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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

po prerokovaní 

 

 

 

A .                           s ch v a ľ u j e 

návrh na zvýšenie transparentnosti mestskej časti Bratislava-Ružinov realizáciou 

nasledovných opatrení: 

 

Na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Ružinov www.ruzinov.sk v súlade s platnou 

legislatívou zverejňovať: 

- výsledky verejných obstarávaní vrátane zápisnic 

- zmluvy, faktúry a objednávky v kopírovateľnej a strojomčitateľnej forme; rozšíriť 

vyhľadávateľnosť a triediteľnosť aj podľa sumy a dátumu; prepojiť zmluvy s faktúrami 

a objednávkami 

- pripomienky verejnosti k VZN a ich vyhodnotenie 

- správy z kontrol hlavného kontrolóra 

- aktuálnu výšku odmien pre jednotlivých poslancov (rozdeliť po položkách: 1. odmena za 

zastupiteľstvo a komisie, 2. odmena za sobáše, 3. odmena za členstvo v predstavenstve, 

dozornej rade a pod.) 

- odkazy na profily samosprávy na portáloch EKS (Elektronický kontraktačný systém) a ÚVO 

(Úrad pre verejné obstarávanie) 

- výročné správy všetkých organizácií samosprávy na jednom mieste 

- profesijné životopisy starostu a riaditeľov všetkých organizácií samosprávy obsahujúce 

najmä informácie o vzdelaní, doterajších zamestnaniach, členstvách pred nástupom do 

funkcie v orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií 

- informácie o počte voľných miest v zariadeniach sociálnych služieb a v materských školách 

- zápisnice z výberových konaní na vedúce funkcie 

- oficiálny pracovný program starostu a vicestarostov 

 

V rámci internetovej stránky mestskej časti Bratislava-Ružinov www.ruzinov.sk v súlade 

s platnou legislatívou vytvoriť: 

- email/telefonickú linku/online formulár pre nahlasovanie nekalých praktík a určiť 

zodpovednú osobu za prijímanie podnetov 

- sekciu Odpovede na časté otázky občanov 

- elektronický register/elektronickú evidenciu žiadostí v stavebnom a územnom konaní s 

možnosťou sledovania stavu žiadosti 

http://www.ruzinov.sk/
http://www.ruzinov.sk/
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- online formulár žiadosti o pridelenie miest v zariadeniach sociálnych služieb (vrátane 

zaslania príslušnej dokumentácie) 

 

Ďalšie opatrenia: 

- rozšíriť internetovú stránku www.ruzinov.sk o verziu pre slabozrakých 

- prepojiť internetovú stránku www.ruzinov.sk s oficiálnymi profilmi na sociálnych sieťach 

mestskej časti Bratislava-Ružinov 

- vypracovať etický kódex zamestnancov organizácií samosprávy 

 

 

 

 

 

 

 

B .                            ž i a d a 

starostu mestskej časti Bratislava-Ružinov Ing. Martina Chrena 

 

zabezpečiť realizáciu navrhovaných opatrení. 

T: 31.12.2019 

 

 

  

http://www.ruzinov.sk/
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Dôvodová správa 

Samosprávy v Slovenskej republike, rovnako ako štátne orgány a ďalšie štátne inštitúcie 

hospodária s verejnými financiami, ktoré pochádzajú od občanov platiacich dane a rôzne 

poplatky. Občan má preto právo vedieť, ako sa s jeho financiami takto odovzdanými štátu 

hospodári. Jednou z prvých a najjednoduchších možností je práve transparentnosť procesov 

a hospodárenia samosprávy. Rôzne mimovládne organizácie sledujú a zostavujú rebríčky 

samospráv, na základe ktorých si môžu samosprávy zistiť, kde je ich transparentnosť nižšia 

a následne prijať potrebné opatrenia. Najväčší a najpodrobnejší rebríček zostavuje každé 2 

roky Transparency International Slovensko, v ktorom sledujú 100 najväčších slovenských 

samospráv. V rebríčku z roku 2018 sa mestská časť Ružinov umiestnila na 34. mieste, pričom 

oproti roku 2016 klesla o 6 miest. V rámci mesta Bratislava mestskú časť Ružinov predbehla 

mestská časť Nové Mesto (2. miesto v celkovom rebríčku), ďalej mestské časti Petržalka, 

Staré Mesto a Vrakuňa. 

Opatrenia, ktoré navrhujeme, predstavujú pri relatívne minimálnej snahe značný pokrok 

v stransparentnení mestskej časti Bratislava-Ružinov. Máme za to, že otvorená samospráva 

má byť v dnešnej dobe samozrejmosťou. 
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