Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 14.04.2015

Názov materiálu :

NÁVRH OPATRENÍ MESTA PIEŠŤANY K ZVÝŠENIU
OTVORENOSTI A TRANSPARENTNOSTI

Materiál obsahuje : Dôvodová správa
Návrh Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a
transparentnosti

Návrh na uznesenie :
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča
A/ Návrh Opatrení mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a
transparentnosti
-

schváliť
schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: JUDr. Lívia Damboráková, ved. organizačno-právneho odboru
Ing. Peter Mihalik, referát organizačný
Predkladateľ: Ing. Dáša Reháková, prednostka MsÚ

Dôvodová správa
V zmysle uznesenia MsZ č.29/2015 zo dňa 12.2.2015 sme spracovali návrh Opatrení
mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti. Vychádzali sme z hodnotenia
Transparency International Slovensko za rok 2014, podľa ktorého sa mesto Piešťany
umiestnilo na 29. mieste zo 100 hodnotených najväčších samospráv na Slovensku. Obsahom
návrhu opatrení sú jednak činnosti, ktoré mesto už bežne zabezpečuje a činnosti, ktoré sa
v budúcnosti môžu realizovať. Jedná sa aj o činnosti, ktoré majú vplyv na rozpočet mesta,
napr. položka 2.10 Zverejňovanie audio/video záznamu z rokovaní MsZ

Návrh

Opatrenia mesta Piešťany
k zvýšeniu otvorenosti a transparentnosti

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany prijalo v zmysle uznesenia MsZ č.29/2015/a tieto Opatrenia mesta Piešťany k zvýšeniu otvorenosti
a transparentnosti na základe hodnotenia Transparency International Slovensko (ďalej len „TIS“) v roku 2014.
TIS v roku 2014 hodnotilo 100 samospráv na základe ich úrovne transparentnosti, obsahu a množstva poskytovaných informácií, kvalitu
protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní občanov. Hodnotenie vychádzalo z týchto zdrojov dát:
 kvality informovanosti webovej stránky mesta,
 odpovedí zaslaných na základe žiadostí podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ,
 informácie získane z databázy Úradu pre verejné obstarávanie a z tender.sme.sk .
Na základe uvedeného hodnotenia je v nasledujúcej tabuľke zoznam činnosti, operácii a povinností mesta Piešťany, ktoré je potrebné realizovať na
splnenie vyššie uvedeného uznesenia MsZ. Realizáciou uvedených opatrení sa dosiahne v budúcnosti podstatne lepšie hodnotenie zo strany TIS.
V zmysle uznesenia MsZ č.29/2015/c sa predloží každoročne na 1. zasadnutie mestského zastupiteľstva správa o zvyšovaní transparentnosti
samosprávy t.j. mestského úradu a mestských organizácií.
Termín na plnenie opatrení : september 2015

Činnosti vedúce k otvorenosti a transparentnosti.
1.

Zodpovednosť

Prístup k informáciám

1.1.

Zverejňovanie materiálov na rokovanie MsZ minimálne 2 dni vopred.

Referát organizačný

1.2.

Zverejňovanie archívu materiálov na rokovania MsZ (min. za 2 roky).

Referát organizačný

Činnosti vedúce k otvorenosti a transparentnosti.

Zodpovednosť

1.3.

Existencia elektronickej úradnej tabule.

Referát organizačný

1.4.

Archív elektronickej úradnej tabule za min. 2 roky.

Referát organizačný

1.5.

Meno, priezvisko a kontakt na hlavného kontrolóra.

Referát organizačný

1.6.

Zverejňovanie správ z kontrol hlavného kontrolóra.

Referát organizačný a hlavný
kontrolór

1.7.

Rýchlosť odpovede na žiadosti o informácie

Všetci

1.8.

Zverejnenie evidencie prihlásených psov:
a) za ktorých majitelia platia poplatky
b) za ktorých majitelia neplatia poplatky

Referát životného prostredia

1.9.

Zverejnenie informácie o počte prihlásených psov za 5 posledných rokov.

Referát životného prostredia

1.10.

Zverejnenie mien a kontaktných údajov mestských poslancov (email, tel.číslo) a informácia v ktorom
obvode boli zvolení.

Referát organizačný

1.11.

Zverejnenie informácie o počte bezpečnostných kamier umiestnených v meste a informácie o ich
monitoringu operátorom.

