhDr. Silvia Adamčíková 
vedúca organizačného oddelenia 
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