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MESTO –  MESTSKÝ ÚRAD NOVÉ ZÁMKY  
 

Hlavné námestie 10, 940 02  Nové Zámky 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
Vec 
Odpoveď na žiadosť o sprístupnenie informácií podľa 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  

 

 
Dňa 02. 07. 2020 bola Mestu Nové Zámky doručená 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 (ďalej len 

„zákon o slobode informácií“).   

 

V žiadosti ste žiadali sprístupniť informácie o všetkých vedúcich odborov MsÚ Nové 

Zámky, prednostky MsÚ Nové Zámky, zamestnancov poverených výkonom funkcie 

vedúceho v rozsahu: 

a)  titul 

b)  meno, 

c)  priezvisko, 

d)  funkcia a deň ustanovenia alebo vymenovania do funkcie, 

e)  pracovné zaradenie a deň začiatku výkonu pracovnej činnosti, 

f)  miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu alebo 

činnosť vykonáva, 

 

g) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 

funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu 

alebo z iného verejného rozpočtu  

     

     za obdobie roka 2019, z toho odmeny vyčísliť osobitne. 

 

h) mzda, plat alebo platové pomery a ďalšie finančné náležitosti priznané za výkon 

funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti, ak sú uhrádzané zo štátneho rozpočtu 

alebo z iného verejného rozpočtu  

 

     za obdobie od 1.1.2020 do 30.6. 2020, z toho odmeny v tomto období vyčísliť osobitne. 
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Podľa § 3 ods. 1 zákona o slobode informácií: „Každý má právo na prístup k informáciám, 

ktoré majú povinné osoby k dispozícii.“  Povinná osoba Vám týmto sprístupňuje informácie, 

ktoré má v čase podania žiadosti k dispozícii a v požadovanom rozsahu: 

 

a - c) Mgr. Denisa Felixová 

d) vedúca odboru sociálnych vecí a školstva,  1. 7. 2019 

e) 16-samospráva,  15. 1. 2013 

f)  Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

g) funkčný plat  1964,00 €, odmeny  4200,00 € 

h) funkčný plat  2067,00 €, odmeny  0,00 € 

 

a - c) Mgr. Katarína Hozlárová 

d) vedúca odboru kultúry, 1. 7. 2019 

e) 16-samospráva,  1.7. 2019 

f)  Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

g) funkčný plat  1532,00 €, odmeny  1600,00 € 

h) funkčný plat  1636,50 €, odmeny  0,00 € 

 

 

a - c) Mgr. Monika Kutenicsová 

d) vedúca odboru komunálnych služieb, 1. 4. 2015 

e) 16-samospráva,  18. 3. 2015 

f)  Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

g) funkčný plat  2118,00 €, odmeny  5000,00 € 

h) funkčný plat  2224,50 €, odmeny  0,00 € 

 

 

a - c) Ing. Jaroslav Mrváň 

d) vedúci odboru územného rozvoja a architektúry, 2. 4. 2015 

e) 16-samospráva,  1.4. 2015 

f)  Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

g) funkčný plat  1950,00 €, odmeny  3700,00 € 

h) funkčný plat  2056,00 €, odmeny  0,00 € 

 

a - c) JUDr. Erika Nagyová 

d) vedúca odboru organizačného, 1. 3. 2015 

e) 16-samospráva,  1. 1. 2015 

f)  Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

g) funkčný plat  1950,00 €, odmeny  3790,00 € 

h) funkčný plat  2057,50 €, odmeny  0,00 € 

 

 

a - c) JUDr. Ing. Tünde Szekeresová 

d) prednostka mestského úradu, 1. 1. 2015 

e) 01-spoločné pracovné činnosti,  1. 1. 2015 

f)  Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

g) funkčný plat  2956,00 €, odmeny  10750,00 € 

h) funkčný plat  3200,00 €, odmeny  0,00 € 
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a - c) Ing. Peter Velecký 

d) vedúci odboru finančného, 15. 6. 2003 

e) 16-samospráva,  16. 10. 1992 

f)  Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

g) funkčný plat  2200,00 €, odmeny  3800,00 € 

h) funkčný plat  2320,50 €, odmeny  0,00 € 

 

 

a - c) Ing. Vladimír Vrzák 

d) vedúci oddelenia informatiky, 1. 3. 2015 

e) 07-informatika,  15. 2. 2003 

f)  Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

g) funkčný plat  1950,00 €, odmeny  4100,00 € 

h) funkčný plat  2056,00 €, odmeny  0,00 € 

 

 

a - c) JUDr. Gabriel Závodský 

d) vedúci odboru majetkovoprávneho, 1. 3. 2015 

e) 16-samospráva,  22. 12. 2014 

f)  Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

g) funkčný plat  2029,00 €, odmeny  6900,00 € 

h) funkčný plat  2127,00 €, odmeny  0,00 € 

 

 

 

                             

Povinná osoba týmto považuje Vašu žiadosť o sprístupnenie informácie v zmysle § 18 ods. 1  

zákona o slobode informácií za vybavenú. Podľa § 18 ods. 1 zákona o slobode informácií:  

 

„Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom podľa 

§ 16 v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému 

rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.  

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

           JUDr. Ing. Tünde Szekeresová, v. r. 

                    prednostka MsÚ 
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