Povinná osoba:

Bratislava, mestská časť Nové Mesto

Žiadateľ:

Žiadam podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) o sprístupnenie informácie:
1.
2.

Bol vo vašom meste vykonaný procesný resp. personálny audit za posledných desať rokov?
Ak bol vo vašom meste vykonaný procesný resp. personálny audit za posledných desať rokov,
žiadam o sprístupnenie zmluvy so spoločnosťou, ktorá tento audit vykonala.

Informáciu žiadam zaslať elektronicky na adresu:

Prílohy:

Personálny audit - zmluva.pdf

Dobrý deň p.
na základe Vašej žiadosti o informáciu v zmysle zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám,
ktorú sme obdržali dňa 7.5.2018, vedenú pod číslom I-57/2018 Vám zasielame odpoveď:

1. Bol vo vašom meste vykonaný procesný resp. personálny audit za posledných desať rokov?
Áno, bol vykonaný personálny audit.

2. Ak bol vo vašom meste vykonaný procesný resp. personálny audit za posledných desať rokov,
žiadam o sprístupnenie zmluvy so spoločnosťou, ktorá tento audit vykonala.
V prílohe.

S pozdravom
sekretariát prednostu
Miesteny úrad, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto
Junácka 1, 832 91 Bratislava
tel: 02/49 253 223
e-mail: sekretariatprednostu@banm.sk
www.banm.sk

From:
Sent: Friday, May 04, 2018 2:10 PM
To: podatelna@banm.sk
Subject: Žiadosť o sprístupnenie informácií

Povinná osoba:

Bratislava, mestská časť Nové Mesto

Žiadateľ:

Ing. Božena Ďurkovičová, Hlboká 15, 917 01 Trnava

Žiadam podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) o sprístupnenie informácie:
3. Bol vo vašom meste vykonaný procesný resp. personálny audit za posledných desať rokov?

4. Ak bol vo vašom meste vykonaný procesný resp. personálny audit za posledných desať
rokov, žiadam o sprístupnenie zmluvy so spoločnosťou, ktorá tento audit vykonala.

3. 8. 2018

/
c.41/2011
Zmluva
uzatvorená

l. ZMLUVNÉ

podla

C.

ODB-2011-.t.~.

o poskytnutí služby
§ 269 ods. 2 Obchodného

zákonníka

STRANY:

IQUAP, a.s.
so sídlom:

Ventúrska 14, 811

O1

Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka císlo: 4043/B
ICO:
DIC:
ICDPH:

35 887214
2021832681
SK2021832681

císlo úctu:
vedený v:
v mene ktorej koná:

Mag. Jan Majtan, clen predstavenstva
Ing. Peter Kovác, clen predstavenstva

(dalej len ,,Poskytovatel"')
a
Mestská cast Bratislava

- Nové Mesto

so sídlom:

Junácka ul. c.l, 832 91 Bratislava 4, Slovenská republika

ICO:

mc:

603 317
2020887385

císlo úctu:
vedený v:

1800347077/5600
Dexia banka Slovensko a.s.

v mene ktorej koná:

Mgr. Rudolf Kusý, starosta

OO

(dalej len "Objednávatel"')

I~

II. PREDMET

ZMLUVY

1. Poskytovatel sa touto Zmluvou zaväzuje za cenu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykonat
formou odborných služieb Personálny audit Mestskej casti Bratislava - Nové Mesto a jej organizácií
EKO Podnik VPS a Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto v nasledovnom rozsahu:
Analýza organizacnej štruktúry,
Analýza pracovných náplní zamestnancov,
Analýza existujúcich procesných máp,
Preskúmanie interných dokumentov Mestskej casti Bratislava - Nové Mesto,
Návrh odporúcaní na racionalizáciu
o

organizacnej štruktúry,

o

jednoznacnú definíciu zodpovedností a kompetencií (kompetencná matica),

o

zavedenie motivacného systému riadenia a rozvoja,

o

efektívnu organizáciu práce,

Návrh opatrení v oblasti ludských zdrojov na dosiahnutie
o

úspor financií,

o

úspor casu,

o

úspor personálu.

III. CAS A MIESTO PLNENIA
1. Poskytovatel vykoná svoje služby podla clánku
platnosti a úcinnosti tejto Zmluvy.
2.

II. tejto

Miestom plnenia predmetu Zmluvy sú pracoviská
a pracovisko Poskytovatela v Bratislave.

IV. DOHODA O CENE A PLATOBNÉ

Zmluvy do 2 mesiacov odo dna nadobudnutia

Objednávatela

ajeho

organizácií

v Bratislave

PODMIENKY

1. Objednávatel a Poskytovatel sa dohodli podla zákona NR SR C. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov na cene za plnenie predmetu tejto Zmluvy vo výške:
25.000 EUR bez DPH (slovom: dvadsatpättisíc

eur bez DPH).