Zverejnenie informácie o umiestnení bezpečnostných kamier a o plochách, ktoré bezpečnostné kamery
1.12.
monitorujú.

Náčelník mestskej polície
Náčelník mestskej polície

Náčelník mestskej polície
1.13. Zverejnenie a poskytnutie informácie o uchovávaní záznamov z bezpečnostných kamier.

2.

Účasť verejnosti na rozhodovaní

2.1.

Účasť verejnosti na zasadnutiach komisií MsZ.

Referát organizačný

2.2.

Účasť verejnosti na zasadnutiach MsR.

Referát organizačný

2.3.

Možnosť verejnosti vystúpiť na zasadnutí MsZ k ľubovoľnému bodu predtým ako sa dá o ňom hlasovať,

Referát organizačný

Činnosti vedúce k otvorenosti a transparentnosti.

Zodpovednosť

bez predchádzajúceho schvaľovania poslancami MsZ.
2.4.

Zverejňovanie zápisnice a uznesení zo schôdzí MsZ na oficiálnej internetovej stránke.

2.5.

Zverejňovanie zápisníc zo schôdzí komisií MsZ na oficiálnej internetovej stránke.

2.6.

Zverejňovanie zápisníc a uznesení zo schôdzí MsR na oficiálnej internetovej stránke.

2.7.

Zverejnenie archívu zápisníc a uznesení zo schôdzí MsZ (min. 2 roky).

2.8.

Zverejnenie archívu zápisníc zo schôdzí komisí MsZ (min. 2 roky).

2.9.

Zverejnenie archívu zápisníc a uznesení zo schôdzí MsR (min. 2 roky).

2.10. Zverejňovanie audio / video záznamu z rokovania MsZ.
2.11.

3.

Existencia nástroja/aplikácie na verejné zaslanie a sledovanie odpovedí na sťažnosti/pripomienky
občanov (Odkaz pre starostu).

Referát organizačný
Referát organizačný
Referát organizačný
Referát organizačný
Referát organizačný
Referát organizačný
Referát organizačný

Prednosta MsÚ

Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb

3.1.

Zverejňovanie elektronických aukcii a ich percentuálneho podielu na celkovom verejnom obstarávaní.

3.2.

Zverejňovanie oznámenia o verejnom obstarávaní na internetovej stránke.

3.3.

Zverejňovanie výsledkov verejného obstarávania na internetovej stránke.

Referát majetku mesta
Referát majetku mesta
Referát majetku mesta

Činnosti vedúce k otvorenosti a transparentnosti.

Zodpovednosť
Referát majetku mesta

3.4.

Existencia archívu oznámení o verejnom obstarávaní na internetovej stránke (min. 2 roky spätne).

3.5.

Existencia archívu výsledkov verejného obstarávania na internetovej stránke (min. 2 roky spätne).

3.6.

Zverejňovanie priemerného počtu uchádzačov v elektronických aukciách za aktuálny rok.

Referáty MsÚ

3.7.

Počet akceptovaných námietok a kontrolných pochybení za aktuálny rok.

Referáty MsÚ

4.

Referát majetku mesta

Predaj a prenájom majetku

4.2.

Používanie elektronickej aukcie pri predajoch.

Referát právny

4.3.

Používanie elektronickej aukcie pri nájmoch.

Referát právny

4.4.

Zverejňovanie informácií o výsledku verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku (mimo
Referát právny
rokovacích materiálov pre poslancov MsZ).

4.5.

Zverejňovanie zápisníc z procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku.

Referát právny

4.6.

Zverejňovanie archívu výsledkov verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku (mimo
rokovacích materiálov pre poslancov MsZ), (min. za 2 roky spätne)

Referát právny

4.7.

Zverejňovanie archívu zápisníc z procesu verejných obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku
(min. za 2 roky spätne)

Referát právny

4.8.

Zverejnenie „Zásad hospodárenia s majetkom“.

Referát právny

5.

Rozpočet

5.1.

Zverejnenie návrhu rozpočtu na internetovej stránke spolu so slovným opisom všetkých položiek v
rozpočte vrátane krátkeho zdôvodnenia položky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri výdavkoch
zdôvodnenie (účel) výdavku.

Referát finančný

5.2.

Dodržiavanie bodu 5.1. aj pri zmenách schváleného rozpočtu.

Referát finančný

Činnosti vedúce k otvorenosti a transparentnosti.

Zodpovednosť

5.3.

Zverejnenie záverečného účtu za posledné 3 roky.

