Milan Vencel,

Základná škola
Na bielenisku č. 2
902 01 Pezinok

V Pezinku dňa 8. januára 2016
VEC: Žiadosť o informáciu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
I.
V Pezinčanovi 12/2015 bol na strane 8 uverejnený článok Mgr. Ingrid Jurčovej, riaditeľky školy (s názvom
„Vážení páni Vencel a Borza“), v ktorom okrem iného uviedla:
„A k uzatváraniu dlhodobých zmlúv – zmluva so stolnotenisovým oddielom bola menená dodatkom a bola
zvýšená suma práve za prenájom telocvične...“
V tejto súvislosti žiadam o sprístupnenie informácií na tieto otázky a žiadosti:
1. Prečo nie je dodnes na webe ZŠ Na bielenisku (http://www.zsnabielenisku.sk) v sekcii „Transparentná
škola“ tento dodatok zverejnený?
2. Žiadam o zverejnenie tohto dodatku.
II.
Na webe ZŠ Na bielenisku (http://administrativa.zsnabielenisku.sk/transparentna skola) je uverejnené:
„Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom,
medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom
webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011“
V tejto súvislosti žiadam o sprístupnenie informácií na tieto otázky a žiadosti:
1) Prečo nie je dodnes na webe ZŠ Na bielenisku
(http://administrativa.zsnabielenisku.sk/transparentna skola) zverejnené úplné znenie zmluvy č.
ZP/01/2011 (http://administrativa.zsnabielenisku.sk/sites/default/files/ZP01_1.pdf)? V článku 5.3
tejto zmluvy je odkaz na článok 6.7.1 tejto zmluvy. Zmluva sa však končí ustanovením článku 6.7.
2) Žiadam o zverejnenie úplného znenia zmluvy č. ZP/01/2011.
3) Prečo nie sú dodnes na webe ZŠ Na bielenisku
(http://administrativa.zsnabielenisku.sk/transparentna skola) zverejnené tieto zmluvy: ZP/03/2011,
ZP/10/2011, ZP/01/2012, ZP/01/2014, ZP/02/2014, ZP/09/2014, ZP/11/2014, ZP/08/2015?
4) Žiadam o zverejnenie týchto zmlúv: ZP/03/2011, ZP/10/2011, ZP/01/2012, ZP/01/2014, ZP/02/2014,
ZP/09/2014, ZP/11/2014, ZP/08/2015.
5) Žiadam o čísla zmlúv, ktoré boli v danom roku vystavené ako posledné v rade. Ide o tieto roky: 2011,
2012, 2013, 2014, 2015.
Zverejnenie uvedených informácií žiadam za účelom uverejnenia overených a pravdivých informácií v článku,
ktorý plánujeme uverejniť v novinách Srdce Pezinka.
S pozdravom
Milan Vencel, člen komisie športu pri MsZ Pezinok
Odpoveď žiadam zaslať elektronicky na adresu:
Počet listov: 1
Na vedomie:
1. Primátor mesta Pezinok
2. MsÚ Pezinok
3. Predseda správnej rady OZ Stolnotenisový klub Pezinok

