
Popradská energetická spoločnost', s.r.o.
so sídlom Široká 4285,058 01 Poprad, lČo: SOllglZg
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ROZHODNUTIE č.l /2017lINF/odv/pK

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

konajúci analogicky, na základe zákonnej právomoci danej v zmysle §19 ods.2 zákona č.21112000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako

,,zákon o slobode informácií" alebo ,,infozákon"), ako odvolací orgán proti rozhodnutia obchodnej
spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. č.1/2017/INF, preskúmal podané odvolanie
Františka Bednára, byom Nám. Sv. Egídia 102lI4, 058 01 Poprad (ďalej aj ako žiadateí) v danej
veci v celom rozsahu a rozhodol tak, že odvolanie Františka Bednára zo dňa 25.0I.20í7, doručené
obchodnej spoločnosti Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. dňa 26.0I.2017 pod číslom 106,

zamieta a rozhodnutie spoločnosti Popradská energetická spoločnost', s.r.o. ě.1l20I7IINF zo dňa
18.01.2017 v celom rozsahu potvrdzuje.

odóvodnenie

Popradská energetická spoločnost', s.r.o. ako povinná osoba v zmysle ustanovenia § 2 ods.3
zákona č. 21l12000 Z. z. o slobodnom prístupe k infbrmácíám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov vo veci žiadosti o sprístupnenie informácií žiadatel'a: Františka Bednára, bytom Nám. Sv.
Egídia 102114. 058 0l Poprad. zo dňa 03.01.2017 postúpenej mestom Poprad . rozhodla íak. že

sčasti požadované informácie žiadatelovi poskyla a v ostatnej časti žiadost'odmietla.

Popradská energetická spoločnost', s.r.o. podl'a ustanovenia § 18 ods. 2 zákona o slobode
informácií na žiadosť podanú žiadatelom Františkom Bednárom, bytom Nám. Sv. Egídia 102174 ,

058 01 Poprad , v časti týkajúcej sa dodávky tovarov a služieb vo veci zhotovenia internetovej
stránky \yu\y.poprad§rrqgr spoločnosťou Sixnet, s.r.o. podťa evidovanej faktúry č.2016102
a nákupu PC od spoločnosti NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. v súvislosti s faktúrou evidovanou pod
č.2016110 a pri nákupe tovarov a služieb od spoločnosti NoB, s.r.o. v súvislosti s faktúrou
evidovanou pod č.20l6113 informácie sprístupnila a v ostatnej časti podanú žiadosť odmietla.

Žiadatel'prostredníctvom svojej žiadosti zo dňa 03.01.201 7 uvádza:
o Vo verejnom záujme občanov Popradu ako aj podl'a zákona č.21l/2000 Z. z. oslobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektoých zákonov v platnom znení (d'alej
v texíe iba zákona) Vás žiadant ako povinnú osobu (s|2 ods.2 zákona) o sprístupnenie
informácie o výške platov:
1. Konalel'a Popraclskej energetickej spoločnosti, s.r.o. (Ďalej len PES, s.r.o. so sídlom

Široká 1285, 0580l Poprad. IČO. 50339729, so t00% -nou účast'ou Mesta Poprad. Ing.
pavla kubíčka

2. Vedúceho CTZ, PES, s.r.o. Ing. Michala Zavackého
3. Vedúcej ekonomického oddelenia, PES, s.t:o. Silvie ()ral,covej
1. Yedúceho clispečingu PES, s.r.o., Jána Švirlocha
j, Vedúceho údržby PES, s.r.o. Alojza Kovalčíka

. kedže na internetovej stránke popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o.
vlrlr.popl,ucl.etlergy sa v rubrike zverejňovanie, nenachádza zmluva o poslqltovaní próvnych
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služieb A. K, Hudzik & Parlners, ktorá ako je dokázatel'né priamo býv. zamesínancami
spoločnosti Veolia Energia Poprad, a,s. organizovala podpisovanie pracovných zmlúv pre
PES, s.r.0. a výpovedi podaných spoločnosti Veolia Energia Poprttd, a.s, žiadam
o sprístupnenie íejto znlluvy a infornláciu g výške .finančnei odmeny za právne služby, ktoré
objednala Popradská energetickú spoločnost', s.l,.o. so 100% účast'ou Mesta Poprad uA. K.
Hudzik & Paríners, so sídlonl, Mnoheťova 830/15, Poprad 058 01, 2cl l,ypracovanie
pracovných zmlúv a dvoch yerzií výpovedí pre 14 bývalých zamesínancoy spoločnosíi Veolia
Energia Poprad, a.s.