Referát finančný

5.4.

Zverejnenie aktuálneho rozpočtu.

Referát finančný

5.5.

Zverejnenie rozpočtov minimálne troch po sebe nasledujúcich ostatných uplynulých rokov.

Referát finančný

5.6.

Zabezpečenie kvality zverejňovania zmlúv na internete

Referát organizačný

6.

Dotácie a granty

6.1.

Účasť verejnosti a možnosť verejnej diskusie na zasadnutí komisie v prípade rozhodovania o pridelení
dotácie.

Komisie MsZ

6.2.

Zverejnenie pravidiel na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o
pridelení dotácií.

Referát právny

6.3.

Zverejňovanie rozhodnutí o pridelení dotácie / grantu mimo uznesení MsZ.

Referát finančný

6.4.

Zverejnenie hodnotiacich tabuliek k jednotlivým projektom, ktoré mali pridelenú dotáciu/grant.

Referát finančný

6.5.

Zverejnenie archívu rozhodnutí o pridelení dotácie/grantu mimo uznesení MsZ (min. za 2 roky spätne).

Referát finančný

7.

Byty a sociálne zariadenia

7.1.

Účasť verejnosti na stretnutí orgánu alebo zasadnutia komisií rozhodujúcich a diskutujúcich o pridelení
bytu ako aj o prevode bytov do osobného vlastníctva.

Referát soc. vecí

7.2.

Existencia elektronickej evidencie žiadostí o pridelenie bytu a prevod bytov do osobného vlastníctva s
možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke správcu

Referát soc. vecí

7.3.

Zverejnenie informácie o celkovom počte pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného
vlastníctva).

Referát soc. vecí

7.4.

Zverejnenie informácie o celkovom počte pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného
vlastníctva) žrebovaním.

Referát soc. vecí

7.5.

Pomer medzi celkovým počtom pridelených bytov a počtom pridelených bytov žrebovaním.

Referát soc. vecí

7.6.

Zverejnenie informácie o používaní verejného žrebovania v prípade nedostatku miest, ako spôsob

Referát školstva

Činnosti vedúce k otvorenosti a transparentnosti.

Zodpovednosť

prideľovania miest v predškolských zariadeniach, v prípade aj sa jedná o kandidátov s rovnakými
charakteristikami a nedajú sa preferovaní uchádzači určiť iným kritériom.
7.7.

Existencia elektronickej podateľne žiadostí, možnosti podať žiadosť emailom v konaní pri prideľovaní
miest v sociálnych zariadeniach.

7.8.

Existencia a využívanie elektronickej evidencie (elektronický register) žiadostí pri prideľovaní miest v
Referát soc. vecí
sociálnych zariadeniach, s možnosťou sledovania stavu žiadostí – zverejňovanie na internetovej stránke.

7.9.

Zverejňovanie zápisníc z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného
Referát soc. vecí
vlastníctva bytov (max. 7 dní po každom zasadnutí komisie alebo žrebovaní).

7.10.

Zverejnenie základnej štatistiky o bytoch v správe mesta, ktorá sa aktualizuje min. každý pol rok.
Koľko bytov má mesto, koľko je v prenájme, koľko je voľných a pod.. –odkaz na webstránku

7.11. Zverejnenie kritérií a pravidiel pri prideľovaní bytov (web správcu bytov).

Referát soc. vecí

Referát soc. vecí
Referát soc. vecí

7.12.

Zverejňovanie zápisníc z rokovania komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevode bytu do osobného
Referát soc. vecí
vlastníctva.

7.13.

Zverejňovanie oznámení (prípadne archív) o zasadnutí komisií rozhodujúcich o pridelení bytu a prevodu
Referát soc. vecí
bytov do osobného vlastníctva.

7.14.

Zverejňovanie a pravidelne aktualizovanie (max. raz za 6 mesiacov) aktuálneho zoznamu žiadateľov
o byt.

7.15. Zverejňovanie zoznamov bytov a mená nájomcov ak boli pridelené mimo uznesení MsZ.
7.16.

Referát soc. vecí
Referát soc. vecí

Zverejňovanie a pravidelne aktualizovanie (max. raz za 6 mesiacov) zoznamu bytov s menami nájomcov
Referát soc. vecí
ktoré im boli pridelené.

Zverejnenie zoznamu sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je mesto, vrátane informácií
7.17. o zariadení, o možnostiach a pravidlách získania miesta v soc. zariadeniach, a odkazov na ich
internetové stránky.

