
Nie Ø
Postupy umožňujúce kľúčovým osobám ovplyvniť agendu zasadaní obecného zastupiteľstva sú jasne vymedzené 1
Agenda zasadaní je zverejnená minimálne 7 dní vopred 0
Agenda a rozvrh zasadaní stálych komisií sú zverejnené minimálne 7 dní vopred 11
Počas zasadaní obecného zastupiteľstva je vyhradený priestor pre občanov a zástupcov médií 1
Existuje postup, ktorý umožňuje občanom osloviť zastupiteľstvo počas zasadnutí s otázkami týkajúcimi sa verejného 
záujmu 

0

Vypracováva sa kompletná zápisnica zo zasadnutí zastupiteľstva 1
Hlasovanie zastupiteľstva je zaznamenávané jednotlivcom 1
Existujú jasné pravidlá pre prístup občanov na zasadnutie zastupiteľstva 3
Zastupiteľstvo pravidelne kontroluje stav uplatňovania prijatých rozhodnutí a zverejňuje výsledky pre občanov 3
Existujú formálne postupy a pravidlá týkajúce sa účasti občanov a technických expertov na práci špecializovaných komisií 
obecného zastupiteľstva 

6

Verejnosti je poskytnutý prístup k  mennému zoznamu členov obecného zastupiteľstva a administratívnych pracovníkov 
zastupiteľstva ako aj kontakty na tieto osoby 

0

Zastupiteľstvo má pevne určené dni v mesiaci kedy sa schádza a tieto dni sú dobre známe verejnosti 3
Rozvrh stretnutí stálych komisií je známy občanom 9
Ročný rozvrh prijímacích hodín členov zastupiteľstva je známy občanom 11
Zastupiteľstvo prijalo etický kódex pre zvolených predstaviteľov 15
O nariadeniach, pravidlách a rozhodnutiach zastupiteľstva týkajúcich sa verejných záujmov sa hlasuje až po druhom 
čítaní a priestore pre verejnú diskusiu 

9

Zastupiteľstvo vypracováva pravidelné prieskumy verejnej mienky týkajúce sa záležitostí verejného významu 14
Zastupiteľstvo pravidelne vypracováva správy o svojich aktivitách a publikuje ich 10
Zastupiteľstvo získava odozvu od občanov cez svoje webové stránky 5
Nariadenia a stanovy zastupiteľstva sú publikované v lokálnej tlači a vystavené na informačných tabuliach 0
Zmeny v legislatíve sú promptne publikované a oznámené verejnosti 0
Zastupiteľstvo prijalo dlhodobý plán strategického rozvoja, ktorý bol prijatý za účasti občanov 1
Zastupiteľstvo a obecná administratíva sa pravidelne stretávajú aby určili ročné ciele a monitorovali ich realizáciu  3
Stretnutia zastupiteľstva sa vysielajú v miestnom rozhlase / televízií 11
Zastupiteľstvo používa formy priamej demokracie (referendá a pléna) 12
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Nie Ø

Rozvrh stretnutí výkonného tímu je zverejnený 3
Stretnutia sú prístupné pre zástupcov médií 6
Stretnutia výkonného tímu, vedúcich oddelení, starostov a zástupcov starostov sa uskutočňujú pravidelne 12
B. Komunikácia
Existuje systém pre prístup k verejným informáciám 
Výkonný tím pravidelne usporiadala tlačové konferencie 
Výkonný tím má pravidelný blok vo vysielaní lokálnych médií 
Obec má tlačové centrum alebo pracovníka pre vzťah s verejnosťou 
Obec má elektronické tlačové centrum 
Obec prevádzkuje telefónnu “horúcu linku” linku pre občanov 
Občania môžu posielať sťažnosti obci cez e-mail 
Obec má vlastnú webovú stránku 
Obec podporuje internetové fórum 
Obec vydáva periodické noviny 
Obec vypracováva prieskumy verejnej mienky o obecných záležitostiach 3 9 1

     * mesačne
     * štvrťročne
     * ročne 2

Výkonný tím usporadúva pravidelné stretnutia s občanmi 
Starosta má prijímacie hodiny pre občanov, aj mimo mestského úradu 
Rozvrh prijímacích hodín výkonného tímu je zverejnený 1
Obec má záznamy o: 5 5

 * brífingoch pre média 2
 * návrhoch a názoroch občanov 4
*  verejných zhromaždeniach 4
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Obec má register: 4 4 2

�       neziskových organizácií 4

�       klientov 4

�       dodávateľov 4

�       regionálnych úradov vládnych agentúr 3

�       kultúrnych inštitúcií 5

Výkonný tím vypracováva štvrťročné správy, ktoré sú prístupné verejnosti pomocou: 4 6

