Návrh protransparentných a protikorupčných opatrení pre mesto Martin
I. Prístup k informáciám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

zaviesť transparentný účet (všetky výdavkové finančné operácie mesta budú vedené cez
transparentný účet s výnimkou finančných transakcií vyplácania platov a odmien, ktoré budú
vedené cez samostatný účet vzhľadom k rešpektovaniu ochrany osobných údajov)*
zverejňovať zápisnice z porád vedenia mesta*
zverejňovať program primátora a zástupcov primátora mesta*
zverejniť na webovej stránke mesta rozhranie, na ktorom je možné sledovať pohyb vozidiel
mesta Martin a mestského úradu (zaviesť GPS technológiu do všetkých vozidiel)*
zverejňovať program a záverečnú správu/výkaz zo služobných ciest volených predstaviteľov,
poslancov a zamestnancov mesta*
zverejňovať profesné životopisy vedenia mesta a vedúcich zamestnancov*
zverejňovať profesné životopisy nominovaných zástupcov mesta v dozorných a iných orgánoch
kde sú nominovaní, poverení alebo iným spôsobom zastupujú mesto*
pri informáciach o poslancoch zverejňovať politickú príslušnosť a členstvo v poslaneckom klube*
zverejňovať rovnaké informácie zo zasadnutí mestskej rady ako je to v prípade zasadnutí
mestského zastupiteľstva (hlasovania, účasť poslancov, audiozáznam, rokovací poriadok, plán
práce, materiály, pozvánky…)*

II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
1.
2.
3.
4.
5.
6.

otvoriť účasti verejnosti zasadnutia komisií rovnakým spôsobom a podľa rovnakých pravidiel
ako je to v prípade zasadnutí mestského zastupiteľstva*
otvoriť účasti verejnosti zasadnutia mestskej rady rovnakým spôsobom a podľa rovnakých
pravidiel ako je to v prípade zasadnutí mestského zastupiteľstva*
obnoviť Dni mestských častí (obchôdzka + verejná schôdza)*
otvoriť členstvo v komisiách mestského zastupiteľstva pre verejnosť formou výberových konaní*
zaviesť mechanizmy prieskumov a zisťovania verejnej mienky ako jedného z nástrojov
identifikácie verejného záujmu obyvateľov mesta
zverejňovať zoznam pripomienok, otázok a odpovedí občanov*

III. Predaj a prenájom majetku
1.
2.
3.
4.

zverejňovať každoročne kompletné výstupy inventarizácie majetku mesta*
zverejňovať kompletné zápisnice a materiály inventarizačnej a likvidačnej komisie (vrátane
príloh)*
prenájom a predaj majetku realizovať výhradne formou elektronickej súťaže/aukcie/dražby
zverejňovať kompletnú agendu všetkých prípadov predaja a prenájmu mesta v prehľadnej
databázovej forme*

IV. Rozpočet a financie
1.
2.
3.
4.

zaviesť participatívny rozpočet v mestských častiach na úrovni 20% zo sumy, s ktorou
každoročne disponujú mestské časti
zaviesť participatívny rozpočet na úrovni 3% z výšky ročného rozpočtu mesta
zverejňovať výpisy všetkých služobných platobných a kreditných kariet*
zverejňovať mesačné výkazy pohybov a transakcií z pokladne mesta*

V. Dotácie a granty
1.
2.

zaviesť bodový hodnotiaci systém žiadostí o pridelenie dotácií a grantov
zverejňovať hodnotiace tabuľky k jednotlivým projektom, ktorým sa rozhodla samospráva
prideliť dotáciu/grant

3.
4.

zaviesť povinnosť používania osobitného transparentného účtu pre prijímateľov grantov a
dotácií nad sumu 500 eur
zaviesť povinnosť používania elektronického obstarávania (elektronického prieskumu trhu,
ktoré používa mesto) pre prijímateľov grantov a dotácií v prípadoch ak predpokladané náklady
na jednu položku financovanú zo získaných zdrojov presiahnu sumu 500 eur

VI. Personálna politika
1.
2.
3.

pravidlá pre obsadzovanie voľných pozícií a postov uplatňovať aj v prípadoch obsadzovania
pozícií na dlhodobé zastupovanie*
zverejňovať zápisnice a kompletnú agendu z výberových konaní (očistené od osobných údajov)*
zaviesť transparentný systém odmeňovania zamestnancov mesta, kde jedným z kritérií
pohyblivej zložky bude hodnotenie spokojnosti občanov, prípadne členov zastupiteľsva, členov
komisií zastupiteľstva alebo iných spolupracujúcich orgánov a inštitúcií

VII. Etika a konflikt záujmov
1.
2.
3.
4.
5.

otvoriť rokovania a zasadnutia rady pre etiku verejnosti*
zverejňovať zápisnice a audiozáznam z rokovania rady pre etiku*
otvoriť členstvo v rade pre etiku verejnosti (5+1)*
zverejňovať agendu splnomocnenca pre etiku*
zverejňovať každoročne majetkové priznania volených predstaviteľov mesta (primátor,
zástupcovia primátora, poslanci mestského zastupiteľstva)

VIII. Územné plánovanie a stavebný úrad
1.
2.

zverejňovať každoročne kompletné výstupy inventarizácie majetku mesta*
zverejňovať kompletné zápisnice inventarizačnej a likvidačnej komisie (vrátane príloh)*

IX. Obecné podniky a investície
1.
2.
3.
4.

zaviesť používanie transparentných účtov v organizáciach a inštitúciach financovaných z
mestského rozpočtu (plná suma pochádzajúca z mestského rozpočtu a teda z verejných zdrojov
bude použitá cez transparentný účet)
zverejňovať každoročne výsledky finančných rozborov, kontrôl a auditov*
zverejňovať každoročne kompletné výstupy inventarizácie majetku organizácie*
zverejňovať kompletné zápisnice inventarizačnej a likvidačnej komisie (vrátane príloh)*

X. Mediálna politika
1.
2.

3.

jednotne a viditeľne označovať printovú, elektronickú alebo akúkoľvek inú platenú inzerciu
mesta jednotným jasne a neprehliadnuteľne identifikovateľným grafickým, obrazovým alebo
audiovizuálnym prvkom*
zaviesť prehľadnú databázu obsahujúcu všetky materiály zverejnené platenou formou s
doplňujúcimi informáciami (samotný materiál, médium kde bol zverejnený vrátane sumy,
rozsahu, strany/času, prelinkovania, zoznam zamestnancov alebo volených predstaviteľov
citovaných v materiály, zoznam zamestnancov alebo volených predstaviteľov spomenutých,
zoznam zamestnancov alebo volených predstaviteľov citovaných v materiály, zoznam
zamestnancov alebo volených predstaviteľov vyobrazených v platenom materiály na fotografii,
vo videu alebo iným vizuálnym spôsobom)
zverejňovať otázky a dopyty médií vrátane poskytnutých informácií, vyjadrení a materiálov*

* predpokladané náklady na zavedenie opatrenia sú nulové, prípadne minimálne

