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Mail: mu@sered.sk 
Tel.: 031/789 60 33 

From: Peter Plenta [mailto; 
Sent: Monday, June 11, 2018 9:08AM 
To: info@sered.sk 
Subject: žiadosť o informáciu 

Dobrý deň, 

;.~-·-·=" 

~~---

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám by som chcel požiadať o informáciu o plate (a prípadných 

odmenách) primátora mesta Sereď za rok 2017. 

Informáciu žiadam zaslať elektronicky na 

S pozdravom, 

Peter Plenta 
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PhDr. Silvia Adamčíková 

Od: 
Odoslané: 

PhDr. Silvia Adamčíková <silvia.adamcikova@sered.sk> 
pondelok, 11. júna 2018 16:18 

Komu: ~ ... --._(--· ľ 

Predmet: FW: žiadosť o informáciu 

Dobrý deň, 
na základe Vašej žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) 
Vám zasielame nasledovnú odpoveď: 
Výška platu primátora je určená v zmysle uznesenia Mestského zastupitel'stva v Seredi č. 56/2016 zo dňa 28.4.2016. 
Uznesenie je zverejnené na web stránke mesta Sereď: 
https:(/www.sered.sk/data/2 samosprava/volene organy/uznesenia/2016/20160428.pdf 

V zmysle § 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest 
v znení neskorších predpisov, je primátor mesta zaradený podľa počtu obyvatel'ov do platovej skupiny 6 a prináleží 
mu plat vo výške 2,53-násobku priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci 
kalendárny rok. V roku 2016 bola priemerná mzda vo výške 912 €. 
V zmysle zákona č. 253/1994 Z.z. a uznesenia MsZ č. 56/2016 mal primátor mesta Sereď v roku 2017 mesačný plat 
vo výške 3 809 €, ročný plat vo výške 45 708 €. 
Odmeny primátorovi mesta v roku 2017 vyplatené neboli. 

S pozdravom 

PhDr. Silvia Adamčfková 
vedúca organizačného oddelenia 

Mestský úrad 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Tel: 031/7892094 kl. 254 
Mobil: 0905 556 879 
E-mail: silvia.adamcikova@sered.sk 
www.sered.sk 

Fmm~ Peter Plenta [ma!!to 
Sent: Monday, June 11, 2~ ... "' "'.vo f\tVJ 

To: info@sered.sk 
Subject: žiadosť o informáciu 

Dobrý deň, 

Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám by som chcel požiadať o informáciu o plate (a prípadných 
odmenách) piimátoiä me-stä Sered'za iok 2017. 

Informáciu žiadam zaslať elektronicky ne n~+--- · '-·~· -

S pozdravom, 
Peter Plenta 

!l· 
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