�       stretnutí s občanmi 1

�       lokálnych novín 3

�       obecných novín 2

�       lokálneho rádia a TV 1

�       Internetu 5

Výkonný tím týždenne informuje verejnosť o daňových príjmoch a o výdavkoch 
Výkonný tím pravidelne informuje zastupiteľstvo o aktivitách oddelení 
D. Etické jednanie a konflikt záujmov 
Je prijatý etický kódex pre obecných zamestnancov 
Obec má ombudsmana
Existujú formálne pravidlá pre rast zamestnancov

Obec má verejný register starostových nariadení a dekrétov 
Register je zverejnený na internetovej stránke obce 
Dekréty sú pravidelne zverejňované v obecnom bulletine alebo novinách a v lokálnych médiách 4 11
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C. Správy o aktivitách 

E. Zverejňovanie dekrétov



3. Finančný manažment Ø

Vypracovaniu rozpočtu predchádza odhad potrieb verejných služieb 
Ročné ciele sú schválené a oznámené verejnosti 
Zastupiteľstvo a administratíva pracujú spoločne na rozpočte 
Obec uskutočňuje verejné zhromaždenia ohľadne návrhu rozpočtu 
Schválený rozpočet je publikovaný v informačnej brožúre 
Analýza použitia rozpočtu je publikovaná 
Vypracovávajú sa správy o získaných a vyčerpaných fondoch na rôzne programy a projekty 
Akákoľvek zmena v rozpočte je oznámená verejnosti 
Pri komunikácii a koordinácii medzi obecnou administratívou a vykonávateľmi rozpočtu (školy, obecné podniky) sa 
používajú nasledovné formy:  

3 1

* Listy / inštrukcie  10
* Žiadosti (mesačne) 5
* Iné 4

Pri rozpočte sa používa proces zameraný na transparentnosť a publicitu 
Rozpočtový proces je založený na hodnotení výkonu služieb 1
Vypracováva sa “základný” a “dodatkový” rozpočet pre lokálne služby 
Existujú hodnotiace kritéria pre “dodatkový” rozpočet 

Návrh nariadenia obecného zastupiteľstva v súlade so zákonom o miestnych daniach a poplatkoch podlieha verejnej 
diskusii 
Odhaduje sa prijateľnosť cien služieb a poplatkov 
Správa o spravovaní výnosov je zverejnená 

Na základe strategického plánu obce je vypracovaný dlhodobý investičný plan a tento je oznámený verejnosti 
Občania sa podieľajú na vypracovaní investičného plánu 1
Vypracovávajú a zverejňujú sa správy o alternatívnych zdrojoch výnosov 1
Vypracováva sa odhad ekonomického a sociálneho dopadu plánu a je zverejnený 1
Výsledky investičnej politiky obce sú verejné 15 0
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B. Určovanie miestnych daní, poplatkov a cien služieb 

C. Určovanie kapitálových investícií 
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А. Vypracovanie, prijatie, realizácia a kontrola roz počtu 



Kritéria výberu bankových a poisťovacích služieb a finančného poradenstva sú zverejnené 
Interný odhad výsledkov zavedenia systému finančného manažmentu a kontroly je zverejnený 1
Používa sa systém prémií a sankcií na základe výsledkov auditu 1
Výsledky externých finančných auditov sú zverejnené 9 6
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D. Finančná kontrola



4. Služby Nie Ø

Kompletné informácie o administratívnych službách (ako napr. Potrebné dokumenty, čas vybavenia, ceny) sú k dispozícií 
na informačných tabuliach, publikované v brožúrach a na webových stránkach obce 

Existuje transparentný systém prijímania, spracovávania a oznamovania sťažností, žiadostí, návrhov a poznámok od 
občanov 
Stála spätná väzba od občanov je zabezpečená knihou/schránkou návrhov a sťažností 
Súhrnná analýza poskytovania služieb občanom je zverejnená 
Súhrnná analýza sťažností je zverejnená 3
Existuje systém registrácie a monitorovania žiadostí občanov o služby 
Existujú špecifické postupy pre tok dokumentov o službách 
Existuje možnosť internej elektronickej výmeny administratívnych dokumentov 
Žiadosti o služby môžu byť podané cez internet a informácie o ich postupe môžu byť sledované taktiež na internete 
Obec má centrum služieb zákazníkom/občanom
Spätná väzba o poskytovaní služieb sa získava denne od občanov pomocou dotazníkov 
Rozhodnutia komisie o mestskej výstavbe sú prístupné verejnosti 
Obec zriadila úrady pre poskytovanie služieb v susedstvách 