K fakturovanej ciastke bude úctovaná DPH v zákonom stanovenej výške.
2.

Cena uvedená v bode 1. tohto clánku zahrna všetky náklady a výdavky Poskytovatela SUVlSlace
s vykonaním predmetu tejto Zmluvy, vrátane nákladov na cestovné, stravné, vreckové, diéty a iných
nákladov. Cenaje maximálna a platná pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy.

3.

Objednávatel sa zaväzuje uhradit cenu podla bodu 1. tohto clánku na úcet Poskytovatela uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy na základe faktúry vystavenej Poskytovatelom po odovzdaní a prevzatí predmetu
zmluvy Objednávatelom.
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4.

Neoddelitelnou súcastou vystavenej faktúry bude preberací protokol odsúhlasujúci dodanie odborných
služieb podla predmetu tejto Zmluvy, podpísaný zástupcom Objednávatela a zástupcom Poskytovatela.

5. Ak faktúra nebude mat náležitosti danového dokladu alebo nebude obsahovat preberací protokol alebo
v nej nebudú správne uvedené nevyhnutné údaje, je Objednávatel oprávnený ju vrátit Poskytovatelovi
bez zaplatenia a Poskytovatel je povinný ju opravit, resp. vystavit novú faktúru, pricom jej splatnost sa
pocíta odo dna dorucenia opravenej resp. novej faktúry.
6.

Doba splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dna jej dorucenia Objednávatelovi.

7. V prípade omeškania Objednávatela s úhradou riadne vystavenej a dorucenej faktúry, Poskytovatel
môže uplatnit voci Objednávatelovi úrok z omeškania vo výške 0,02% z nezaplatenej ceny za plnenie,
tak ako je zmluvnými stranami dohodnutá v clánku IV. bod l Zmluvy, za každý den omeškania.
V. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOST

ZA ŠKODY

l.

Poskytovatel sa zaväzuje, že predmet Zmluvy vykoná v súlade a v rozsahu stanovenom touto Zmluvou,
so všetkou náležitou odbornou starostlivostou, s odborne spôsobilými a kvalifikovanými zamestnancami
podla všeobecne platných a zaužívaných štandardov pre rovnaký alebo obdobný druh prác.

2.

Poskytovatel nezodpovedá za vady, ktoré boli preukázatelne
spôsobené použitím nesprávnych
podkladov prevzatých od Objednávatela, pricom Poskytovatel ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, prípadne na ich nevhodnost upozornil Objednávatela, ktorý však na ich
použití trval.

VI. SÚCINNOST

ZMLUVNÝCH

STRÁN

l.

Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovat a poskytovat si všetky informácie potrebné pre
riadne plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich im z tejto Zmluvy. Každá zmluvná strana je povinná
informovat druhú zmluvnú stranu o všetkých skutocnostiach, ktoré sú alebo môžu byt dôležité pre
riadne plnenie predmetu tejto Zmluvy.

2.

Objednávatel pre všetky úkony v súvislosti s poskytovaním potrebnej súcinnosti Poskytovatel'ovi
poveruje Ing. Ludovít Kollárik - prednosta.

3.

Objednávatel sa zaväzuje Poskytovatelovi poskytnút bezodkladne a v potrebnej forme informácie a
dokumenty, ktoré budú potrebné pre vykonanie predmetu tejto Zmluvy Poskytovatelom. Objednávatel
sa zaväzuje poskytovat Poskytovatelovi dalšiu súcinnost nevyhnutnú na vykonanie predmetu tejto
Zmluvy Poskytovatelom, a to najmä:

týmto

I.

vytvorit nevyhnutné
zázemie pre Poskytovatela,
prístup do elektronickej
infraštruktúry
Objednávatela, umožnit fyzický prístup na pracoviská Objednávatela a jeho organizácií, prístup
k štruktúrovaným údajom Objednávatela na základe požiadaviek, ktoré súvisia s predmetom plnenia
podla tejto Zmluvy a iné podla pravidiel a vnútorných smerníc Objednávatela;

ll.

poskytnutie súvisiacej dokumentácie a nevyhnutne potrebných informácií pre úcely plnenia projektu.

4.

Poskytovatel nie je oprávnený poverit plnením predmetu tejto Zmluvy tretiu osobu.

/
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VII. MLCANLIVOST
l.

