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Andrej Petrek, starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto:
Zverejňovanie zmlúv a faktúr – zvýšenie procesu budovania transparentnej
samosprávy
Vo volebnom programe, ktorým som sa pred štyrmi rokmi uchádzal ako
kandidát na starostu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o dôveru
Staromešťanov, som prisľúbil, že zverejním všetok majetok mestskej časti na
internete a sprehľadním nájomné vzťahy. Dnes môžem konštatovať, že sa mi
aj s poslancami mestskej časti podarilo urobiť viac, než sme si predsavzali.
Mojím prvým krokom po nástupe do funkcie starostu v decembri r. 2006
bola pasportizácia majetku, ktorý má Staré Mesto v správe od hlavného
mesta SR Bratislavy. Následne sme ho zverejnili podľa jednotlivých kategórií:
- budovy
- byty
- nebytové priestory
- pozemky
- komunikácie
- zeleň
Informácie o majetku tak prestali byť obchodným artiklom. V máji r. 2007
miestne zastupiteľstvo prijalo zásady pre nakladanie s týmto majetkom. Za
tento novátorský čin sme boli prvýkrát vyhodnotení neziskovou organizáciou
Transparency International Slovensko. Princípy prijatých zásad sa o dva
roky neskôr stali základom parlamentného zákona o nakladaní s obecným
majetkom.
Do môjho nástupu do funkcie starostu na miestnom úrade nejestvovala
centrálna evidencia zmlúv, občas bol problém zistiť, kde sa ktorá v prípade
potreby nachádza. Aj v tom som urobil poriadok. Vydal som rozhodnutie
starostu o obehu dokumentov, aby sa nič dôležitého nestratilo, ani nedalo
dodatočne dopĺňať. Na základe požiadaviek obyvateľov zverejnila mestská
časť tie, ktorých sa dovolávali, napr. zmluvu s odťahovou spoločnosťou Aster
či zmluvu s parkovacou spoločnosťou BPS. Nebol som však spokojný, keďže
to bolo nesystémové riešenie.
Zmenilo sa to až po ponuke bratislavskej spoločnosti ARS Nova, spol. s. r. o.
V súčasnosti na webovej stránke Starého Mesta postupne nabieha sekcia
eGovernment, ktorá ďalej sprehľadňuje činnosť samosprávy. Obyvatelia
mestskej časti, ale aj ďalší záujemcovia sa už môžu dostať k textom zmlúv
uzatvorených mestskou časťou a tiež k faktúram za dodané tovary a služby.
Len pred pár týždňami Transparency International
Slovensko ocenila
staromestskú samosprávu v tomto volebnom období už po druhý raz.
Tentoraz posudzovala otvorenosť sto najväčších slovenských miest a obcí.
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto skončila ako šiesta. Výsledky vyplývajú
z merania rozsahu protikorupčných opatrení, ale aj kvality informácií

poskytovaných na webovej stránke a na základe žiadostí v zmysle zákona č.
211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Hodnotených bolo 11
oblastí – od poskytovania informácií, podielu verejnosti na rozhodovaní
a verejnom obstarávaní, cez predaj majetku až po udeľovanie grantov
a informácií. TIS meria kvalitu formálnych pravidiel na základe 112
ukazovateľov, ako napr. zavedenie elektronických aukcií, zoznamu zmlúv
a faktúr na webových stránkach, existencie etického kódexu zamestnancov
úradov a pod.
V blízkej budúcnosti plánuje staromestská samospráva ponúknuť
obyvateľom mestskej časti v maximálnej možnej miere elektronizáciu služieb
verejnosti. Občania už nebudú nútení vybavovať všetky záležitosti osobne.
Sľubujeme si od toho zefektívnenie práce úradu, ale aj ďalšie zvýšenie
otvorenosti a transparentnosti. Aj preto je v našom záujme ďalej
spolupracovať so spoločnosťou ARS Nova, ktorá za veľmi výhodných
ekonomických podmienok ponúka svoje softvérové produkty vyvíjané v úzkej
kooperácii so softvérom, ktorý už roky používame (pre rozpočet, ekonomiku
a učtovníctvo).