y súl,islosti s priiatím do zamestnanict na miesto vedúceho dispečingu pEs, s.r.o. bývalého
zamestnanca spoločnosíi Dalkia Poprad. a.s. a neskór Sorea s.r.o., Jána Št,irlocha, žiadanl
o in/ormáciu, či bol na íúto pozíciu vyhlósený konkurz. v zmysle prísl'ubu primátora mesla
na síretnu.tí so zameslnancatlti I/eolie dňa 13.6.20l6, Ing. Joze.fa Švagerka, toho času
konatel'a PES, ,g,r.o,, llložka O.r. číslo 32979/P, vznik.funkcie 26.05,20]6 Skončenie./unkcie:
31.08,2016, ako aj prísťubu ]. zásíupctt primátora Mgr. Igora Wzoša.

PES, s.r.o. na svoiej v,ebovej síránke |ult-Jlll:Lgtl.t,ltt,t,gLll-ll1!=_]!_rJutll,J_!Ji!) v rubrike
zverejňovanie uverejnila jpg obrázok s prehl'adom faktúr na základe zákona o slobodnont
prístupe kiní'ormácián č. 211/2000 z.z. - November 2016.V tomto prehťade sa uvádza

J'aktúra č. FA 2016/8, kde je uvedený ako doelávaleť Sixnet , s.r.o. Idanská l5 Košice, IČO
36215121 zo dňa 7 11, 2016, obj. 20l6/02 na sumu 3]20,-eur za In.lern.eíovú síránku.
Ked'že ]nternelclvá stránka PES, s,ro. ! !|i!,1)|1]tii l Lnt,y141je podl'a vyf adrenia IT odborníka
yel'mi iednoclucittltt u zu zlontok uvedene.j cenl,b1, ju urobil každý prienterne zdutný anrutér,

žiadam o sprísíupnenie infbrntácie či bol na tyorbu internetovej stránlql urobený výber
v zmysle zákona o vereinom obstarávaní, Pre porovnanie dizajnu internetovej stránlql
uvádzam odkaz na stránku htul__g=!lL1.lrtlt,k , ktorú pre mójho známeho vo Veťkej Británii
zhotovil isty študent za 90 eur. Nakoťko ja sám editujetn viacero internetových stránok,
napríklad Občianskeho združenia t1,}i,}1,,.l_-.1)l:()l_g alebo stránku Pozemkového spoločenstva
komposesorát Ondrašová ltttp: tl,s,kt!,_5;]l]-!0lJ!, móžem ako kompetentný prehlásiť, že
internetovú stránku na úrovni stránl<y ]|,1ť}l,.poL2!,u(l.cllct,g"t, by som pre PES, s.r.o., urobil za

ftašku koňaku v rámci práce na dispečingu.

Vprehťadefaktúr November 2016 je uvedenáfaktúra č. 2016/10 dodávaíeťa ]Ýovitech, s.r.o,

Komárňanská cesta ],IÝové Zámlql, IČO 35763169 zo dňa 11,11.2016. obj.20l6/a5 na PC
v hodnote 3096 eur, Vzhl'adom na cenu PC žiadam o sprísíupnenie informácie o alq, PC sa
jednalo vrátane jeho špecifikácie a výkonu a informácie, či sa pri nákupe posttlptlvalo
v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Vprehl'ade faktúr November 20l6 je uvedená.faktúra č. 2016/13, dodávateť NOB, s.t,.o.

Scherfetová 78, Poprad, IČO 16711767 zo dňa 23.11.2016. obj. 2016/06, Logotyp a dizajn
v hodnote 1200 eur. Vzhl'adom na cenu Logoýpu a dizajnu žiadam o sprístupnenie
informácie , či sa pri nákupe postupollal v zmysle zákona o vereinom obstarávaní.

