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podatelna@sered.sk 
FW: rebricek transparentnosti - dotaznik mesta 
Dotaznik_ Transparency _2018_mestá.docx 

From: Eva Silená (TI SK) [mailto:eva.bilena@transparency.sk] 
Sent: Thursday, August 2, 2018 9:14AM 

- ·- MES-TSK:Ý-ÚR:-\:D 
SERF Ď 

Subject: rebricek transparentnosti - dotaznik mesta 
Dátum · O 2 -08- 2018 

Dobrý deň ,.~·~ _"?1.J9;jo~~- ..ŕ-..R--/-----1 
.~ 

V zmysle zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Vás ako p-vinnú osobu ( § 2 ods. 2 

zákona ) žiadam o odpovede na otázky uvedené v prílohe tohto emailu (Dotazník). Informácie žiadam v 
mene Transparency International Slovensko. 

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 : eva.bilena@transparency.sk 
Vopred Vám ďakujem za vyplnenie 

S pozdravom 

Eva Bilená 

Bajkalská 25 

827 18 Bratislava 

Transparency International Slovensko 

V Bratislave 2.8.2018 
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Dotazník (nehodiace sa vymažte alebo prečiarknite, doplňte) Miesto pre poznámky a prípadné komentá1 

1. 

M6ie sa vletkýéh rokovaní komisií Mestského zastupiteľstva (ďaieJMsz)· 
zúčastfi!.lť ďv:ereľlilosť bez. toho? aby · o umožnení J~l ' účasti?: 
rozhodovalí/hlas~Jairč)~novia ·~anfebik()misif(, ·' • ;li.····· · 
ÁNO /NIE 

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

Môže sa všetkých rokovaní MsR zúčastniť verejnosť bez toho, aby 
3. o ... umpžn~ní j~účasti rozhodovaJj/hlasovalí členovia MsJ\? 

ÁNO/NIE 

Môže v~rejnos{ vystúpiť na zasadnutí MsZ k ľubovornému bodu Pred 
~ým,. a~o saď dá o ňom. hlasovať a bez toho, aby o vystúpení 

4. roihodovali/hlasovali poslanci MsZ? 

5. 

6. 

ÁNO/NIE 

Použil mestský i:ira~ (ďalej ·MsQ•), .. elewtronické aukcie pri predajoch 
majetku aspoň razod1. januára 20'l11 · 
ÁNO/NIE 

Použil Msú elektronické aukcie pri prenájmoch majetku aspoň raz od 
1.januára 2017? 
ÁNO/NIE 

'·'"7~ ,,~~;.~ 

.· RC)RJ~t.Ľ~/ . ?'2. 

Riadia sa zmet:ty.schváleoého. rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh 
rozpočtu (napr~ vrátane zverejnenia na pripomienkovanie verejnosťou, 

7. .. 15-dňov~j lehoty ~Ytať~Jnt:lnia, <mf,}? · · · 

8. 

ÁNO/NIE 

Môže sa zasadnUtia ~kcimisíí al~bo ~iretnút:( kedy sa diskutuje ,a/t;~lebo 
rozhoduje o pridelenf dotá<:ie, Zúčastniť verejnosť, a to bez 
predchádzajúceho schvaľovania takejto ťičasti členmi komisie? 
ÁNO/NIE 

Máte na internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu 
9. záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií? 

ÁNO/NIE 

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

Má primátor právomoc w::leľovať časť dotácii priamo bez súhlasu 
Zastupiteľstva? Ak áno1 koľko finančných prostriedkov takto rozde.lil 

10. v.roku 2017? · .. . · . 

ÁNO/NIE 
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------···--- --·-·-----·-·-··-·······---····---·-·----··---·----··············--·---·----· ·----·-·-------
Suma za rok 2017: 

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

.·.'ii;,; 'Mw;8 ~~~J~J!l@;~~i~t.la-~~ 1
f/.1; .. 

