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Spracovať 

Označené 

From: Anna Drál'ová [mailto:Anna.Dralova@transparency.sk] 
Sent: Monday, September 5, 2016 3:27 PM 
To: info@sered.sk 
Subject: Žiadosť o sprístupnenie informácií 

Vážení zástupcovia mesta Sereď, 

V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám si Vás v mene Transparency Intemational Slovensko 
dovoľujem osloviť so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži na získanie podkladov pre zostavenie 
rebríčka Otvorená samospráva 2016. 

Vopred veľmi pekne ďakujeme za Vaše odpovede, ústretovosť a zodpovedné vyplnenie požadovaných 
údajov. 

S pozdravom a prianím pekného dňa 

Anna Dráľová 
Transparency lnternational Slovensko 
Bajkalská 25 
827 18 Bratislava 
(+421.2).5341.72.07 
Email: anna.dralova@transparency.sk 
Web: http:ljwww.transparency.sk/ 
Facebook: https://www.facebook.com/transparencysk/?fref=ts 



TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL 

SLOVENSKO 

Dotazník (nehodiace sa vymažte alebo prečiarknite, doplňte) 

Účasť verejnosti na rozhodovaní 

Môže sa všetkých rokovaní komisií Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ) 
zúčastniť verejnosť bez toho, aby o umožnení jej účasti 

1. rozhodovali/hlasovali členovia daných komisií? 

ÁNO/NIE 

2. Má mesto zriadenú mestskú radu (ďalej MsR)? 
ÁNO/NIE 
Môže sa všetkých rokovaní MsR zúčastniť verejnosť bez toho, aby 

3. o umožnení jej účasti rozhodovali/hlasovali členovia MsR? 
ÁNO/NIE 

Môže verejnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ k ľubovoľnému bodu pred 
tým, ako sa dá o ňom hlasovať a bez toho, aby o vystúpení 

4. rozhodovali/hlasovali poslanci MsZ? 
ÁNO/NIE 

Predaj a prenájom majetku 

Použil mestský úrad (ďalej MsÚ) elektronické aukcie pri predajoch 
5. majetku aspoň raz od 1. januára 2015? 

ÁNO/NIE 
Použi l Msú elektronické aukcie pri prenájmoch majetku aspoň raz od 

6. 1.januára 2015? 
ÁNO/NIE 

Rozpočet 

Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh 
rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na pripomienkovanie verejnosťou, 

7. 15-dňovej lehoty zverejnenia, atď.)? 
ÁNO/NIE 

Dotácie a granty 

Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/a lebo 
rozhoduje o pridelení dotácie, zúčastniť verejnosť, a to bez 

8. predchádzajúceho schvaľovania takejto účasti členmi kom isie? 
ÁNO/NIE 

Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na 
riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o 

9. pridelení dotácií? 
ÁNO/NIE 

Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mesta, 
poprosíme Vás aj o presný www odkaz: 
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Byty a sociálne zariadenia 

Môže sa všetkých stretnutí orgánov/zasadnutí komísií rozhodujúcích a 
diskutujúcích o pridelení bytu, ako aj o prevode bytov do osobného 
vlastníctva, zúčastniť verejnosť bez toho, aby sa o umožnení jej účasti 

10. hlasovalo/rozhodovalo? 

ÁNO/NIE 

Využíva Msú elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod 
bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti 

11. zverejnenou na internetovej stránke samosprávy alebo správcu? 

ÁNO/NIE 
Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mesta, 
poprosíme Vás aj o presný www odkaz: 

Používa sa v prípade nedostatku miest v predškolských zariadeniach 
verejné žrebovanie ako spôsob ich prideľovania? 
(aj keď sa jedná o kandítátov s rovnakými charakteristikami a preferovaní 

12. uchádzači sa nedajú určiť iným kritériom) 

ÁNO/NIE 

Celkový počet pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného 
13. vlastníctva) od 1. januára roku 2015: 

počet : 

Ce lkový počet žrebovaním pridelených bytov (bez prevodu bytov do 
14. osobného vlastníctva) žrebovaním od 1. januára roku 2015: 

počet : 

Má Vaša samospráva zriadené vlastné zariadenia poskytujúce sociá lne 
15. služby? 

