To: organizacne@banm.sk; pam@banm.sk
Subject: Infozakon 211/2000 - platove pomery za výkon funkcie za roky 2014 - 2017

Dolu podpísaný,
Bratislava, si Vás v súlade s ust. zák. č. 211/2000 Z.
z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení dovoľujem požiadať o informácie o
vyplatenej mzde, plate a platových pomeroch a ďalších finančných náležitostiach priznaných za
výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti volených zástupcov jednotlivo za starostu,
zástupcu starostu, poslancov, prednostu a kontrolora.
Údaje požadujem vždy ako jednu sumu za celý kalendárny rok (samostatne za 2014, samostatne za
2015, samostatne za 2016, samostatne za 2017) samostatne za starostu, samostatne za zástupcu
starostu, samostatne za poslancov (prosím uviesť či v nich je zahrnutý aj zástupca starostu alebo nie),
samostatne za prednostu a samostatne za kontrolóra v zmysle zákona v takej štruktúre, v akej s nimi
úrad disponuje.
VZOR:
Funkcia/ROK
starosta
zástupca starostu
poslanci
prednosta
kontrolor

2014 2015 2016 2017
1000 1000 1000 1000
2000 2000 2000 2000
3000 3000 3000 3000
4000 4000 4000 4000
5000 5000 5000 5000

Zverejnenie požadovaných informácie žiadam elektronickou formou doručením na emailovú adresu
S úctou

č. I-292018 - poskytnutie informácií
Od: adriana.mieskova@banm.sk
Odoslané: 15. marca 2018 10:32
Komu:
Predmet: Žiadosť o informácie č. I-29/2018 - poskytnutie informácií
Na základe Vašej žiadosti o informáciu v súlade s ust. zák. č. 211/2000 Z. z. zo
dňa 9.3.2018 o vyplatenej mzde, plate a platových pomeroch a ďalších finančných
náležitostiach priznaných za výkon funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti
volených zástupcov jednotlivo za starostu, zástupcu starostu, poslancov,
prednostu a kontrolóra za roky 2014 až 2017 Vám poskytujeme info za obdobie:
Funkcia 1.1.2014 – 31.12.2014
1.1.2015 – 28.2.2015
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Starosta
38.712,03 €
6.452,00
Zástupca starostu
10.780,38 €
1.000,00
Poslanci
116.737,45 €
15.913,35
Prednosta
29.880,07 €
7.137,50
Kontrolór
28.800,10 €
4.800,00

€
€
€
€
€

Požadované údaje za obdobie 1.3.2015 až 31.12.2017 sú verejne prístupné na
stránke:
https://www.banm.sk/prehlad-prijmov-volenych-zastupcov-a-funkcionarov-samospravy
-a-riaditela-kancelarie-starostu/
S pozdravom
Adriana Miešková
Oddelenie finančné a hospodárske
Miestny úrad, Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Junácka 1, 832 91
tel: 02/49 253 228
e-mail: adriana.mieskova@banm.sk
www.banm.sk
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