M~že sa· všetkych stretnutí; ~rg za~adm;~~r:·I~ro(su rozhotrttJractch ~:·' 
diSkutujúcich o pridelení bytu; ~> aj o prevode bytov do osobného 
vlastníctva, zúčastniť verejnosť bez toho, aby sa o umožnení jej účasti 

11. hlasovalo/rozhodovalo? 
ÁNO/NIE 

Využiva Msú elektronickú evidenf;i\:1 žiadostí o prJ~elenie bytu a prevod 
bytov do osobného vlastníctVa s:};nožtiosťou sl~~v~nia stavu žiadosťf 

12. zverejnenou na internétovejslrán~:~a~správY;'Í'b~~právcu? 
ÁNO/NIE . . 

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

Máte na· int~fťru~ť:o~et· strál;lke:.cZve,i~lneľ;lé. ~ritériá.;,,pre, prijímanie detí da 
13. jaslí a materskýth škôl? : 

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

Celkový počet pridelených bytov (bez prevodu bytov do osobného 
14. vlastníctva) od t~ januára roku 2tl'-7: 

Celkový p-očet žrebovaním .pridelených bytov {bez prevodu bytov do 
15. osobného vlastníctva) žrebovaním od 1. januára roku 2017: 

Má Vaša samospráva 2;ríadené vla~tné _zariadenia poskytujúce sociálne 
16. služby? · 

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

Realizuje samospráva od januára 2017 výberové konania vždy aj na 
17. miesta vedúcich odborov, oddetení a referentov? 

Vedúci odborov- ÁNO l NIE l netýka sa (prosím vysvetlit) 
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Počet obsadených miest vedúcich odborov v roku 
2017: 
2018: 
Počet výberových konaní na miesta vedúcich odborov v roku 
2017: 
2018: 

Vedúci oddelení- ÁNO l NIE l netýka sa (prosím vysvetlit1 
Počet obsadených miest vedúcich oddelení v roku 
2017: 
2018: 
Počet výberových konaní na miesta vedúcich oddelení v roku 
2017: 
2018: 

Referenti -ÁNO l NIE l netýka sa (prosím vysvetlit1 
Počet obsadených miest referentov v roku 
2017: 
2018: 
Počet výberových konaní na miesta referentov v roku 
2017: 
2018: 

:,c :;:t:;:: :.··eiil<a+a:'l~httiirzi~Jm,gr " ··~ .~ . 
. Existuje špecifickv.·f)~stroj pre nahlasovanie.ne!Sa'iych praktík (telefonick(f 

. linka, online~ fot:~1\tlät, etický komi~á~* ;atd'.)? Ak áno, aký;:·~;·J<to je 
18. zodpovedný::;a plijinumíe týchto pdtflittov( " ·. 

ÁNO/NIE 
Aký p(llčet podnetov (oznámení) o protispoločenskej činnosti podra 
Zákona .č~ 307/2014 Z.z. o .r:tiektorých opatreniach súvisiacich s 
oznamovaním protispoločenskej činnosti eviduje Va;ša samospráva od 
januára2Q~4·do augusta.20l~?Ak.!l~ •• takéto podrt~tv;·tlešilí, čobolo ich 

19. predmetom a aky je výsledok ldJpre~et:;lmia? .· r.;5 · .···· 
Počet podnetov: 

Predmet a výsledok podnetov: 

Sú nainternete,trvalo .. zverejne~é výr~~né správy všetkých obchodných 
spôlošnos,~t .s väčšinovým podiefom sari.iosprávy za. minimá.lne 3 uplynulé 

20. roky? 
ÁNO/NIE 
Ak áno, poprosí me Vás aj o presný www odkaz: 

Názvy všetkých obchodných spoločností .. a firiem s majetkovou účasťou 
21. samosprávy spolu s podie,IO)i me~ta v nľch: 

Názov spoločností a podiel mesta v nich: 
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pre:dst(lvenstiev:: mestských ob;chodných:spol9~f!l?Sfl aj poslanci; 
22. MsZ? Ak áno, ktô~ll1,spoločností a kol'k~~oslanci? · 

ÁNO/NIE 
Ak ÁNO, počet a názvy firiem: 

Vyplnený dotazník prosím zašlite emailom na adresu eva.bilena@transparency.sk. 

+421 2 5341 7207 
tis@transparency.sk 
www.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. 

Eva Bilená 
Transparency International Slovensko 
Bajkalská 25 
827 18 Bratislava 
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Dotazník (nehodiace sa vymažte alebo prečiarknite, doplňte) 

 
Miesto pre poznámky a prípadné komentáre  

 
   Účasť verejnosti na rozhodovaní   

1. 