ÁNO/NIE 
Ak áno, doplňte prosím, o ktoré zariadenia ide: 

Personálna politika 

16. Počet výberových konaní na miesto referenta od 1. januára 2015: 
počet: 

17. Počet obsadených miest referentov od 1. januára 2015: 
počet: 

Aký bol pomer výberových konaní na miesta referentov od 1. januára 
2015 vzhl'adom k celkovému počtu novoprijatých? (kontrolná otázka) 
Prípadný rozpor s odpoveďami k otázkam 15. a 16. prosím vysvetlíte 

18. v komentári. 
pomer: 

VIII. Etika a konflikt záujmov 

Existuje špecifický nástroj pre nahlasovaníe nekalých praktík (telefonická 
línka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, aký a kto je 

19. zodpovedný za prijímanie týchto podnetov? 

ÁNO/NIE 
Ak ÁNO: 

2/3 



X. Obecné podniky a investície 

Sú na internete trvalo zverejnené výročné správy všetkých obchodných 
spoločností s väčšinovým podielom samosprávy za minimálne 3 uplynulé 

20. roky? 
ÁNO/NIE 
Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mesta, 
poprosíme Vás aj o presný www odkaz: 

Názvy všetkých obchodných spoločností a firiem s majetkovou účasťou 
21. samosprávy spolu s podielmi mesta v nich : 

Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mesta, 
poprosíme Vás aj o presný www odkaz: 

Sú členmi predstavenstiev mestských obchodných spoločností aj poslanci 
22. MsZ? Ak áno, ktorých spoločností a koľkí poslanci? 

ÁNO/NIE 
Ak ÁNO, počet a názvy firiem: 

Vyplnený dotazník prosím zašlite emailom na adresu anna.dralova@transparency.sk 

Za vyplnenie a zaslanie dotazníka Vám vopred veľmi pekne ďakujem. V prípade nejasností a otázok ma prosím 
kontakt uje na rovnakej adrese alebo na vyššie uvedenom tel. č ísle . 

Anna Dráľová 
Transparency lnternational Slovensko 
Bajkalská 25 
827 18 Bratislava 
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Silvia Adamčíkova 

Od: 
Odoslané: 
Komu: 
Predmet: 
Prílohy: 

Dobrý deň, 

Silvia Adamčíkova <silvia.adamcikova@sered.sk> 
14. septembra 2016 10:04 
anna.dralova@transparency.sk 
FW: Žiadosť o sprístupnenie informácií 
Dotazn ik_ Transparency _2016_fi nal_mestá.doc 

na základe Vašej žiadosti v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vám v prílohe zasielam vyplnený 
dotazník za mesto Sereď. 

S pozdravom 

PhDr. Silvia Adamčíková 
vedúca organizačného oddelenia 

Mestský úrad 
Námestie republiky 1176/1 O 
926 01 Sereď 

Tel: 031/7892094 kl. 254 
Mobil: 0905 556 879 
E-mail: silvia.adamcikova@sered.sk 
www.sered.sk 

, ___ „ _________________ , 

From: info@sered.sk [mailto:info@sered.sk] 
Sent: Tuesday, September 06, 2016 6:23 PM 
To: orednosta@sered.sk; silvia.adamcikova@sered.sk 
Subject: FW: Žiadosť o sprístupnenie informácií 

Martina MEČOCHOVÁ 
Sekretariát prednostu Msú 
MESTO SEREĎ 
Námestie republ iky 1176/10 
92601 Sereď 
Mail: mu@sered.sk 
Tel.: 031/789 60 33 

From: Anna Dráľová [mailto:Anna.Dralova@transoarency.sk] 
Sent: Monday, September S, 2016 3:27 PM 
To: info@sered.sk 
Subject: Žiadosť o sprístupnenie informácií 

Vážení zástupcovia mesta Sereď, 

V zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám si Vás v mene Transparency Intemational Slovensko 
dovoľujem osloviť so žiadosťou o vyplnenie dotazníka, ktorý slúži na získanie podkladov pre zostavenie 
rebríčka Otvorená samospráva 2016. 