Poskytovatel je povinný všetky informácie a dokumenty o Objednávatelovi, ktoré získa v súvislosti
s cinnostami vykonávanými alebo poskytovanými pre Objednávatela alalebo v súvislosti s plnením
predmetu tejto Zmluvy, túto Zmluvu ako aj jej obsah, uchovávat v tajnosti, takto získané informácie
nemeužívat
a neposkytovat
tretím osobám. Poskytovatel je povinný zaobchádzat
so všetkými
informáciami získanými pocas plnenia predmetu tejto Zmluvy ako aj s obsahom tejto Zmluvy a
s obsahom všetkých dokumentov poskytnutých alebo sprístupnených
podla tejto Zmluvy ako
s dôvernými informáciami a zabezpecit ich ochranu pred tretími osobami v súlade s § 17 a § 271
Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom C. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Poskytovatel sa zaväzuje dodržiavat povinnosti vyplývajúce mu z tohto clánku aj po zániku tejto
Zmluvy.

VIII. OSOBITNÉ

USTANOVENIA

1. Ak je súcastou dodaných odborných služieb, vytvorenie akéhokolvek autorského diela (dalej aj
"Dielo"), nadobúda Objednávatel týmto dnom zároven trvalú a na územie Slovenskej republiky
obmedzenú licenciu na užívanie Diela, resp. jeho príslušnej casti pre vlastné potreby, ako aj na
vyhotovenie neobmedzeného množstva rozmnoženín Diela, resp. jeho príslušnej casti za úcelom jeho
vlastného použitia alebo archivácie. Objednávatel je oprávnený poskytnút výsledky tohto Diela tretím
osobám bez písomného súhlasu Poskytovatela. Dnom zaplatenia ceny podla tejto Zmluvy prechádza na
Objednávatela aj nebezpecenstvo škody na vykonanom diele.
IX. ZÁVERECNÉ

USTANOVENIA

l.

Vztahy zmluvných strán, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené sa
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi platnými v SR.

2.

Akékolvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, súhlas alebo iná komunikácia predpokladaná alebo
povolená touto Zmluvou bude mat písomnú formu a bude dorucená druhej zmluvnej strane faxom,
osobne alebo doporuceným listom na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo zmluvných strán
môže zmenit svoju adresu pre príjem takejto komunikácie a urcit splnomocnenca pre vecné jednania.
Takúto zmenu zmluvná strana omámi druhej zmluvnej strane písomne vopred doporuceným listom.

3.

Táto Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy. Akékolvek zmeny
alalebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonat iba na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to
vo forme písomných a ocíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných štatutárnym orgánom oboch
zmluvných strán.

4.

Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonatelným, zostáva platnost
ostatných ustanovení Zmluvy nedotknutá. V prípade, že nastane situácia podla predchádzajúcej vety,
zmluvné strany sa bez zbytocného odkladu dohodnú na nahradení takéhoto ustanovenia takým
ustanovením, ktoré zachová kontext a celkový právny a ekonomický úcel daného ustanovenia ako aj
samotnej Zmluvy.

5.

Spory alalebo nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy alebo
v akejkolvek súvislosti s touto Zmluvou sa budú riešit v prvom rade mimosúdnou cestou, a to
vzájomnými
rokovaniami
zmluvných
strán vedenými v dobrej viere. Ak sa tieto spory
alalebo nezrovnalosti nepodarí vyriešit ani po takýchto vzájomných rokovaniach zmluvných strán, a to
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najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dna ich zacatia, je ktorákolvek zmluvná strana oprávnená
predložit tieto spory alalebo nezrovnalosti medzi zmluvnými stranami, ktoré vzniknú na základe tejto
Zmluvy alebo v akejkolvek súvislosti s touto Zmluvou na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému
všeobecnému súdu Slovenskej republiky.
6.

Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch v slovenskom jazyku, každý so silou originálu,
pricom Poskytovatel obdrží dva rovnopisy a Objednávatel štyri rovnopisy Zmluvy.

7.

Táto Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpísania a úcinnost nadobúda dnom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia podla ustanovenia § Sa zákona C. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 47a
Obcianskeho zákonníka.

8. Neoddelitelnou
9.

súcastou tejto Zmluvy je výpis z príslušného obchodného registra poskytovatela.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatocne zrozumitelné, urcité a vážne a ich zmluvná
volnost nebola žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu neuzatvárali
v tiesni, ani v omyle, ani za inak nevýhodných podmienok, Zmluvu si precítali, jej obsahu porozumeli
a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutocnej a slobodnej vôli, ju prostredníctvom
svojich oprávnených zástupcov podpísali.

23MAR.

Z011

V Bratislave dna

.

V Bratislave dna

,

Za Poskytovatela:

Za Objednávatela:

Ing. Peter Kovác
clen predstavenstva
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