Povinná osoba poskytla žiadatel'ovi informácie v časti týkajúcej sa dodávky tovarov a služieb
vo veci zhotovenia intemetovej stránky \\_\),l!J)lni.i!d.ťLiqg.\ spoločnost'ou Sixnet! s.r.o. podl'a
evidovanej faktúry č.2016102 a nákupu PC od spoločnosti NOVITECH Nové Zámky. s.I.o.

v súvislosti s faktúrou evidovanou pod č.2016110 a vo veci nákupu tovarov a služieb od spoločnosti
NoB, s.r.o. v súvislosti s faktúrou evidovanou pod č.2016/13.
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V ostatnej časti. týkajúcej sa ,,,., in/ormári, ,,, yýške plaíot,: ...ktlnatel'a Popradskei energetic,kei
spoločntlsti. s.r.o. ,,. ,l/edúceho C'T'Z, PE^S, s.rt.r. ... , Itedúcej ekonclmického ocldeleniu. PES, s.r.0. ...

, Vetlúcehcl di,spečingu PES, s,r.o., ... , Vet]úceho údržby PES, s.r.o. ..." a ..zmlLtvy o po,sk1,101,(1rr'

pl,ávnl,ch ,služieb A. K. Htldzik & Partners, ktorú ako je dokázatel'né prittmtl bliv. 7o,rrr^rlnuncumi

spoloc\nosti lleolitt Energia Poprad, u.s. rlrganizol,alct poclpisovanie pracovných zmlúv pre PES,
s.r.o. a týpovedi podaných spoločnosti Veolia Energia Poprad, a.s. žiadant o sprísíupnenie te.iío

zmluvy a inf'ormáciu 01,1,1ške .linančnej odmeny za právne služby, ktoré objednala Popratlská
energetická spolclčncl,st', s.r.o. so ]00%r, úča,st'tlu Mesta Poprad uA, K. Httdzik & Partners,so
sídlottl, ]l.ínohel'ova 830i15. Poprad 058 01, z(l |ypracol,anie pracovných zntltit,u dvclch t,erzií
výpovedí pre 11 bliyOlilgh zamesínancol, ,spoločnosíi Veolicl Energia Poprad. a.s. a ..v stit,islosti
,s,pri.jatím do zantestnttnia na tniestrl Vedúceho di,spečingu PES. ,r.r.o. bý,alého zttmestnunca
spoločntlsíi Datkia Poprad. a,s. a neskór Sorea s.r.o., .Iána Šyirlocha, žiadam o infbmtáciu, či bol
tla ttiltl pozíciu y1;h|O5gný konkurz, y zm),sle prísl'ubu primátora ntesía na stretntttí Jo
:amesínlncami Veolie tlňa ]3.6.2016, Ing..Iozefa Št,agerka, toho ča,su konalel'a PES,,s.r.o., L'ložka
O,r. číslo 32979iP, t,znik.íúnkcie 26.05.20ló Skončenie.funkcie: 3].08,2016, ako aj prísl'ubtt l,
zásíupctt printálora Mgt,. Igora Wzoša ", povinná osoba žiadost' žiadatel'a odmietla.

Dóvodom na odmietnutie poskytnutia informácie. vo vyššie uvedenej ostatnej časti žiadosti
rozhodnutím, podl'a § 18 zákona o slobode infornrácií bola skutočnost'. že povinná osoba žiadatel'mi
požadované intbrmácie nemá a nie je dóvod na postúpenie veci.

Podl'a 5{ 15 ods.1 r,spojení s §18 cds,2 zákcna o slobode infbrrnácií ak po,,-inná osoba nemá
požadované informácie alebo nemá vedomost' o tom. kde možno požadované informácie získat'.
vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade. ak
žiadost'bola odložená (§ 1a ods. 3).

Na základe poučenia uvedeného v napadnutom rozhodnutí č.1/2017/INF zo dňa 18.01.20l7
žiadatel'doručil dňa 26.01 .2017 v danej veci svoje odvolanie.

Žiadarcrvo svojottt odvolaní zo dňa 25.0],2017 oh"em iného uyiedtll, že;

Povinná o,;oba porušila asl, §17 ods.l tým, že nevyfiayila žiadost'bez zbyíočného odkladu do 8
pracovných dní a vedontým ut,ádzaním nepravditých a neúplných skutočnosíí na základe ktorý,ch

Iol() vlydané rozhoclnutie zapríc|inila porušenie práva na sprístupnenie iníormácií,
Z týchto dót,odov opakovane žiadam o sprístupnenie:

1. iffirnácie o mzde za výkon./unkcie konatel'a a vedúcich úsekov spoločnosti
5. zmluv1, o právnych slttžbách 0 vý,ške.finančnej odmeny pre A. K. Hudzik & Partners
6. informácie či btll vyhlásený konkurz na miesío vedúceho dispečingu.

Odvolací orgán preskúmal procesný postup žiadatel'a v odvolaconr konaní ato z hl'adiska
odvolacích dór,odov a dodržania lelrót na podanie opravného prostriedku k napadnutému
rozhodnutiu.

Na základe preskúnrania procesného postupu žiadatel'a odvolacím orgánom je možné
konštatovat'.že žiadatel'podal svoje odvolanie včas avšak odvolacie dóvody nie sú v súlade stým.
čo žiadal sprístupnit' žiadatel' podl'a póvodnej žiadosti.

Odvolací orgán preskúmal tiež procesný postup povinnej osoby vo veci vydania
napadnutého rozhodnutia č.112017ANF zo dňa 18.01.20l7. ato ako vo veci dodržanie zákonných
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V Poprade, 06.02.2017

Rozhodnutie sa doručuie:
1. František Bednár" Sv. Egídia
2. spis

so sírlloni Široká 4285.058 01 Poprad. lČo: SOll9lZg
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lehót na vydanie rozhodnutia a tak aj vo veci posk,vtnutia iníbrmácií a aj v časti odmietnutia
žiadosti.

Po preskúrrraní všetkých súvisiacich okolností odvolací orgán dospel k záveru, že žiadost'
Františka Bednára bola prijatá upovinnej osob.v dňa 05.01 ,2017 . pričom poskytnuté inforrrrácie
a napadnuté rozhodnutie boli v1,,dané l8.01.2017. tj. r, zákonnej lelrote 8 pracovných dní od prijatia
postúpenej žiadosti. podl'a § 1 5 ods.3 zákona č. 21 1/2000 Z. z. v platnom zneni.

Odvolací orgán preskúmal obsah napadnutého rozhodnutia č.112017/INF zo dňa l8.0l .2017

ako celok. overi1 splnenie formálnej stránky napadnutého rozhodnutia (odvolacie dóvod1').

materiálnu stránku právneho základu pre možnost' poskytnutia požadovaných inforrr-rácií

žiadatel'ovi a po preskúlrraní spisovej dokumentácie uloženej v registratúre obchodnej spoločnosti
Popradská energetická spoločnost'. s.r.o. . v spojení so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a
registratúrach a o doplnení niektorých zákonov zistll, že povinná osoba požadované infornrácie
nenrá k dispozícii. od času prijatia postúpenej žiadosti neexistoval prár,n,v dóvod na postúpenie veci
a odl,olacie dóvody nie sú v súlade s tým. čo žiadal žiadatel'vo svojej póvodnej žiadosti.

Na základe svojho vlastného zistenia, ku ktorénru odvolací orgán dospel v odvolacon-t

konaní je možné konštatovat". že postup povinnej osoby vo veci odmietnutia časti žiadosti Františka
Bednára bol po íbrmálnej aj materiálnej stránke správny.

Poučenie:

Proíi íomuto rozhodnutitt nie je prípustné odvolanie.

Toto rozhodnutie č.1/20l7il},{F/odviPK je preskúmatel'né súdom v zmyylg príslušných
ust.anovení zákona č, ] 62/201 5 Z. z, Správny poriadok v platnont znení.

Papradská enerEetitfta
spoločnosť, s.r.a.

Širokg4285, 05B 01 Poprad

Popradská energetická spoločnost'. s,I.o.

Ing. Pavol Kubičko - konatel'

I02lI4, 058 01 Poprad


