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Čl. I
Všeobecné ustanovenia
(1) Tento príkaz primátora mesta upravuje minimálny rozsah zverejňovania informácií mesta
prostredníctvom mestského úradu a osôb založených alebo zriadených mestom.
(2) Informácie sa zverejňujú prostredníctvom webového sídla mesta a osôb založených alebo
zriadených mestom, ak sú vytvorené, vrátane informácií, ktoré sa zverejňujú podľa
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov na úradnej tabuli mesta.
(3) Informácie sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim jednoduché, rýchle a spätné
vyhľadávanie.
Čl. II
Sloboda informácií
(1) Na úseku slobody informácií sa zverejňuje:
a) spôsob zriadenia, právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno
podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho
preskúmania rozhodnutia vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť
splnené,
d) postup, ktorý sa musí dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných
podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých sa koná
a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických
osôb vo vzťahu k mestu a osobám založeným alebo zriadeným mestom,
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré sa vyberajú za správne úkony, a sadzobník
úhrad za sprístupňovanie informácií.
(2) Za zverejnenie informácií podľa predchádzajúceho odseku zodpovedá príslušná osoba
založená alebo zriadená mestom a za mestský úrad Útvar komunikácie a vonkajších vzťahov.
Čl. III
Činnosť mestského zastupiteľstva a jeho komisií
(1) Na úseku činnosti mestského zastupiteľstva sa zverejňuje:
a) rámcový plán činnosti mestského zastupiteľstva,
b) rokovací poriadok mestského zastupiteľstva,
c) odmeňovací poriadok poslancov mestského zastupiteľstva,
d) termín zasadnutia a návrh programu zasadnutia,
e) zápisnica zo zasadnutia,
f) materiál predkladaný na zasadnutie,
g) údaj o dochádzke poslancov na zasadnutiach,

h) výpis o hlasovaní poslancov okrem prípadov tajného hlasovania a hlasovania na
neverejnej schôdzi,
i) uznesenie mestského zastupiteľstva,
j) interpelácia a podnet poslanca mestského zastupiteľstva,
k) zoznam poslancov mestského zastupiteľstva s uvedením označenia príslušného
volebného obvodu a kontaktných údajov.
(2) Informácie podľa predchádzajúceho odseku sa primerane zverejňujú aj o činnosti komisií
pri mestskom zastupiteľstve.
(3) Za zverejnenie informácií podľa prvého odseku zodpovedá za mestský úrad Útvar
komunikácie a vonkajších vzťahov a podľa druhého odseku príslušný tajomník (zapisovateľ)
komisie pri mestskom zastupiteľstve.
Čl. IV
Činnosť hlavného kontrolóra mesta
(1) Na úseku činnosti hlavného kontrolóra mesta sa zverejňuje:
a) plán kontrolnej činnosti,
b) správa o kontrolnej činnosti,
c) správa o výsledku následnej finančnej kontroly,
d) správa o vybavovaných sťažnostiach a petíciách,
e) správa o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
f) stanovisko k návrhu záverečného účtu a návrhu rozpočtu mesta.
(2) Za zverejnenie informácií podľa predchádzajúceho odseku zodpovedá za mestský úrad
Útvar hlavného kontrolóra.
Čl. V
Finančná činnosť
(1) Na úseku finančnej činnosti mesta sa zverejňuje:
a) rozpočet mesta vrátane jeho zmien,
b) záverečný účet mesta,
c) zoznam daňových dlžníkov,
d) informácia o stave a vývoji výberu nájomného, miestnych daní a poplatkov
s uvedením prijatých opatrení zabezpečujúcich úhradu nedoplatkov na nájomnom,
miestnych daniach a poplatkoch,
e) prehľad o stave a vývoji celkového dlhu mesta a stave a vývoji čerpania návratných
zdrojov financovania,
f) návrh na prijatie návratného zdroja financovania,
g) stanovisko k prijatiu návratného zdroja financovania.
(2) Na úseku finančnej činnosti osoby založenej alebo zriadenej mestom sa zverejňuje:
a) rozpočet vrátane jeho zmien,