Obec zriadila “prepážku pre podnikateľov”  2
Existuje verejný register o obecných parcelách vhodných pre obchodné účely 
Existuje verejný register o obecných priestoroch a plochách vhodných pre priemyselné použitie 
Zoznam miest pre vyvesenie reklamných materiálov je zverejnený 
Zmluvy o obchodných aktivitách sú prístupné verejnosti 
Existuje špecializované oddelenie pre poskytovanie služieb podnikateľom a investorom 
 “Obchodný profil” obce je vypracovaný a prístupný všetkým investorom, ktorí prejavia záujem 
Je založená verejná konzultačná rada pre rozvoj lokálnej ekonomiky 1
Obec má systém a jasné pravidlá pre poskytovanie stimulov pre podniky a investorov 
Existuje verejný prístup k informáciám o obecných zdrojoch prístupných pre podnikateľov 19 5
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5. Postupy verejného obstarávania Nie Ø
Obec poskytuje voľný prístup občanov k jednaniam, ktoré sa konajú na základe zákona o verejnom obstarávaní  

Komisie pre obstarávanie majú za členov aj externých expertov 

Komisie pre obstarávanie majú členov aj z obchodných organizácií

Komisie pre obstarávanie majú členov aj z neziskových organizácií

Výber členov komisií je založený na jasných formálnych kritériách 

Jasné pravidlá existujú pre pomer rôznych zástupcov v komisiách 

Sú vypracované jasné kritériá pre hodnotenie a určenie poradia jednotlivých ponúk 

Dôvody hodnotenia ponúk sú zverejnené 

Externí pozorovatelia sa zúčastňujú hodnotenia a určovania poradia ponúk 

Zástupcovia médií sa zúčastňujú pri otváraní dokumentácie ponúk 

Členovia pôvodnej komisie sú prítomní podpisovaniu dodatkov k zmluvám 

Výsledky monitorovania dopadu podpísaných kontraktov sú zverejnené 

Existujú opatrenia pre predchádzanie konfliktu záujmov pri výbere členov komisií 

Existujú opatrenia zabraňujúce lobizmu u členov komisií 
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6. Obecný majetok Nie Ø

Obec má verejný register obecného majetku 
Obec má verejný register prenájmov domového fondu 
Obec má verejný register majetku prenajatého pre nebytové účely 
Obec má verejný register majetku určeného na koncesie 
Obec má verejný register majetku, na ktorý boli udelené koncesie a tiež aktivít, na ktoré boli tieto kontrakty podpísané 
Obec má verejný register prenájmov poľnohospodárskej pôdy 
Obec má verejný register neobsadeného domového fondu 
Obec má verejný register neobsadeného majetku určeného na nebytové účely 
Obec má verejný register poľnohospodárskej pôdy 
Informácie o akomkoľvek obecnom majetku prenajatom politickým stranám a štátnym úradom sú prístupné verejnosti 

Existuje verejný zoznam obecného majetku ponúknutého na predaj 
Existuje verejný zoznam obecného majetku, pre ktorý ponúknutá možnosť rozšírenia stavebných povolení 
Existuje verejný zoznam obecného majetku ponúknutého na výmenu 
Existuje verejný zoznam obecného majetku ponúknutého na rozdelenie 
Existuje verejný zoznam obecného majetku ponúknutého na ukončenie spoločného vlastníctva 
Existuje verejný zoznam hnuteľného majetku obce ponúknutého na predaj 
Existujú formálne kritériá pre určovanie členstva v komisii pre registrovanie a ubytovanie (v obytných budovách) 
spôsobilých občanov  

1

Pravidlá pre činnosť tejto komisie sú prístupné verejnosti 1
Pravidelné správy o výberoch nájomného sú prístupné verejnosti 
Záväzky kontrolórov v obecných spoločnostiach sú formálne určené 2

Finančné správy týchto spoločností sú verejné 1
Je prijatý formálny transparentný proces pre voľbu manažmentu a dozorných rád spoločností, kde je obec jediným 
vlastníkom a proces pre výber obecných zástupcov do rád spoločností, ktorých akcie obec vlastní 

1

Obecní zástupcovia v obchodných spoločnostiach musia informovať obecné zastupiteľstvo o aktivitách týchto spoločností 
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C. Obchodné spolo čnosti s obecnou ú časťou 
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Obec má verejný register všetkého sprivatizovaného majetku 1
Existuje obecná agentúra pre privatizáciu alebo iné podobné oddelenie, ktoré sa špecializuje na privatizáciu 1
Obec má verejný register všetkých sprivatizovaných podnikov 1
Verejnosť je informovaná o výsledkoch po-privatizačných kontrol 1
Organizujú sa verejné stretnutia s potencionálnymi kupcami 23 10
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D. Privatizácia