Môže sa všetkých rokovaní komisií Mestského zastupiteľstva (ďalej MsZ) 
zúčastniť verejnosť bez toho, aby o umožnení jej účasti 
rozhodovali/hlasovali členovia daných komisií?  

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

 
NIE 

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

 
NIE 

 
3. 

Môže sa všetkých rokovaní MsR zúčastniť verejnosť bez toho, aby 
o umožnení jej účasti rozhodovali/hlasovali členovia MsR? 

 
 

 MsR nie je zriadená. 
 

4. 

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

V zmysle Rokovacieho poriadku MsZ 
o vystúpení verejnosti rozhodujú poslanci 
MsZ hlasovaním. Každému kto požiadal 
o slovo v Vami uvedenom termíne bolo 
umožnené vystúpiť. Dokonca ak je to 
vážne – konalo sa aj verejné 
zhromaždenie obyvateľov, kde mal 
možnosť každý vystúpiť bez akéhokoľvek 
obmedzenia či vopred hlasovania. 

 
NIE 

   Predaj a prenájom majetku    

5. 
Použil mestský úrad (ďalej MsÚ) elektronické aukcie pri predajoch 
majetku aspoň raz od 1. januára 2017? 

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

 
NIE  

 

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

Pri prenájmoch majetku používame 
obchodnú verejnú súťaž, pretože okrem 
ceny nás zaujíma aj zámer, na ktorý bude 
majetok využitý. Je to nevyhnutné  oblasti 
kde žijeme.  

 
 NIE  

   Rozpočet   

7. 

Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh 
rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na pripomienkovanie verejnosťou, 
15-dňovej lehoty zverejnenia, atď.)? 

 
 

ÁNO 
   Dotácie a granty   

8. 

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? 

V zmysle Rokovacieho poriadku komisií 
môže sa rokovania komisie zúčastniť 
verejnosť, ak o to požiada a rozhodnú 
o tom členovia komisie hlasovaním. Ak 
požiadala verejnosť – komisie vždy 
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odsúhlasili vystúpenie.  

 
NIE 

 
9. 

Máte na internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu 
záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o  pridelení dotácií? 

 

 

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

 
 

10.  

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

Primátor v zmysle VZN mesta Sereď č. 
3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta Sereď rozhoduje na návrh 
príslušnej komisie o dotácii do 10 000 €. 

 

ÁNO 
 
Suma za rok 2017: 
Na podporu mládeže 9 100 € - na základe návrhu Školskej, športovej 
a bytovej komisie pri MsZ. 
Na športovú oblasť 40 750 € - na základe návrhu Školskej, športovej 
a bytovej komisie pri MsZ. 
Na kultúrnu oblasť 11 550 € - na základe návrhu Komisie sociálnej 
a kultúrnej pri MsZ. 
Na sociálnu oblasť 28 580 € - na základe návrhu Komisie sociálnej 
a kultúrnej pri MsZ. 
 
Ak sú informácie o týchto dotáciách (vo výlučnej kompetencii primátora) 
zverejnené) na internetovej stránke mesta, poprosíme Vás aj o presný 
www odkaz:   
https://www.sered.sk/data/0_site/dotacie/2018mladez.pdf 
https://www.sered.sk/data/0_site/dotacie/2018sport.pdf 
https://www.sered.sk/data/0_site/dotacie/2018kultura.pdf 
https://www.sered.sk/data/0_site/dotacie/2018socialna.pdf 
  

  Byty a sociálne zariadenia   

11. 

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? 

Byty nižšieho štandardu prideľuje 
komisia, kde platí ako v bode 8 (1 takto 
pridelený byt od 1.1.2017). Byty určené 
na sociálne bývanie a vlastné byty  
prideľujeme losovaním za prítomnosti 
verejnosti (25 bytov od 1.1.2017) 
 
 

 
ANO/ NIE 

 

12. 

Využíva MsÚ elektronickú evidenciu žiadostí o pridelenie bytu a prevod 
bytov do osobného vlastníctva s možnosťou sledovania stavu žiadosti 
zverejnenou na internetovej stránke samosprávy alebo správcu? 