b) správa o hospodárení,
c) výročná správa.
(2) Za zverejnenie informácií podľa prvého odseku zodpovedá za mestský úrad Oddelenie
ekonomiky okrem písmena g), za zverejnenie ktorého zodpovedá za mestský úrad Útvar
hlavného kontrolóra.
(3) Za zverejnenie informácií podľa druhého odseku zodpovedá príslušná osoba založená
alebo zriadená mestom.
Čl. VI
Dotácie a granty
(1) Na úseku dotácií a grantov sa zverejňuje:
a) podmienky pre poskytovanie dotácií a grantov,
b) žiadosti a formuláre k poskytovaniu dotácií a grantov,
c) výzva na predkladanie žiadostí o príslušné dotácie a granty,
d) zápisnica a zoznam schválených dotácií na príslušný rozpočtový rok, mimoriadnych
dotácií a dotácií poskytnutých z rezervy primátora mesta s uvedením názvu alebo
mena žiadateľa, dátum doručenia žiadosti, účel dotácie, výšku žiadanej dotácie, ak
žiadosť tento údaj obsahuje, odôvodnenie schválenia, a výšku schválenej dotácie,
vrátane zoznamu žiadostí, ktorých podpora nebola schválená.
(2) Za zverejnenie informácií podľa predchádzajúceho odseku zodpovedá za mestský úrad
Oddelenie ekonomiky.
Čl. VII
Majetok mesta
(1) Na úseku majetku mesta sa zverejňuje:
a) Zásady o hospodárení s majetkom mesta,
b) zámer predať majetok mesta a jeho spôsob vrátane priameho predaja podľa osobitného
právneho predpisu,
c) podmienky a zápisnicu o priebehu a výsledku obchodnej verejnej súťaže, ak sa predaj
majetku uskutočňuje obchodnou verejnou súťažou,
d) podmienky a zápisnicu o priebehu a výsledku aukcie alebo dražby, ak sa predaj
majetku uskutočňuje aukciou alebo dražbou,
e) návrh prevodu majetku mesta pred rozhodnutím príslušného orgánu mesta o prevode
majetku mesta s uvedením predmetu prevodu v rozsahu jeho označenia tak, aby
nemohol byť zameniteľný za iný, označenia žiadateľa, návrhu kúpnej ceny či
predmetu zámeny, navrhnutý spôsob prevodu, a po schválení prevodu podmienky
prevodu, kúpnu cenu či doplatok k zámene, ktoré boli schválené príslušným orgánom
mesta.
(2) Za zverejnenie informácií podľa predchádzajúceho odseku zodpovedá za mestský úrad
Oddelenie právne.