Vopred veľmi pekne ďakujeme za Vaše odpovede, ústretovosť a zodpovedné vyplnenie požac!ovaných 
údajov. 



TRANS PAR EN CY 
INTERNATIONAL 

SLOVENSKO 

Dotazník (nehodiace sa vymažte alebo prečiarknite, doplňte) 

Účasť verejnosti na rozhodovaní 

Môže sa všetkých rokovaní komisií Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ) 
zúčastniť verejnosť bez toho, aby o umožnení jej účasti 

1. rozhodovali/hlasovali členovia daných komisií? 

NIE 
2. Má mesto zriadenú mestskú radu (ďalej MsR)? 

NIE 
Môže sa všetkých rokovaní MsR zúčastniť verejnosť bez toho, aby 

3. o umožnení jej účasti rozhodovali/hlasovali členovia MsR? 

MsR nie je zriadená 

Môže verejnosť vystúpiť na zasadnutí MsZ k ľubovoľnému bodu pred 
tým, ako sa dá o ňom hlasovať a bez toho, aby o vystúpení 

4. rozhodovali/hlasovali poslanci MsZ? 

NIE 

Predaj a prenájom majetku 

Použil mestský úrad (ďalej MsÚ) elektronické aukcie pri predajoch 
S. majetku aspoň raz od 1. januára 2015? 

NIE 

Použil Msú elektronické aukcie pri prenájmoch majetku aspoň raz od 
6. 1.januára 2015? 

NIE 

Rozpočet 

Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh 
rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na pripomienkovanie verejnosťou, 

7. 15-dňovej lehoty zverejnenia, atď.)? 
NIE 

Dotácie a granty 

Môže sa zasadnutia komisií alebo stretnutí, kedy sa diskutuje a/alebo 
rozhoduje o pridelení dotácie, zúčastniť verejnosť, a to bez 

8. predchádzajúceho schvaľovania takejto účasti členmi komisie? 

NIE 
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V zmysle Rokovacieho poriadku komisií sa 
môže rokovania komisie zúčastniť verejnosť, 
ak o to požiada. Členovia komisie potom 
rozhodnú hlasovaním. 

V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ 
o vystúpení verejnosti rozhodujú poslanci 
MsZ hlasovaním. 

Pri predajoch majetku používame 
obchodnú verejnú súťaž, pretože okrem 
ceny nás zaujíma aj zámer, na ktorý bude 
majetok využitý 

Pri prenájmoch majetku používame 
obchodnú verejnú súťaž, pretože okrem 
ceny nás zaujíma aj zámer, na ktorý bude 
majetok využitý 

Zmeny rozpočtu sú zverejňované 
v materiáloch pripravených na rokovanie 
MsZ vždy minimálne 6 dní pred konaním 
MsZ 

V zmysle Rokovacieho poriadku komisií 
môže sa rokovania komisie zúčastniť 
verejnosť, ak o to požiada a rozhodnú 
o tom členovia komisie hlasovaním 



Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na 
riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o 

9. pridelení dotácií? 
NIE 

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 

10. hlasovalo/rozhodovalo? 

NIE 

Využíva Msú elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod 
bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti 

11. zverejnenou na internetovej stránke samosprávy alebo správcu? 
NIE 

Používa sa v prípade nedostatku miest v predškolských zariadeniach 
verejné žrebovanie ako spôsob ich prideľovania? 
(aj keď sa jedná o kanditátov s rovnakými charakteristikami a preferovaní 

12. uchádzači sa nedajú určiť iným kritériom) 

