OBECNÝ ÚRAD OBCE BACÚCH, HLAVNÁ Č. 279, 976 64 BACÚCH

číslo: 296/2016

V Bacúchu, dňa 13.10.2016

ROZHODNUTIE

Obecný úrad obce Bacúch ako povinná osoba v zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 zákona
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) vo veci elektronickej žiadosti
o sprístupnenie informácií žiadateľa Mgr. Martina Duraja, bytom Brezová č. 203, 976 64
Bacúch (ďalej len „žiadateľ“) doručenej dňa 4.10.2016 takto

rozhodol:
Obecný úrad obce Bacúch podľa ustanovenia § 3 ods. 1 a § 18 ods. 2 zákona o slobode
informácií požadované informácie žiadateľovi uvedené v žiadosti:
- týkajúce sprístupnenia počtu dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce
a činnosti za rok 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016 sprístupní,
- týkajúce sprístupnenia mena a priezviska s kým boli dohody o pracovnej činnosti a dohody
o vykonávaní práce podpísané nemôže sprístupniť.
Odôvodnenie
Dňa 4.10.2016 bola Obecnému úradu obce Bacúch doručená elektronicky žiadosť
žiadateľa. V žiadosti žiadateľ požaduje sprístupnenie informácií, a to počet dohôd o pracovnej
činnosti a dohôd o vykonaní práce, s kým boli podpísané meno, priezvisko, aká činnosť.
Sprístupnenie Vami požadovaných informácií uvedených v žiadosti, týkajúce sa počtu
dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce a činnosť za rok 2011, 2012, 2013,
2014, 2015 a 2016 má Obecný úrad obce Bacúch k dispozícii, a preto Vám ich sprístupňuje.

Rok 2011
Dohody o pracovnej činnosti:
-

Skladník materiálu civilnej ochrany
Práce súkromným traktorom- pluhovanie a zimná údržba miestnych komunikácií
Správca viacúčelového ihriska Bacúch
Knihovníčka a kronikárka obce
Správca počítačových sietí
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-

Správa domu smútku a cintorína
Učiteľ náboženskej výchovy v ZŠ Bacúch
Vedúca športového krúžku pri ZŠ Bacúch
Vedúca krúžku výpočtovej techniky pri ZŠ Bacúch
Asistent učiteľa pri ZŠ Bacúch
Vedúca literárno-dramatického krúžku pri ZŠ Bacúch
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch Hráme sa po celý rok
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch Športom za zdravím

Dohody o vykonaní práce:
-

Pracovník v prevádzke Školskej jedálne
Pracovník v prevádzke Školskej jedálne, podľa potreby zastupovanie vedúcej ŠJ
Zastupovanie podľa potreby (počas PN, priepustky alebo iných dôležitých prekážok v práci,
pedagogických zamestnancov) v Základnej škole alebo v Školskom klube Bacúch
Sčítací komisár pre sčítací obvod 603091
Sčítací komisár pre sčítací obvod 603092
Sčítací komisár pre sčítací obvod 603093
Pracovník v prevádzke školskej jedálne, podľa potreby zastupovanie vedúcej ŠJ
Pracovník v prevádzke Školskej jedálne
Rezbárske práce na zhotovenie výrobkov z dreva na aranžovanie výstavy v rámci aktivity:
Cíťme sa aktívni a tvoriví aj vo vyššom veku
Rezbárske práce na zhotovenie výrobkov z dreva na aranžovanie výstavy v rámci aktivity:
Cíťme sa aktívni a tvoriví aj vo vyššom veku
Zabezpečenie hudby a ozvučenia počas akcie Mesiac úcty k starším
Pracovník v prevádzke Školskej jedálne, podľa potreby zastupovanie vedúcej Školskej jedálne
Vypracovanie : Elektroprojekt na stavbu Výdajňa jedál pri ZŠ, Hlavná 278, Bacúch
(elektroinštalácia technológie), Elektroprojekt pre stavbu Základná škola a Materská škola,
Hlavná 278, Bacúch (oprava elektroinštalácie – skutočný stav)

Rok 2012
Dohody o pracovnej činnosti:
-

Skladník materiálu civilnej ochrany
Práce súkromným traktorom- pluhovanie a zimná údržba miestnych komunikácií
Správca viacúčelového ihriska Bacúch
Knihovníčka a kronikárka obce
Správca počítačových sietí
Správa domu smútku a cintorína
Učiteľ náboženskej výchovy v ZŠ Bacúch
Vedúca literárno-dramatického krúžku pri ZŠ Bacúch
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch Hráme sa po celý rok
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch Športom za zdravím
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch Hráme sa po celý rok

