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ROZHODNUTIE č.1/2017lI|{F

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. ako povinná osoba v zmysle ustanovenia § 2 ods.3

zílkona č. 2ltl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej aj ako ,,zákon o slobode informácií" alebo ,,infozákon") vo veci žiadosti
o sprístupnenie informácii žiadateťa: Františka Bednara, bytom Nám. Sv. Egídia I02lí4 , 058 01

Poprad (ďalej aj ako žiadateť), zo día 03.0L20l7 postúpenej mestom Poprad , rozhodla tak, ako je
uvedené nižšie.

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. podťa ustanovenia § 18 ods. 2 zékona o slobode
informácií na žiadosť podanú žiadatelom Františkom Bednarom, bytom Nám. Sv. Egídia l02ll4 ,

058 01 Poprad , v časti ýkajircej sa dodávky tovarov a služieb vo veci zhotovenia internetovej
stránky www.poorad.energy spoločnosťou Sixnet, s,r.o. podťa evidovanej faktúry ě.2016102
a nákupu PC od spoločnosti NOVITECH Nové Zélmky, s.r.o. v súvislosti s fakturou evidovanou pod
ě.2016110 a pri nákupe tovarov a služieb od spoloěnosti NoB, s,r,o. v súvislosti s faktúrou
evidovanou pod č.2016/13 informácie sprístupňuje a v ostatnej časti podanú žiadosť odmieta.

odóvodnenie

Žiadater prostredníctvom svojej žiadosti zo dňaa3.0I.2017 uvádza:
o Vo verejnom záujme občanov Popradu ako aj podťa zákona č.2]1/2000 Z, z, o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej
v texte iba zákona) Vás žiadam ako povinnú osobu (§2 ods.2 zákona) o sprístupnenie
informácie o výške platov:
1. Konateťa Popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o. (Dalej len PES, s.ro. so sídlom

Široká 4285, 05801 Poprad, tČO: SOSS9729, so ]00% -nou účasťou Mesta Poprad. Ing.
pavla kubíčka

2. Vedúceho CTZ, PES, s,r,o. Ing, Michala Zavackého
3. Vedúcej ekonomichého oddelenia, PES, s.ro. Silvie Oravcovej
4, Vedúceho dispečingu PES, s.r.o., Jóna Švirlocha
J, Vedúceho údržby PES, s.r,o. Alojza Kovalčíkn

o kedže na internetovej strdnke popradskej energetickej spoločnosti, s.ro.
wwly.poprad.erlerg}l sa v rubrike zverejňovanie, nenachádza zmluva o poslrytovaní právnych
služieb A. K. Hudzik & Partners, ktorá ako je dokázateťné priamo býv. zamestnancami
spoločnosti Veolia Energia Poprad, a,s. organizovala podpisovanie pracovných zmlúv pre
PES, s,r.o. a výpovedi podaných spoločnosti Veolia Energia Poprad, a,s. žiadam
o sprístupnenie tejto zmluvy a informáciu o výške finančnej odmeny za právne služby, ktoré
objednala Popradská energetická spoločnosť, s,ro, so 100% účasťou Mesta Poprad u A. K.
Hudzik & Partners, so sídlom, Mnoheťova 830/]5, Poprad 058 0], za vypracovanie
pracovných zmlúv a dvoch verzií výpovedí pre 44 bývalých zamestnancov spoločnosti Veolia
Energia Poprad, a.s,

o v súvislosti s prijatím do zamestnania na miesto vedúceho dispečingu pEs, s.ro. bývalého
zamestnanca spoločnosti Dalkia Poprad. a.s. a neskór Sorea s.r.o,, Jána Švirlocha, žiadam
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o informóciu, či bol na túto pozíciu tyhlásený konkurz, v zmysle príslubu primótora mesta

na stretnutí so zamestnancami Veolie dňa ]3.6,20}6, Ing.

konateťa PES, s.r.o., Wožka O.r. číslo 32979/P, vznikfunkcie
31,08.2016, ako ai príslubu 1. zástupcu primátora Mgr. Igora

Jozefa Švagerka, toho času
2 6. 0 5. 2 0 1 6 Skončenie funkcie :

Wzoša.

PES, s.r.o. na svojej webovej stránke http://oonrad.energ/o-nas/zverejnovunie/. v rubrike
zverejňovanie uverejnila jpg obrázok s prehťadom fakúr na základe zákona o slobodnom
prístupe kinformáciám č. 211/2000 z.z. - November 2016,V tomto prehťade sa uvádza

íaktúia č. FA 20]6/8, kde je uvedený ako dodávateť Sixnet, s,r.o. Idanská ]5 Košice, IČO
36215121 zo dňa 7. ]]. 2016, obj. 20l6/02 na sumu 3]20,-eur za Internetovú stránku.
Keďže Internetová stránka PES, s.ro, vlww.poarad.energy je podťa vyjadrenia IT odborníka
veťmi jednoduchou a za zlomok uvedenej ceny by ju urobil každý priemerne zdatrty amatér,

žiadam o sprístupnenie informácie či bol na Norbu internetovej stránlq urobený výber
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Pre porovnanie dizajnu internetovej stránlql
uvádzam odkaz na stránku http://g-lukas.worlď, ktorú pre mójho znómeho vo Veťkej Británii
zhotovil isty študent za 90 eur. Nakolko ja sám editujem viacero internetových stránok,
napríklad Občianskeho združenia www.szcpv.or? alebo stránku Pozemkového spoločensna
komposesorát Ondrašovó http://psko.szm.com/, móžem ako kompetentny prehlásiť, že
internetovú stránku na úrovni stránlE www,poprad.energ? by som pre PES, s,ro., urobil za

ftašku koňaku v rámci práce na dispečingu,

Vprehťadefakúr November 2016 je uuedenáfaktúra č. 2016/10 dodávateťa Novitech, s.ro,
Komórňanská cesta ], Nové Zámlcy, ICO 35763469 zo dňa 14.11.20l6. obj, 20]6/05 na PC
v hodnote 3096 eur Vzhťadom na cenu PC žiadam o sprístupnenie inJbrmácie o abý PC sa
jednalo vrátane jeho špecifikácie a výkonu a informácie, či sa pri nákupe postupovalo
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Vprehťade fakúr November 2016 je uvedená fakúra č. 2016/13, dodávateť NOB, s.ro,
Scherfelová 78, Poprad, IČO 46711767 zo dňa 23.]1.20]6. obj. 20l6/06, Logotyp adizajn
v hodnote 1200 eur. Vzhťadom na cenu Logotypu a dizajnu žiadam o sprístupnenie
informácie , či sa pri nákupe postupoval v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Povinná osoba poskytla žiadatel'ovi informácie v časti týkajúcej sa dodávky tovarov a služieb
vo veci zhotovenia intemetovej stranky www.poprad.energy spoločnosťou Sixnet, s.r.o. podťa
evidovanej faktrny č.2016102 a nákupu PC od spoločnosti NOVITECH Nové Zánky, s.r.o.
v súvislosti s fakturou evidovanou pod č,2016/10 a vo veci nákupu tovarov a služieb od spoločnosti
NoB, s.r.o. v súvislosti s faktúrou evidovanou pod č.2016113.

V ostatnej časti, týkajúcej sa ,,... informácie o výške platov: ,,,konateťa Popradskej energetickej
spoločnosti, s.r.o. ... , Vedúceho CTZ, PES, s.ro. .., , Vedúcej ekonomického oddelenia, PES, s.ro. ...

, Vedúceho dispečingu PES, s,r.o,, ... , Vedúceho údržby PES, s.r.o. ..." a ,gmluvy o poslqltovaní
právnych služieb A. K. Hudzik & Partners, horá ako je dokázatelhé priamo býn. zamestnancami
spoločnosti Veolia Energia Poprad, a.s. organizovala podpisovanie pracovných zmlúv pre PES,
s.r.o. a výpovedi podaných spoločnosti Veolia Energia Poprad, a.s. žiadam o sprístupnenie tejto
zmluvy a informáciu o výške finančnej odmeny za právne služby, ktoré objednala Popradská
energetická spoločnosť, s.ro. so 100% účasťou Mesta Poprad uA. K. Hudzik & Partners, so
sídlom, Mnoheťova 830/15, Poprad 058 0], za vypracovanie pracovných zmlúv a dvoch verzií
výpovedí pre 44 bývalých zamestnancov spoločnosti Veolia Energia Poprad, a.s. a ,,v súvislosti
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s prijatím do zamestnania na miesto Vedúceho dispečingu PES, s.r.o, bývalého zamestnanca
spoločnosti Dalkia Poprad. a.s. a neskór Sorea s.r.o., Jóna Švirlocha, žiadam o informáciu, či bol
na túto pozíciu vyhlásený konkurz, v zmysle prísťubu primátora mesta na stretnutí §o
zamestnancami Veolie dňa ]3.6.20]6, Ing. Jozefa Švagerka, toho času knnateťa PES, s.ro., Wožka
O.r. číslo 32g7g/P, vznikfunkcie 26.05,20]6 Skončenie funkcie: 3].08.20]6, ako aj prísl'ubu l.
zdstupcu primátora Mgr Igora WzošQ", povinná osoba žiadosť žiadateía odmietla.

Dóvodom na odmietnutie poskytnutia informácie, vo vyššie uvedenej ostatnej časti žiadosti
roáodnutím, podťa § 18 zakona o slobode informácií bola skutočnosť, že povinná osoba žiadateťmi
požadované informácie nemá a nie je dóvod na postupenie veci.

Podťa § 15 ods.1 v spojení s §18 ods.2 zél<ona o slobode informácií ak povinná osoba nemá
požadované informácie alebo nemá vedomosť o tom, kde možno požadované informácie ziskať,
rydá o tom v ziákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak
žiadosť bola odložená (§ 1a ods. 3).

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote l5 dní odo dňa jeho doručenia na
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. , Široká 4285,058 01 Poprad.

Po p r a d ská e n * r g e:' i rk*;
spoíořnosť, s.r"o.

Široká 4285, 058 01 Poprad

Popradská energetická spoločnosť, s.r.o.
Ing. Pavol Kubičko - konateť

Rozhodnutie sa doruěuj e :

1. František Bednar, Sv. Egídia
2. spis

I02lI4, Q58 01 Poprad

Poprad, 18.01.20i7
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František Bednár
Nám. Sv. Egídia I02l14
05801 Poprad

Vec: Poskytnutie informácií v zmysle zákona21112000 Z. z, o slobodnom prístupe k inťormáciám
v znení neskorších predpisov na žiadost' zo dňa 03.0l ,2017 pod číslom: 6120|7

Na základe Vašej žiadosti zo dňa 03.01 .20|1 postúpenej našej spoločnosti Mestom Poprad,
Vám v zmysle §l6 zákona 2lll2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov poskytujeme informácie alebo kópie dokladov obsahujúcich požadované informácie.

o obstaranie služby za účelom vytvorenia webovej stránky www.poprad.energ}, bolo
vykonané v súlade s platnou legislatívou.

o Nákup tovaru uvedený vo faktúre spoločnosti NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
prijatej pod č. 2016110 bol vykonaný v súlade s platnou legislatívou. Faktúra
s dodacím listom je súčast'ou prílohy

o Nákup tovaru a služby uvedený vo faktúre spoločnosti NoB, s.r.o. prijatej pod
č.2016l13 bol vykonaný v súlade s platnou legislatívou.

Poprad. l 8,01 .20 l 7

á'4_=_=:_
Popradská energetická spoločnost', s.r.o.

príloha; Ing, Pavol Kubičko - konatel'

- kópie faktúry s dodacím listom (fa evidovaná pod č.2016ll0)
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Popradská energetická spoloěnost', s,r.o,
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