Čl. VIII
Verejné obstarávanie
(1) Na úseku verejného obstarávania sa zverejňuje:
a) smernica upravujúca verejné obstarávanie v podmienkach mesta,
b) plán verejného obstarávania,
c) ročná správa o verejnom obstarávaní,
d) zápisnica a oznam o výsledku verejného obstarávania s uvedením zoznamu
zúčastnených uchádzačov s ich ponukami, víťaznej ponuky a vyradených uchádzačov,
e) výzva k predkladaniu ponúk prostredníctvom elektronického zoznamu podnikateľov
alebo prostredníctvom samostatného prieskumu trhu minimálne 5 pracovných dní pred
uzávierkou predkladania ponúk.
(2) Za zverejnenie informácií podľa predchádzajúceho odseku zodpovedá za mestský úrad
Oddelenie právne okrem písmena e), za zverejnenie ktorého zodpovedá príslušný útvar
alebo oddelenie realizujúce prieskum trhu.
(3) Za zverejnenie informácií podľa prvého odseku primerane zodpovedá aj príslušná osoba
založená alebo zriadená mestom, ak využila metódu prieskumu trhu.
(4) Informácia o výsledku verejného obstarávania obsahuje zoznam zúčastnených uchádzačov
s ponukami, vylúčených uchádzačov s dôvodmi ich vylúčenia.
Čl. IX
Personálna politika a konflikt záujmov
(1) Na úseku personálnej politiky a konfliktu záujmov sa zverejňuje:
a) ponuka voľných pracovných miest,
b) informácia o vyhlásenom výbere či výberovom konaní na obsadzovanú pozíciu,
vrátane štatutárnych pozícií osôb založených alebo zriadených mestom,
c) zápisnica a informácia o výsledku výberu či výberového konania na obsadzovanú
pozíciu, vrátane štatutárnych pozícií osôb založených alebo zriadených mestom,
d) zápisnica Komisie na ochranu verejného záujmu,
e) informácia o zastúpení mesta v orgánoch obchodných spoločností, v ktorých má mesto
majetkový podiel, v rozsahu mena, priezviska, adresy, funkcie a dátume začiatku
výkonu funkcie.
(2) Za zverejnenie informácií podľa predchádzajúceho odseku zodpovedá za mestský úrad
Sekretariát úradu.
(3) Za zverejnenie informácií podľa prvého odseku písmena a) až c) zodpovedá aj príslušná
osoba založená alebo zriadená mestom.
Čl. X
Sociálne veci
(1) Na úseku sociálnych vecí sa zverejňuje:

a) podmienky žiadateľa a kritériá k prideleniu nájomného bytu v bytovom dome
alebo nájomného bytu určeného na bývanie sociálne slabších obyvateľov,
b) zoznam a počet nájomných bytov a domov vo vlastníctve mesta,
c) zoznam evidovaných žiadateľov spĺňajúcich podmienky o pridelenie nájomného bytu
v bytovom dome alebo nájomného bytu určeného na bývanie sociálne slabších
obyvateľov,
d) zápisnica z pridelenia uvoľneného nájomného bytu v bytovom dome alebo nájomného
bytu určeného na bývanie sociálne slabších obyvateľov,
e) podmienky a kritériá k prijatiu detí do materskej školy,
f) zoznam prijatých detí do materskej školy s uvedením dátumu prijatia,
g) zoznam evidovaných detí do materskej školy s určením poradia na dodatočné prijatie
v prípade uvoľnenia miesta,
h) podmienky a kritériá k prijatiu klienta do zariadenia opatrovateľskej služby,
i) zoznam prijatých klientov do zariadenia opatrovateľskej služby s uvedením dátumu
prijatia,
j) zoznam evidovaných záujemcov o prijatie do zariadenia opatrovateľskej služby podľa
poradia.
(2) Za zverejnenie informácií podľa predchádzajúceho odseku písmena a) až d) zodpovedá za
mestský úrad Oddelenia právne, podľa písmena e) až g) Materská škola Jána Kollára a podľa
písmena h) až k) Mestské centrum sociálnych služieb.
Čl. XI
Stavebná činnosť a rozvoj
(1) Na úseku stavebnej činnosti a rozvoja sa zverejňuje:
a) základný dokument s vplyvom na rozvoj mesta ako programy, koncepcie, stratégie,
b) územný plán mesta vrátane jeho zmien a doplnkov, územný plán zóny,
c) informácia o príprave zmien a doplnkov územného plánu mesta či územného plánu
zóny vrátane návrhu na zmeny a doplnky,
d) informácia o začatí územného a stavebného konania.
(2) Za zverejnenie informácií podľa predchádzajúceho odseku písmena a) až c) zodpovedá za
mestský úrad Útvar strategického rozvoja a podľa písmena d) Útvar výstavby a životného
prostredia.

V Malackách dňa 31.12.2015

.......................................................
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., v.r.
primátor mesta