Referát soc. vecí

Činnosti vedúce k otvorenosti a transparentnosti.
8.

Zodpovednosť

Personálna politika

8.1.

Zverejňovanie informácii o realizovaných výberových konaniach na miesta referentov.

Referát PaM

8.2.

Zverejňovanie počtu obsadených miest referentov v aktuálnom roku a archív za minulé roky.

Referát PaM

8.3.

Zverejňovanie počtu výberových konaní na miesto referenta v aktuálnom roku a archív za minulé roky.

Referát PaM

8.4.

Zverejňovanie oznámení o výberových konaniach obsahujúce charakteristiku obsadzovaného miesta.

Referát PaM

8.5.

Zverejňovanie oznámení výberových konaní obsahujúce dátum zverejnenia informácie o voľnom
pracovnom mieste.

Referát PaM

8.6.

Zverejňovanie zápisnice z výberového konania obsahujúce počet uchádzačov, meno víťaza výberového
konania, mená, priezviská a titul členov vo výberovej komisii a sumárne hodnotenie komisie.
Archív obsahujúci zápisnice výberových konaní minimálne za 2 roky spätne.

Referát PaM

8.7.

Zverejnenie profesijných životopisov primátora mesta obsahujúce tieto informácie:
 vyššie vzdelanie
Primátor
 doterajšie zamestnania
 členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií

9.

Etika a konflikt záujmov

9.1.

Etický kódex volených predstaviteľov samosprávy.

Referát právny

9.2.

Etický kódex zamestnancov samosprávy.

Referát právny

9.3.

Etický kódex zamestnancov organizácií samosprávy.

Referát právny

9.4.

Zverejňovanie zápisníc na internetovej stránke zo zasadnutí komisie MsZ na ochranu verejného záujmu.

Referát organizačný,
zapisovateľky komisií

Zverejnenie majetkového priznania primátora mesta počas výkonu verejnej funkcie na oficiálnej
9.5.

internetovej stránke.

Primátor

Činnosti vedúce k otvorenosti a transparentnosti.
9.6.
9.7.
9.8.
9.9.
10.

Zverejnenie potvrdenia o podaných daňových priznaniach primátora mesta počas výkonu verejnej funkcie
na oficiálnej internetovej stránke.

Zverejnenie majetkového priznania poslancov mesta počas výkonu verejnej funkcie na oficiálnej
internetovej stránke.

Zverejnenie potvrdenia a podaných daňových priznaniach poslancov mesta počas výkonu verejnej funkcie
na oficiálnej internetovej stránke.

Existencia a zverejnenie mechanizmu pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online
formulár, etický komisár, atď.).

Poslanci
Poslanci
Prednosta MsÚ

Referát ÚS

Existencia elektronického registra (evidencie) žiadostí v stavebnom konaní s možnosťou sledovania stavu
Referát ÚS
žiadosti zverejnenou na internetovej stránke.

10.3. Zverejnenie územného plánu mesta na internetovej stránke.
11.

Primátor

Územné plánovanie a stavebný úrad

10.1. Existencia elektronickej podateľne žiadostí v stavebnom konaní.
10.2.

Zodpovednosť

Referát ÚS

Obecné podniky a investície

Zverejňovanie výročných správ všetkých obchodných spoločností s väčšinovým podielom samosprávy na
11.1. internetovej stránke (odkaz na www).
BPP, s.r.o.
(nesmie byť len v rámci materiálov alebo záverečného účtu)
11.2. Zverejňovanie mien všetkých obchodných spoločností a firiem s majetkovou účasťou mesta.

Referát finančný

11.3. Zverejňovanie podielu mesta v jednotlivých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou mesta.

Referát finančný

11.4. Zabezpečenie prepojenia internetových stránok obchodných spoločností so stránkou mesta (link).

Referát organizačný

1.5.

Zverejňovanie profesijných životopisov manažérov organizácií založených a zriadených mestom na
internetovej stránke mesta obsahujúce tieto informácie:
 vyššie vzdelanie

BPP, s.r.o.; SMP, p.o.; Msk,
MsKs

Činnosti vedúce k otvorenosti a transparentnosti.

Zodpovednosť

 doterajšie zamestnania
 členstvá pred nástupom do funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií

Tieto opatrenia boli schválené uznesením MsZ č................. dňa ......................

V Piešťanoch ...............

Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta

