Dobrý deň
V zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás ako povinnú osobu ( § 2
ods, 2 zákona ) žiadam o odpovede na otázky uvedené v prílohe tohto emailu (Dotazník).
Jedná sa o zber dát, ktoré budú použité k vytvoreniu rebríčka transparentnosti miest - Otvorená
samospráva 2018.
Všetky potrebné informácie sú uvedené v prílohe, Odpoveď prosím zašlite elektronicky na email:
Vopred Vám ďakujem za vyplnenie
S pozdravom

V Bratislave 1.8.2018

2 . 8 . 2018

Dotazník (nehodiace sa vymažte alebo prečiarknite, doplňte)

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Účasť verejnosti na rozhodovaní
Môže sa všetkých rokovaní komisií Miestneho zastupiteľstva (ďalej MiZ)
zúčastniť verejnosť bez toho, aby o umožnení jej účasti
rozhodovali/hlasovali členovia daných komisií?
ÁNO /NIE
Má mesto zriadenú miestnu radu (ďalej MiR)?
ÁNO/NIE
Môže sa všetkých rokovaní MiR zúčastniť verejnosť bez toho, aby
o umožnení jej účasti rozhodovali/hlasovali členovia MiR?
ÁNO/NIE
Môže verejnosť vystúpiť na zasadnutí MiZ k ľubovoľnému bodu pred tým,
ako sa dá o ňom hlasovať a bez toho, aby o vystúpení
rozhodovali/hlasovali poslanci MiZ?
ÁNO/NIE
Predaj a prenájom majetku
Použil miestny úrad (ďalej MiÚ) elektronické aukcie pri predajoch
majetku aspoň raz od 1. januára 2017?
ÁNO/NIE
Použil MiÚ elektronické aukcie pri prenájmoch majetku aspoň raz od
1.januára 2017?
ÁNO/NIE
Rozpočet
Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh
rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na pripomienkovanie verejnosťou,
15-dňovej lehoty zverejnenia, atď.)?
ÁNO/NIE
Dotácie a granty
Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo
rozhoduje o pridelení dotácie, zúčastniť verejnosť, a to bez
predchádzajúceho schvaľovania takejto účasti členmi komisie?
ÁNO/NIE
Máte na internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu
záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?
ÁNO/NIE
Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mestskej časti,
poprosíme Vás aj o presný www odkaz:

10.

......................................................................................................................
Má starosta právomoc udeľovať časť dotácií priamo bez súhlasu
zastupiteľstva? Ak áno, koľko finančných prostriedkov takto rozdelil
v roku 2017?
ÁNO/NIE
Suma za rok 2017:
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Miesto pre poznámky a prípadné komentáre

Ak sú informácie o týchto dotáciách (vo výlučnej kompetencii starostu)
zverejnené na internetovej stránke mestskej časti, poprosíme Vás aj
o presný www odkaz:

11.

12.

......................................................................................................................
Byty a sociálne zariadenia
Môže sa všetkých stretnutí orgánov/zasadnutí komisií rozhodujúcich a
diskutujúcich o pridelení bytu, ako aj o prevode bytov do osobného
vlastníctva, zúčastniť verejnosť bez toho, aby sa o umožnení jej účasti
hlasovalo/rozhodovalo?
ÁNO/NIE
Využíva MiÚ elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod
bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti
zverejnenou na internetovej stránke samosprávy alebo správcu?
ÁNO/NIE
Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mestskej časti,
poprosíme Vás aj o presný www odkaz:
......................................................................................................................

13.

Máte na internetovej stránke zverejnené kritériá pre prijímanie detí do
jaslí a materských škôl?
ÁNO/NIE
Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mestskej časti,
poprosíme Vás aj o presný www odkaz:

14.

......................................................................................................................
Celkový počet pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného
vlastníctva) od 1. januára roku 2017:

15.

.....................................................................................................................
Celkový počet žrebovaním pridelených bytov (bez prevodu bytov do
osobného vlastníctva) žrebovaním od 1. januára roku 2017:

16.

17.

.....................................................................................................................
Má Vaša samospráva zriadené vlastné zariadenia poskytujúce sociálne
služby?
ÁNO/NIE
Ak áno, doplňte prosím, o ktoré zariadenia ide:
......................................................................................................................
Personálna politika
Realizuje samospráva od januára 2017 výberové konania vždy aj na
miesta vedúcich odborov, oddelení a referentov?
Vedúci odborov - ÁNO / NIE / netýka sa (prosím vysvetliť)
Počet obsadených miest vedúcich odborov v roku
2017:
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2018:
Počet výberových konaní na miesta vedúcich odborov v roku
2017:
2018:
Vedúci oddelení - ÁNO / NIE / netýka sa (prosím vysvetliť)
Počet obsadených miest vedúcich oddelení v roku
2017:
2018:
Počet výberových konaní na miesta vedúcich oddelení v roku
2017:
2018:

18.

19.

Referenti - ÁNO / NIE / netýka sa (prosím vysvetliť)
Počet obsadených miest referentov v roku
2017:
2018:
Počet výberových konaní na miesta referentov v roku
2017:
2018:
Etika a konflikt záujmov
Existuje špecifický nástroj pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická
linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, aký a kto je
zodpovedný za prijímanie týchto podnetov?
ÁNO/NIE
Aký počet podnetov (oznámení) o protispoločenskej činnosti podľa
Zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti eviduje Vaša samospráva od
januára 2014 do augusta 2018? Ak ste takéto podnety riešili, čo bolo ich
predmetom a aký je výsledok ich preverenia?
Počet podnetov:
Predmet a výsledok podnetov:

20.

21.

22.

Obecné podniky a investície
Sú na internete trvalo zverejnené výročné správy všetkých obchodných
spoločností s väčšinovým podielom samosprávy za minimálne 3 uplynulé
roky?
ÁNO/NIE
Ak áno, poprosíme Vás aj o presný www odkaz:
.....................................................................................................................
Názvy všetkých obchodných spoločností a firiem s majetkovou účasťou
samosprávy spolu s podielmi mestskej časti v nich:
Názov spoločností a podiel mestskej časti v nich:
.....................................................................................................................
Sú členmi predstavenstiev mestských obchodných spoločností aj poslanci
MiZ? Ak áno, ktorých spoločností a koľkí poslanci?
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ÁNO/NIE
Ak áno, počet a názvy firiem:
......................................................................................................................
Prosím uveďte dátum najbližšieho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva:
.....................................................................................................................
Vyplnený dotazník prosím zašlite emailom na adresu
Za vyplnenie a zaslanie dotazníka Vám vopred veľmi pekne ďakujem. V prípade nejasností a otázok ma prosím
kontaktuje na rovnakej adrese alebo na tel. čísle uvedenom v hlavičke dokumentu.
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Dobry den, pani
V zmysle zakona c. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam Vam v prilohe zasielame vyplneny
Dotaznik (doruceny na Miestny urad Bratislava Nove Mesto dna 01.08.2018, pod c. I-111/2018), ktory sluzi
na ziskanie podkladov pre zostavenie rebricka transparentnosti miest – Otvorena samosprava 2018.
V pripade nejasnosti nas prosim kontaktujte, kontaktna osoba:
e-mail:
hovorca@banm.sk, tel: 02/49 253 424,
webman@banm.sk, tel: 02/49 253 245.
S pozdravom

9. 8. 2018

Dotazník (nehodiace sa vymažte alebo prečiarknite, doplňte)

Miesto pre poznámky a prípadné komentáre

Účasť verejnosti na rozhodovaní
Môže sa všetkých rokovaní komisií Miestneho zastupiteľstva (ďalej MiZ) Ak obyvateľ MČ prejaví záujem zúčastniť
zúčastniť verejnosť bez toho, aby o umožnení jej účasti sa rokovania komisie, o jeho účasti na
rokovaní komisia hlasuje. Rokovací
rozhodovali/hlasovali členovia daných komisií?
poriadok každej komisie si schvaľujú
samotní členovia danej komisie.
https://www.banm.sk/normy/
https://banm.zastupitelstvo.eu/normy/
1.
NIE
Má mesto zriadenú miestnu radu (ďalej MiR)?

https://banm.zastupitelstvo.eu/miestnarada/

2.

3.

4.

ÁNO
Môže sa všetkých rokovaní MiR zúčastniť verejnosť bez toho, aby
o umožnení jej účasti rozhodovali/hlasovali členovia MiR?
NIE
Môže verejnosť vystúpiť na zasadnutí MiZ k ľubovoľnému bodu pred tým,
ako sa dá o ňom hlasovať a bez toho, aby o vystúpení
rozhodovali/hlasovali poslanci MiZ?
ÁNO
Predaj a prenájom majetku
Použil miestny úrad (ďalej MiÚ) elektronické aukcie pri predajoch
majetku aspoň raz od 1. januára 2017?

5.
Použil MiÚ elektronické aukcie pri prenájmoch majetku aspoň raz od
1.januára 2017?
6.

Platí to, čo pri komisiách.
https://www.banm.sk/normy/
https://banm.zastupitelstvo.eu/normy/
Úplné znenie rokovacieho poriadku MZ

Mestská časť v tomto období nepredávala
majetok, ktorý by sa mohol stať
predmetom dražby alebo elektronickej
aukcie.
Mestská časť v tomto období nepredávala
majetok, ktorý by sa mohol stať
predmetom dražby alebo elektronickej
aukcie.