ÁNO 
Celkový počet pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného 

13. vlastníctva) od 1. januára roku 2015: 

počet: 11 
Celkový počet žrebovaním pridelených bytov (bez prevodu bytov do 

14. osobného vlastníctva) žrebovaním od 1. januára roku 2015: 

počet: 7 
Má Vaša samospráva zriadené vlastné zariadenia poskytujúce sociálne 

15. služby? 
NIE 

Personálna politika 

16. Počet výberových konaní na miesto referenta od 1. januára 2015: 

počet: 1 

17. Počet obsadených miest referentov od 1. januára 2015: 
počet: 9 

Aký bol pomer výberových konaní na miesta referentov od 1. januára 
2015 vzhľadom k celkovému počtu novoprijatých? (kontrolná otázka) 
Prípadný rozpor s odpoveďami k otázkam 15. a 16. prosím vysvetlite 

18. v komentári. 

pomer: 1:9 

VIII. Etika a konflikt záujmov 
Existuje špecifický nástroj pre nahlasovanie neka lých praktík (telefonická 

19. linka, online formulár, etický komisár, atď.)? Ak áno, aký a kto je 
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V zmysle Rokovacieho poriadku komisií 
môže sa rokovania komisie zúčastniť 
verejnosť, ak o to požiada a rozhodnú 
o tom členovia komisie hlasovaním 

Na miesta referentov boli prijatí 
zamestnanci v rámci projektu s ÚPSVaR 
Galanta, ktorí po skončení projektu 
zostali v pracovnom pomere. Projekt bol 
vlastne ich skúšobná lehota. Miesta 
referentov boli obsadené aj presunom 
zamestnancov z pracoviska Mestskej 
polície na Mestský úrad 



zodpovedný za prijímanie týchto podnetov? 

ÁNO 
Ak ÁNO: 
Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných 
v zmysle zákona č. 307 /2014 Z.z. z 11.05.2015 
Spôsob podávania podnetov: písomne (do schránky s označením 
„korupcia" v priestoroch úradu), ústne (prostredníctvom zodpovednej 
osoby) a elektronickou poštou (na adresu korupcia@sered.sk) 
Za prijímanie a preverovanie podnetov je zodpovedná hlavná kontrolórka 
mesta. 

X. Obecné podniky a investície 

Sú na internete trvalo zverejnené výročné správy všetkých obchodných 
spoločností s väčšinovým podielom samosprávy za minimálne 3 uplynulé 

20. roky? 
ÁNO 
Ak sú tieto informácie zverej nené na internetovej stránke mesta, 
poprosíme Vás aj o presný www odkaz: 
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo 14 19/20160428/index.html 
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo 14 19/20150423/index.html 
http://www.mz.sered.sk/materia ly/vo 11 14/20140415/index.html 

Názvy všetkých obchodných spoločností a firiem s majetkovou účasťou 
21. samosprávy spolu s podielmi mesta v nich : 

Správa majetku Sereď, spol. s r.o. 100% majetková účasť mesta 
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 100% majetková účasť mesta 
Naša domová správa, spol. s r.o. 85 % účasť Mestský bytový podnik Sereď 

15% účasť mesta 
Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mesta, 
poprosíme Vás aj o presný www odkaz: 
http://www.sered.sk/sms-zakladne-informacie 
http://www.sered.sk/mestsky-bytovv-podnik 
http://www.sered.sk/nasa-domova-sprava 

Sú členmi predstavenstiev mestských obchodných spoločností aj poslanci 
22. MsZ? Ak áno, ktorých spoločností a koľkí poslanci? 

ÁNO 
Ak ÁNO, počet a názvy firiem: 
Správa majetku Sereď, spol. s r.o. 5 poslanci 
Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. 4 poslanci 

Na stránke mesta sú výročné správy 
zverejnené v materiáloch na rokovanie 
MsZ. Kompletné výročné správy sú 
zverejnené v Registri účtových závierok 

Vyplnený dotazník prosím zašlite emailom na adresu anna.dralova@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 vyššie uvedenom tel. čísle. 

Anna Dráľová 
Transparency lnternational Slovensko 
Bajkalská 25 
827 18 Bratislava 
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