
ŠAĽA - Protikorupčné reformy a skúsenosti



Šaľa 2002-2006

opozícia...

28. 10. 2004

Návrh uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Šaľa 

o automatizovanom zverejňovaní informácií.

 Mestské zastupiteľstvo v Šali ukladá prednostovi mestského 

úradu zabezpečiť na internetovej stránke mesta zverejnenie a 

pravidelnú aktualizáciu nasledovných informácií:



Návrh uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Šaľa o 

automatizovanom zverejňovaní informácií.

Schválené:

 Všetky VZN, uznesenia a nariadenia platné na území mesta 

Šaľa a hlasovania poslancov o nich a to tak, aby nariadenia a 

hlasovania o nich boli zverejnené spolu. Tým sa dosiahne 

jednoduchší a prehľadnejší systém prístupu k informáciám. 

 Všetky kontakty na pracovníkov mestského úradu Šaľa a 

organizácií založených (alebo spoluzaložených) mestom Šaľa. 

Kontakty musia obsahovať telefonické a emailové spojenie.

 Všetky formuláre a postupy, ktoré občan potrebuje pri 

vybavovaní agendy s MSÚ. Prednosta MSÚ je ďalej 

zodpovedný za promptnú aktualizáciu údajov.



Návrh uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Šaľa o 

automatizovanom zverejňovaní informácií.

Neschválené:

 Všetky informácie o služobných cestách zamestnancov 

Mestského úradu Šaľa a organizácií založených (alebo 

spoluzaložených) mestom Šaľa a volených predstaviteľov 

mesta vrátane nákladov na služobnú cestu a jej cieľ.

 Všetkých zmlúv, ktoré uzavrelo mesto a mestom zriadené 

subjekty s inými subjektmi.

 Všetky účtovné doklady mesta a mestských podnikateľských 

subjektov v databázovom formáte tak, aby bolo možné ich 

triedenie podľa nasledovných atribútov: meno dodávateľa, 

IČO, predmet dodávky, cena, spôsob obstarávania, dátum 

vystavenia dokladu, dátum úhrady dokladu.



Návrh uznesenia mestského zastupiteľstva mesta Šaľa o 

automatizovanom zverejňovaní informácií.

Schválené -))

 Všetky informácie, o ktoré bolo požiadané na 

základe Zákona č. 211/2000 z.z. O slobodnom 

prístupe k informáciám.



Šaľa 2007-2010

„Zverejníme všetko, čo sa dá a nielen to, čo musíme.“

 marec 2007: Zásady informovania občanov 

(uznesenie MsZ)

 marec 2008: Všeobecne záväzné nariadenie



 § 5

Internetová stránka mesta

2. Na stránke mesta sú zverejňované nasledovné informácie:

A. Všeobecné informácie

a) štatút mesta a jeho symboly,

 b) informácie poskytnuté v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,

c) elektronická úradná tabuľa,

 d) informácie o partnerských mestách,

e) elektronická kronika mesta,

f) história mesta,

g) zoznam kultúrnych pamiatok.



 B. Samospráva

a) všeobecne záväzné nariadenia mesta,

b) rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, komisií a mestskej rady,

c) termíny rokovaní mestského zastupiteľstva a mestskej rady

d) zoznam členov mestskej rady,

e) fotografie, mená, funkcie volených orgánov mesta a kontaktné údaje,

f) dochádzka poslancov a občanov na rokovania mestského zastupiteľstva, 

mestskej rady a komisií,

g) zápisnice z rokovaní mestského zastupiteľstva a archív zápisníc z 

predošlého funkčného obdobia volených orgánov samosprávy,

h) zápisnice z rokovaní mestskej rady,

i) zoznam a zloženie komisií mestského zastupiteľstva,

j) zápisnice z rokovaní komisií,

k) materiály určené na rokovania mestského zastupiteľstva a mestskej 

rady za podmienky dodržania ochrany osobných údajov,

l) územný plán mesta a ďalšie strategické dokumenty,

m) diskusné fórum filtrované na vulgarizmy a osočovanie,

n) archív samosprávy obsahujúci zoznam predchádzajúcich volených 

funkcionárov,

o) stručné záznamy zo služobných ciest poslancov, primátora, 

prednostu a vedúcich  organizačných útvarov mestského úradu,

p) štruktúra mestského úradu so zoznamom všetkých zamestnancov.



 C. Hospodárenie



a) zásady hospodárenia s majetkom mesta,
b) zásady rozpočtového hospodárenia mesta,
c) zoznam organizácií zriadených mestom s hlavným obsahom činnosti a 
menným zoznamom funkcionárov delegovaných mestom,
d) hospodárenie organizácií zriadených mestom,
e) rozpočet mesta a správy o hospodárení mesta,
f) zoznam všetkých platných zmlúv, ktorých jednou zo zmluvných strán
je mesto Šaľa  alebo spoločnosť založená mestom Šaľa alebo s 
majetkovou účasťou mesta,
g) ponukové konania, verejné obstarávania, verejné súťaže a ich
vyhodnotenie,
h) dotácie poskytnuté mestom,
i) plnenie rozpočtu mesta,
j) zoznam došlých faktúr na mesto,
k) zoznam služobných telefónov s mesačnými nákladmi na ich
používanie,
l) celkový zoznam budov v majetku mesta s fotografiou, momentálnym
využitím

a stručným popisom,
m) zoznam majetku mesta určeného na predaj, resp. prenájom,
n) zoznam miestnych komunikácií vrátane popisu ich technického
stavu.











Verejné obstarávanie – interná 

smernica

 verejné obstarávanie s výnimkou zákaziek s nízkou hodnotou 

nemožno vyhlásiť bez súhlasu mestského zastupiteľstva.

 predkladanie správy o zákazkách vo verejnom obstarávaní 

mestskému zastupiteľstvu na každom jeho riadnom rokovaní

 každý kalendárny rok po schválení rozpočtu spracovaný a 

zastupiteľstvom schválený plán verejného obstarávania

 zmeny schvaľované v MsZ



 povinné informovanie verejnosti o zadávaní a výsledku 

zadávania zákazky s nízkou hodnotou pri tovaroch, službách a 

stavebných prácach

 výzva ako aj výsledok zadávania zákazky uverejnené na 

internetovej stránke mesta

 v komisii rovnovážne zastúpenie jednotlivých Výborov 

mestských častí a rovnovážne zastúpenie politických 

subjektov, ktoré majú v MsZ svoje zastúpenie, vrátane 

skupiny poslancov, ktorí kandidovali ako nezávislí

 povinné ektronické aukcie (aj pri nízkej hodnote)

Verejné obstarávanie – interná 

smernica





verejné obstarávania

2002-2006

výška 

investície 

(mil. Sk)

počet členov 

komisie

počet 

poslancov v 

komisii

z toho 

opozičných

pešia zóna 39,9 3 0 0

skládka odpadu Hetmín 39,7 3 0 0

rekonštrukcia ZŠ Krátka 23,7 10 3 0

verejné obstarávania

2007-2010

výška 

investície 

(mil. Sk)

počet členov 

komisie

počet 

poslancov v 

komisii

z toho 

opozičných

nakladanie s komunálnym odpadom 516,2 6 4 3

revitalizácia centrálnej mestske zóny 56,4 9 5 4

rekonštrukcia ul. Hollého, Záhradnícka 40,0 9 5 3



15 najväčších obstarávaní

2002-2006

počet členov komisie počet poslancov počet opozičných poslancov

4,2 0,7 0,2

2007-2010

počet členov komisie počet poslancov počet opozičných poslancov

7,9 3,6 2,8



priebeh e-aukcie

Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu

 počet súťažiacich: 3

 posúdenie plnenia formálnych kritérií komisiou

 vstupná cena

 vloženie súťažiacich do systému e-aukcie



priebeh e-aukcie

 dĺžka aukcie 20 minút, predlžovaná na konečných 42 min.

 (v prípade zmeny ponuky v poslednej minúte automatické 

predĺženie o 2 min.)

 prihlásenie členov komisie, súťažiacich do systému

 vložené ponuky ako počiatočné ceny

 viditeľné informácie: najnižšia aktuálna cena a čas



POČIATOČNÁ 

CENA

KONCOVÁ

CENA rozdiel (Sk) pokles

S1 209 960 000 201 539 596 8 420 404 4%

S2 203 575 350 159 999 999 43 575 351 21.4%

S3 266 400 200 158 399 990 108 000 210 40.5%

kontrakt 11 rokov

cena v Sk bez DPH



0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

pôvodná cena počiatočná cena koncová cena

S1

S2

S3



Odborná verejnosť:

 Infočin 2007 (1. miesto)

 HESO Regióny 2007 (1. miesto - informovanosť)

 HESO Regióny 2008 (1. miesto - obstarávanie)

 IT Summit2008 (ocenenie za zvýšenie transparentnosti MsZ)

 ITAPA 2009 (3. miesto – elektronická samospráva)

Opozícia:

 odpor - spolupráca - iniciatíva

Široká verejnosť:

 27. 11. 2010 -)



Šaľa 2011- 2014

zvýšenie účasti občanov na riadení, sprehľadnenie zverejňovaných 

informácií, etický kódex poslanca

Šaľa 2.0

 (e-demokracia: e-dotazníky, e-petícia, pripomienkovanie, 

prieskumy verejnej mienky, diskusné fórum, interpelácie, 

poslanec na webe)

Portál e-SAM

 manažérske výstupy, otvorený pre verejnosť ( programový 

rozpočet - porovnania medziročné, kvartálne plnenie 

rozpočtu...), riadenie projektov



Ďakujem za pozornosť

www.sala.sk