Dohody o vykonaní práce:
-

Zastupovanie vedúcej ŠJ podľa potreby
Člen okrskovej volebnej komisie
Člen okrskovej volebnej komisie
Člen okrskovej volebnej komisie
Člen okrskovej volebnej komisie
Člen okrskovej volebnej komisie
Člen okrskovej volebnej komisie
Člen okrskovej volebnej komisie
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-

Člen okrskovej volebnej komisie
Člen okrskovej volebnej komisie
Člen okrskovej volebnej komisie
Člen okrskovej volebnej komisie
Zapisovateľka okrskovej volebnej komisie
Vodič nákladného vozidla Avia
Prípravné a pomocné práce pri usporiadavaní športových a kultúrnych akcií
Zastupovanie vedúcej školskej jedálne v prípade potreby
Zastupovanie podľa potreby (počas PN, priepustky alebo iných dôležitých prekážok v práci,
pedagogických zamestnancov v Základnej škole, Školského klubu, materskej školy)
Zabezpečenie ozvučenia počas kultúrnej akcie (úcta k starším)

Rok 2013
Dohody o pracovnej činnosti:
-

-

Skladník materiálu civilnej ochrany
Práce súkromným traktorom- pluhovanie a zimná údržba miestnych komunikácií
Knihovníčka a kronikárka obce
Správca počítačových sietí
Správca počítačových sietí
Správca domu smútku a pohrebiska
Správca multifunkčného ihriska
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch Športom za zdravím
Vedúca krúžku Hráme sa po celý rok
Učiteľ náboženskej výchovy v ZŠ Bacúch
Zastupovanie vedúcej výdajnej školskej jedálne (počas PN, priepustky alebo iných dôležitých
prekážok v práci, popr. iných nevyhnutných prekážok na strane zamestnanca)
Zastupovanie pedagogických zamestnancov alebo vedúcu výdajnej školskej jedálne podľa
potreby (počas PN, priepustky alebo iných dôležitých prekážok v práci, popr. iných
nevyhnutných prekážok na strane zamestnancov
Prípravné a pomocné práce pri usporiadavaní športových a kultúrnych akcií
Vodič nákladného vozidla Avia
Učiteľ náboženskej výchovy v ZŠ Bacúch
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch – krúžok Športom za zdravím
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch – krúžok Hráme sa po celý rok

Dohody o vykonaní práce:
-

Správca počítačových sietí
Správca počítačových sietí
Vodič nákladného vozidla Avia, servis a údržba vozidla
Prípravné a pomocné práce pri usporiadavaní kultúrnych akcií (Poďakovanie za úrodu,
Mesiac úcty k starším, Rozkvitnutý Bacúch)
Pracovník v prevádzke výdajnej školskej jedálne
Práce súkromným traktorom- pluhovanie a zimná údržba miestnych komunikácií

Rok 2014
Dohody o pracovnej činnosti:
-

Skladník materiálu civilnej ochrany
Knihovníčka a kronikárka obce
Správca počítačových sietí
Učiteľ náboženskej výchovy v ZŠ Bacúch
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch – krúžok šikovných rúk
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch – krúžok informatívnej výchovy
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-

Vedúca krúžku pri ZŠ – literárno-dramatický krúžok

Dohody o vykonaní práce:
-

-

Práce súkromným traktorom- pluhovanie a zimná údržba miestnych komunikácií
Vypracovanie projektu pre elektrickú prípojku na stavbu Hasičňa
Vodič nákladného vozidla Avia, servis a údržba vozidla
Vodič nákladného vozidla Avia, servis a údržba vozidla a údržba požiarnej techniky
Vodič nákladného vozidla Avia, servis a údržba vozidla
Hudobná príprava občanov seniorov na vystúpenie
Zastupovanie pedagogických zamestnancov alebo vedúcu výdajnej školskej jedálne podľa
potreby (počas PN, priepustky alebo iných dôležitých prekážok v práci, popr. iných
nevyhnutných prekážok na strane zamestnancov
Prípravné a pomocné práce pri usporiadavaní kultúrnej akcie Dni obce -740. výročie
Upratovacie práce v priestoroch obecného úradu a kultúrneho domu
Upratovacie práce v priestoroch obecného úradu podľa pokynov