 

https://www.sered.sk/data/0_site/dotacie/2018mladez.pdf
https://www.sered.sk/data/0_site/dotacie/2018sport.pdf
https://www.sered.sk/data/0_site/dotacie/2018kultura.pdf
https://www.sered.sk/data/0_site/dotacie/2018socialna.pdf
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NIE  
Ak sú tieto informácie zverejnené na internetovej stránke mesta, 
poprosíme Vás aj o presný www odkaz:   
 
...................................................................................................................... 

 

13. 
Máte na internetovej stránke zverejnené kritériá pre prijímanie detí do 
jaslí a materských škôl? 

Kritéria sú zverejnené v čase podávania 
žiadostí na úradných tabuliach 
jednotlivých materských škôlok. Máme 
prijaté všetky deti s dovŕšením 3 rokov 
veku a trvalým pobytom mesto Sereď. 
Toto sú jediné 2 kritéria prijímania. 

 

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

 
14. 

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

 
 

26 
..................................................................................................................... 

 
15. 

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

 

 

25 
..................................................................................................................... 

 
 

   
16. 

Má Vaša samospráva zriadené vlastné zariadenia poskytujúce sociálne 
služby? 

 
 

 

NIE 
Ak áno, doplňte prosím, o ktoré zariadenia ide: 
 
......................................................................................................................  

  Personálna politika   

17. 
Realizuje samospráva od januára 2017 výberové konania vždy aj na 
miesta vedúcich odborov, oddelení a referentov? 

 

 

 
Vedúci odborov - netýka sa – v organizačnej štruktúre nemáme odbory 
Počet obsadených miest vedúcich odborov v roku 
2017: 
2018: 
Počet výberových konaní na miesta vedúcich odborov v roku 
2017: 
2018: 
 
Vedúci oddelení - ÁNO  
Počet obsadených miest vedúcich oddelení v roku 
2017: 0 
2018: 1 
Počet výberových konaní na miesta vedúcich oddelení v roku 
2017: 0 

V roku 2017 bolo referentské miesto 
obsadené uchádzačom o zamestnanie, 
ktorý vykonával na Mestskom úrade 
v Seredi absolventskú prax cez ÚPSVaR 
Galanta. 
V roku 2018 bolo obsadené miesto na ½ 
úväzok bez výberového konania 
pracovníčkou, ktorá je držiteľkou 
preukazu ZŤP. 
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2018: 1 
 
Referenti -  NIE  
Počet obsadených miest referentov v roku 
2017: 3 
2018: 1 
Počet výberových konaní na miesta referentov v roku 
2017: 2  
2018: 0 

  Etika a konflikt záujmov   

18. 

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? 

Mesto Sereď má prijaté Zásady 
podávania, preverovania a evidovania 
podnetov podávaných v zmysle zákona č. 
307/2014 Z.z. z 11.5.2015.  
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. 

 
ÁNO  

 

19.  

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: 
0 
Predmet a výsledok podnetov: 
 
  

  Obecné podniky a investície   

20. 

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

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

 

ÁNO  
Ak áno, poprosíme Vás aj o presný www odkaz:   
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20180614/index.html 
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20180419/index.html 
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20170427/index.html 
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20160428/index.html 
 
 

 
21. 

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

 
 

mailto:korupcia@sered.sk
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20180614/index.html
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20180419/index.html
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20170427/index.html
http://www.mz.sered.sk/materialy/vo_14_19/20160428/index.html
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Názov spoločností a podiel 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 
Komplex – záujmové združenie obcí, kde máme 66% účasť mesta 
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – 1,9099999 % akcií pre 
mesto Sereď 
 

 

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

Mestské obchodné spoločnosti nemajú 
predstavenstvá. Riadia ich konatelia.  Ani 
jeden z konateľov nie je poslancom.  

 

NIE 
 
 
Prosím uveďte najbližší termín zasadnutia MsZ:   
 
13.septembra 
2018 https://sered.sk/data/2_samosprava/harmonogram_zasadnuti.p
df 
 
 

 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 vyššie uvedenom tel. čísle.  

 
        

       Eva Bilená 
                 Transparency International Slovensko 

       Bajkalská 25 
       827 18  Bratislava  

 

https://sered.sk/data/2_samosprava/harmonogram_zasadnuti.pdf
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