Rozpočet
Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh Pripomienkovanie návrhov a dokumentov
rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na pripomienkovanie verejnosťou, na úradnej tabuli
https://www.banm.sk/uradna15-dňovej lehoty zverejnenia, atď.)?
tabula/?nazov=&art_oddelenie=9&art_dr
uh=69&ID=2924&odoslat=H%C4%BEada
%C5%A5&frm_id_frm_filter_47=5b64081
2a6baa
7.

8.

ÁNO
Dotácie a granty
Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo
rozhoduje o pridelení dotácie, zúčastniť verejnosť, a to bez
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Pokiaľ prejaví záujem obyvateľ MČ
zúčastniť sa rokovania komisie, o jeho

predchádzajúceho schvaľovania takejto účasti členmi komisie?

9.

účasti na rokovaní komisia hlasuje.
Rokovací poriadok dotačnej komisie
https://www.banm.sk/normy/
https://banm.zastupitelstvo.eu/normy/

NIE
Máte na internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu
záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?
ÁNO
Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mestskej časti,
poprosíme Vás aj o presný www odkaz:
https://www.banm.sk/normy/
https://banm.zastupitelstvo.eu/normy/
Etický kódex voleného predstaviteľa MČ Bratislava-Nové Mesto

10.

Má starosta právomoc udeľovať časť dotácií priamo bez súhlasu
zastupiteľstva? Ak áno, koľko finančných prostriedkov takto rozdelil
v roku 2017?

Limit na jednu dotáciu je 2 000 €, limit na
všetky dotácie za jeden kalendárny rok je
20 000 €.

ÁNO
Ak sú informácie o týchto dotáciách (vo výlučnej kompetencii starostu)
zverejnené na internetovej stránke mestskej časti, poprosíme Vás aj
o presný www odkaz:
https://www.banm.sk/dotacie-poskytnute-z-rozpoctu-mestskej-castibratislava-nove-mesto/
Byty a sociálne zariadenia
Môže sa všetkých stretnutí orgánov/zasadnutí komisií rozhodujúcich a
diskutujúcich o pridelení bytu, ako aj o prevode bytov do osobného
vlastníctva, zúčastniť verejnosť bez toho, aby sa o umožnení jej účasti
hlasovalo/rozhodovalo?

11.

12.

ÁNO
Využíva MiÚ elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod
bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti
zverejnenou na internetovej stránke samosprávy alebo správcu?
ÁNO
Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mestskej časti,
poprosíme Vás aj o presný www odkaz:
https://otvorene.banm.sk/byty-a-nehnutelnosti/
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O pridelení bytu rozhoduje miestne
zastupiteľstvo (detailnejšie info v bode
15), zasadnutia sa občania môžu zúčastniť
a vystúpiť na ňom
https://banm.zastupitelstvo.eu/uzneseni
a/?uznesenia=&search=pridelenie+bytu&
hladat=H%C4%BEada%C5%A5

13.

14.

Máte na internetovej stránke zverejnené kritériá pre prijímanie detí do
jaslí a materských škôl?
ÁNO
Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mestskej časti,
poprosíme Vás aj o presný www odkaz:
Prevádzkový poriadok pre činnosť sociálneho zariadenia- Zariadenie
starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa na Robotníckej 11:
https://www.banm.sk/zariadenie-starostlivosti-o-deti-do-3-rokov-vekudietata/ Materské školy: https://www.banm.sk/zapis-do-materskej-skoly/
Celkový počet pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného
vlastníctva) od 1. januára roku 2017:
Počet: 2 byty
Celkový počet žrebovaním pridelených bytov (bez prevodu bytov do
osobného vlastníctva) žrebovaním od 1. januára roku 2017:

15.

16.

17.

Počet: 0
Má Vaša samospráva zriadené vlastné zariadenia poskytujúce sociálne
služby?
NIE
Ak áno, doplňte prosím, o ktoré zariadenia ide:
Personálna politika
Realizuje samospráva od januára 2017 výberové konania vždy aj na
miesta vedúcich odborov, oddelení a referentov?
V rokoch 2017 a 2018 boli všetky pracovné miesta na miestnom úrade
obsadzované výberovými konaniami.
Vedúci odborov - netýka sa (prosím vysvetliť)
Počet obsadených miest vedúcich odborov v roku
2017:
2018:
Počet výberových konaní na miesta vedúcich odborov v roku
2017:
2018:
Netýka sa, vysvetlenie:

Podľa platného Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto zo dňa 28.01.2014, v znení dodatku č.1 zo dňa
27.02.2017 a dodatku č.2 20.03.2017, je Miestny úrad členený na
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O pridelení bytu rokuje sociálna komisia,
po nej miestna rada a následne je vec
predložená na zastupiteľstvo a na záver
ide nájomná zmluva na podpis starostovi.
Keďže ide o sociálne byty, individuálne
posudzovanie jednotlivých prípadov
považujeme za spravodlivejšie riešenie,
než je žreb, aj preto, že sa nám dlhodobo
darí uspokojovať žiadosti do 1-2 rokov.

organizačné útvary medzi ktorými sa nenachádzajú odbory – t.j. ani
vedúci odborov
Vedúci oddelení - ÁNO
Počet obsadených miest vedúcich oddelení v roku
2017: 2
2018: 0
Počet výberových konaní na miesta vedúcich oddelení v roku
2017: 2
2018: 1 (miesto nakoniec nebolo obsadené)
Referenti - ÁNO
Počet obsadených miest referentov v roku
2017: 40
2018: 5
Počet výberových konaní na miesta referentov v roku
2017: 40
2018: 5

18.

19.

Etika a konflikt záujmov
Existuje špecifický nástroj pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická
linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, aký a kto je
zodpovedný za prijímanie týchto podnetov?
ÁNO
Odkaz pre starostu: https://www.banm.sk/sprava-pre-starostu/
Otvorené Nové Mesto: https://otvorene.banm.sk/etika-a-konfliktzaujmov/
Za prijímanie podnetov je zodpovedný starosta a miestny kontrolór.
Smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním
protispoločenskej činnosti – v časti NORMY, bod č. 36, link:
https://www.banm.sk/normy/
Aký počet podnetov (oznámení) o protispoločenskej činnosti podľa
Zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti eviduje Vaša samospráva od
januára 2014 do augusta 2018? Ak ste takéto podnety riešili, čo bolo ich
predmetom a aký je výsledok ich preverenia?
Počet podnetov:
1
Predmet a výsledok podnetov:
Podnet (1) – keďže podnet sa týkal podozrenia na korupčné správanie,
bol v zmysle zákona postúpený na prokuratúru. Momentálne
nedisponujeme informáciami, v akom štádiu šetrenia sa daný podnet
nachádza.
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Obecné podniky a investície
Sú na internete trvalo zverejnené výročné správy všetkých obchodných
spoločností s väčšinovým podielom samosprávy za minimálne 3 uplynulé
roky?

20.

MČ je zriaďovateľom spoločnosti
Novomestská parkovacia spoločnosť
s.r.o., ktorá však nemá žiadnych
zamestnancov a nevykonáva činnosť,
keďže doteraz nebolo schválené VZN
o jednotnej
parkovacej
politike
a parkovacia politika nebola uvedená do
praxe.

NIE
Komentár:
https://www.banm.sk/novomestska-parkovacia-spolocnost-sro/
Výročnú správu má povinnosť vyhotoviť účtovná jednotka, ktorá musí mať
účtovnú závierku overenú audítorom podľa zákona. Riadnu individuálnu
ÚZ a mimoriadnu individuálnu ÚZ musí mať overenú audítorom účtovná
jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára základné
imanie a družstvom, ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje ÚZ a za
bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie sú splnené aspoň dve z
týchto podmienok:
·
·
·

celková suma majetku „brutto“ presiahla 1 mil. €,
čistý obrat presiahol 2 mil. € a
priemerný prepočítaný počet zamestnancov presiahol 30.

Žiadnu z týchto podmienok Novomestská parkovacia spoločnosť
nespĺňa.

21.

22.

Názvy všetkých obchodných spoločností a firiem s majetkovou účasťou
samosprávy spolu s podielmi mestskej časti v nich:
Názov spoločností a podiel mestskej časti v nich:
Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.
https://www.banm.sk/novomestska-parkovacia-spolocnost-sro/

Sú členmi predstavenstiev mestských obchodných spoločností aj poslanci
MiZ? Ak áno, ktorých spoločností a koľkí poslanci?
ÁNO
Ak áno, počet a názvy firiem:
Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o.
Konatelia – poslanci (bez nároku na odmenu)
Prosím uveďte dátum najbližšieho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva:
11. september 2018
Vyplnený dotazník prosím zašlite emailom na adresu eva.bilena@transparency.sk.
Za vyplnenie a zaslanie dotazníka Vám vopred veľmi pekne ďakujem. V prípade nejasností a otázok ma prosím
kontaktuje na rovnakej adrese alebo na tel. čísle uvedenom v hlavičke dokumentu.
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