Rok 2015
Dohody o pracovnej činnosti:
-

Skladník materiálu civilnej ochrany
Knihovníčka a kronikárka obce
Správca počítačových sietí
Správca viacúčelového ihriska
Pedagogický asistent pri MŠ Bacúch
Učiteľ náboženskej výchovy v ZŠ Bacúch
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch – krúžok šikovných rúk
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch – krúžok informatívnej výchovy
Vedúca krúžku pri ZŠ – literárno-dramatický krúžok

Dohody o vykonaní práce:
-

-

Práce súkromným traktorom- pluhovanie a zimná údržba miestnych komunikácií
Vodič nákladného vozidla Avia, servis a údržba
Správa domu smútku a pohrebiska
Hudobná príprava občanov seniorov na vystúpenie
Zastupovanie pedagogických zamestnancov alebo vedúcu výdajnej školskej jedálne podľa
potreby (počas PN, priepustky alebo iných dôležitých prekážok v práci, popr. iných
nevyhnutných prekážok na strane zamestnancov
Upratovanie priestorov kultúrneho domu podľa pokynov a zastupovanie školníčky v budove
školy
Vytvorenie štruktúry web stránky a doplnenie údajov (úradná tabuľa, rokovania obecného
zastupiteľstva, VZN) na webstránku obce

Rok 2016
Dohody o pracovnej činnosti:
-

Skladník materiálu civilnej ochrany
Knihovníčka a kronikárka obce
Správca počítačových sietí
Pedagogický asistent pri MŠ Bacúch
Učiteľ náboženskej výchovy v ZŠ Bacúch
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch – krúžok šikovných rúk
Vedúca krúžku pri ZŠ Bacúch – krúžok masmediálnej výchovy
Vedúca krúžku pri ZŠ – dramaticko-literárny krúžok
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Dohody o vykonaní práce:
-

Pomocné práce pri správe domu smútku a pohrebníctva
Prípravné a pomocné práce pri usporiadavaní kultúrnych akcií (akcia Horehron-Horehron)
Upratovanie priestorov obecného úradu obce Bacúch
Upratovanie priestorov obecného úradu, kultúrneho domu a iných priestorov v majetku obce
podľa pokynov.

Sprístupnenie Vami požadovaných informácií uvedených v žiadosti, týkajúce sa s kým boli
dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonávaní práce podpísané, meno a priezvisko Vám
Obecný úrad obce Bacúch nemôže sprístupniť, pretože v zmysle § 9 ods. 2 zákona o slobode
informácií podliehajú obmedzeniu sprístupnenia informácie v spojení s ustanoveniami zákona
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
osobných údajov“) osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej
osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na
základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu,
ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.
Podľa § 4 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane osobných údajov na účely tohto zákona sa
rozumie dotknutou osobou, každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.
Podľa § 19 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov za bezpečnosť osobných údajov
zodpovedá prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred
ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením,
poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi
spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia
(ďalej len „bezpečnostné opatrenia“) zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov,
pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť
spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť
bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.
Podľa § 22 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ je povinný
zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj
po ukončení spracúvania osobných údajov.
Podľa § 22 ods. 2 o ochrane osobných údajov oprávnená osoba je povinná zachovávať
mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku; tie nesmie využiť ani pre osobnú
potrebu a bez súhlasu prevádzkovateľa ich nesmie zverejniť a nikomu poskytnúť ani
sprístupniť.
Podľa § 9 ods. 2 zákona o slobode informácií informácie o osobných údajoch fyzickej
osoby, ktoré sú spracúvané v informačnom systéme za podmienok ustanovených osobitným
zákonom, povinná osoba sprístupní len vtedy, ak to ustanovuje zákon, alebo na základe
predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť
na právne úkony, taký súhlas môže poskytnúť jej zákonný zástupca. Ak dotknutá osoba
nežije, taký súhlas môže poskytnúť jej blízka osoba.
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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.
Podľa § 18 ods. 2 zákona o slobode informácií ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci
len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie. Rozhodnutie
nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená (§ 14 ods. 3).
Na základe vyššie uvedených skutočností Obecný úrad obce Bacúch nemohol sprístupniť
žiadateľovi všetky ním požadované informácie.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho
doručenia na Obecný úrad obce Bacúch, Hlavná č. 279, 976 64 Bacúch. Toto rozhodnutie
je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Ing. František Kán
starosta obce

Rozhodnutie sa doručuje elektronickou poštou:
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