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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 30. 08. 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 nasledovné informácie, cit.:  

 
1. Informácie v zmysle § 9 ods. 3 zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov - všetkých vedúcich odborov MsÚ Nové Zámky, prednostky MsÚ Nové 

Zámky v rozsahu: 

titul, meno, priezvisko, miesto výkonu funkcie alebo pracovnej činnosti a orgán, v ktorom túto funkciu 

alebo činnosť vykonáva, 

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 

v súhrne za obdobie celého roka 2018, (nielen jedného mesiaca.) Z toho odmeny za rok 2018 žiadam 

vyčísliť osobitne. 

 

2. Kolektívnu zmluvu zamestnancov Mestského úradu Nové Zámky platnú od 1.1.2015, 

vrátane všetkých dodatkov ku dňu podania tejto žiadosti. 

 

3. Cenu, faktúru, prípadne iné peňažné či nepeňažné plnenie za reklamný pútač „2020 - 2. 

etapa obnovy povrchov vozoviek...“ umiestnený na parkovisku pred Supermarketom Jednota 

na ul. Janka Kráľa v Nových Zámkoch. 

 

4. Všetky zmluvy, ktoré mesto uzavrelo od 1.1. 2015 za účelom forfaitingu.  

 

5. Všetky zmluvy, ktoré mesto uzavrelo od 1.1. 2015 za účelom započítania pohľadávok.  

 

Váš list číslo/Dátum                                Naše číslo                                   Vybavuje/Telefón                      Nové Zámky 

 

Vážený pán 

Ing. Peter Podbehlý 

Wolkerova 963/3 

940 02  Nové Zámky  
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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 momente podania žiadosti k dispozícii: 

 

K bodu č. 1:  

 

Mgr. Denisa Felixová 

vedúca odboru sociálnych vecí, školstva a kultúry    

Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

plat v r. 2018 vyplatený vo výške:  20 129,85 €  

z toho vyplatené odmeny:  4 095,00 €   

 

Mgr. Monika Kutenicsová 

vedúca odboru komunálnych služieb 

Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

plat v r. 2018 vyplatený vo výške:  20 491,80 €  

z toho vyplatené odmeny:  4 445,00 €   

 

Ing. Jaroslav Mrváň 

vedúci odboru územného rozvoja a architektúry 

Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

plat v r. 2018 vyplatený vo výške:  16 593,66 €  

z toho vyplatené odmeny:  3 080,00 €   

 

JUDr. Erika Nagyová 

vedúca odboru organizačného 

Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

plat v r. 2018 vyplatený vo výške:  18 879,31 €  

z toho vyplatené odmeny:  3 409,00 €   

 

JUDr. Ing. Tünde Szekeresová 

prednostka mestského úradu 

Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

plat v r. 2018 vyplatený vo výške:  31 485,67 €  

z toho vyplatené odmeny:  7 161,00 €   

 

Ing. Peter Velecký 

vedúci odboru finančného 

Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

plat v r. 2018 vyplatený vo výške:  21 504,62 €  

z toho vyplatené odmeny:  3 500,00 €   

 

Ing. Vladimír Vrzák 

vedúci oddelenia informatiky 

Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

plat v r. 2018 vyplatený vo výške:  18 146,39 €  

z toho vyplatené odmeny:  2 604,00 €   

 

JUDr. Gabriel Závodský 

vedúci odboru majetkovoprávneho 
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Mesto - Mestský úrad Nové Zámky 

plat v r. 2018 vyplatený vo výške:  18 775,24 €  

z toho vyplatené odmeny:  3 605,00 €   

 
 

 

K bodu č. 2:  

 

Kolektívne zmluvy zamestnancov Mesta Nové Zámky r. 2015 - 2020 sú zverejnené na 

webovej stránke mesta, povinná osoba Vám ich sprístupňuje odkazom na už zverejnené 

informácie pod priloženými linkmi:    

 

Rok 2015: 

KZ:   

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/Z

ML/2617666 

 

Dodatok č. 1:   

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/Z

ML/2617667 

 

 

Rok 2016: 

KZ: 

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/Z

ML/113179994 

 

Dodatok č. 1:  

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/201

6/ZML/130673212 

 

 

Rok 2017: 

KZ:   

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/Z

ML/614273555 

 

 

Rok 2018: 

KZ:   

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/Z

ML/1089259281 

 

 

Rok 2019: 

KZ: 

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/201

8/ZML/2819223240 
 
 
 

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/2617666
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/2617666
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/2617667
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/2617667
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/113179994
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/113179994
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/2016/ZML/130673212
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/2016/ZML/130673212
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/614273555
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/614273555
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/1089259281
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/1089259281
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/2018/ZML/2819223240
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/2018/ZML/2819223240
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Rok 2020: 

KZ: 

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/201

9/ZML/4000507408 

 

Dodatok č. 1 

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/202

0/ZML/4147848440 

 

Dodatok č. 2 

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/202

0/ZML/4148897835 

 

 

K bodu č. 3: 

 

Objednávky reklamných bilboardov na propagáciu II. etapy obnovy povrchu vozoviek 

v meste Nové Zámky a faktúry Vám povinná osoba sprístupňuje v prílohe. 
 

 

 

K bodu č. 4:  
 

Požadované informácie Vám povinná osoba sprístupňuje odkazom na zverejnené informácie 

pod nasledovnými linkmi: 
 

 

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/Z

ML/7893436 
                                      

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/Z

ML/11651248 
 

 

 

 

K bodu č. 5:  

 

Požadované informácie Vám povinná osoba sprístupňuje odkazom na zverejnené informácie 

pod nasledovnými linkmi: 

                    

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/Z

ML/625224423 
 
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/Z

ML  
 

 

Pozn. čísla zmlúv: 

 

OÚ/0321/2019          ZE-PRA PLUS, s.r.o 

OPO/0085/2019        Mediachain, s.r.o.   

OPO/0421/2017        Aplus.sk, s.r.o. 

OPO/971/2016          Novocentrum Nové Zámky a.s 

OF/463/2016             NEXT FORM 

https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/2019/ZML/4000507408
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/2019/ZML/4000507408
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/2020/ZML/4147848440
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/2020/ZML/4147848440
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/2020/ZML/4148897835
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/2020/ZML/4148897835
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/7893436
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/7893436
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/11651248
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/11651248
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/625224423
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML/625224423
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML
https://novezamky.digitalnemesto.sk/zverejnovanie/#novezamky/organizacia/novezamky/0/ZML
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy:  

Objednávka č. 104/2000012 a č. 104/2000016 

Faktúra č. 202000297 a č. 202000350 
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