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Dôvodová správa

Všeobecná časť:

Zámerom predkladaného materiálu je stanoviť pravidlá zverejňovania informácií o činnosti samosprávy obce prostredníctvom internetu. Návrh sa opiera o zákon o slobodnom prístupe k informáciám a na jeho základe upravuje zverejňovanie informácií v podmienkach samosprávy obce. Návrh vychádza zo snahy o maximálnu transparentnosť a otvorenosť činnosti obecnej samosprávy a zo snahy čo najviac zjednodušiť občanom prístup k informáciám. Preto sa sústreďuje na zverejňovanie informácií prostredníctvom internetu, ktorý sa stáva čoraz rozšírenejším prostriedkom komunikácie a je predpoklad, že tendencia jeho rozširovania bude naďalej pokračovať a počet jeho užívateľov sa bude zväčšovať. 
Povinnosť zverejňovať niektoré informácie o činnosti samosprávy, jej hospodárení a podobne vyplýva zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám, zo zákona o obecnom zriadení, zo zákona o majetku obcí, zo správneho poriadku a niektorých ďalších zákonov. Požiadavky týchto zákonov sú premietnuté do týchto Pravidiel. Pravidlá však určujú oveľa väčší rozsah zverejňovaných informácií v záujme dosiahnutia čo najväčšej transparentnosti a zabezpečenia čo najväčšej informovanosti občanov. Zákony stanovujú rôzne spôsoby zverejňovania informácií – okrem internetovej stránky aj na úradnej tabuli obce, alebo spôsobom v mieste obvyklým. Tieto pravidlá stanovujú, že všetky informácie, ktoré má obec povinnosť zverejňovať aj inými spôsobmi, bude zároveň zverejňovať aj na svojej internetovej stránke.
Aktívne informovanie na internete samotnou samosprávou vytvára najlepšie podmienky pre informovanosť občanov a pre verejnú kontrolu samosprávy. Zároveň to predstavuje pre občanov najjednoduchší a najpohodlnejší spôsob získavania informácií bez potreby návštevy obecného úradu alebo komunikácie s jeho pracovníkmi.


Osobitná časť:

K Prvej časti 
Úvodné ustanovenia (článok 1)
Vymedzujú sa základné kategórie informácií, ktoré sa povinne zverejňujú na internetovej stránke. Tieto základné kategórie majú byť v záujme dosiahnutia čo najväčšej prehľadnosti usporiadané do osobitných rubrík a tieto rubriky, prípadne aj podrubriky, na ktoré sa ďalej členia, majú byť dostupné priamo z úvodnej stránky, na ktorej sa nachádzajú základné informácie o obci. Obecnému úradu sa stanovuje povinnosť zabezpečovať prevádzku internetovej stránky a zabezpečiť, aby boli informácie aktuálne, úplné a prehľadne usporiadané. 

K Druhej časti 
Informácie o samospráve (články 2 až 8)
Vymedzuje sa štruktúra informácií o samospráve obce. Tvoria ju základné dokumenty obce, informácie o orgánoch obce (zastupiteľstvo, starosta, obecný úrad, hlavný kontrolór) a ďalšie informácie o samospráve obce.
Upravuje sa zverejňovanie informácií o činnosti obecného zastupiteľstva, ako aj jeho orgánov – komisií a obecnej rady, ak je zriadená. Široké zverejňovanie všetkých dostupných informácií o činnosti obecného zastupiteľstva prispeje k zvýšeniu informovanosti občanov o pôsobení obecného zastupiteľstva, komisií, obecnej rady i jednotlivých poslancov. K zvýšeniu informovanosti občanov má prispieť aj návrh zverejňovať úplné znenie materiálov prerokovávaných zastupiteľstvom. 
Zo zákona vyplýva povinnosť zverejňovať v úplnom znení len návrhy všeobecne záväzných nariadení a návrh rozpočtu obce. Zverejnenie programu rokovania a samotných uznesení bez zverejnenia celého prerokovaného materiálu v mnohých prípadoch neumožňuje občanom vytvoriť si konkrétnejší obraz o prerokovanom bode programu. Ak je napr. zverejnené iba uznesenie, že obecné zastupiteľstvo berie na vedomie nejakú správu, bez toho, aby sa občan mal možnosť oboznámiť aj s touto správou, nemá pre neho uvedená informácia prakticky žiadnu informačnú hodnotu. Preto sa navrhuje zverejňovať materiály v úplnom znení. Takýto postup navyše rozšíri priestor pre podieľanie sa občanov na správe verejných vecí. Bude občanom vytvárať reálnu možnosť vplývať na rozhodovanie samosprávy prostredníctvom konzultácie s poslancami, osobnou účasťou na zasadnutí zastupiteľstva, či prípravou kvalifikovaných návrhov a pripomienok k prerokovávaným materiálom.
Vo vzťahu k starostovi je podrobnejšie upravená štruktúra informácií o jeho pracovných stretnutiach a služobných cestách. 
Informácie o obecnom úrade majú slúžiť na bežnú komunikáciu obyvateľov s úradom, ale aj na verejnú kontrolu činnosti obecného úradu.
V článku 8 je upravené zverejňovanie informácií o ďalších aspektoch činnosti samosprávy – voľbách jej orgánov, miestnom referende, zhromaždení obyvateľov obce a petíciách. Vo vzťahu k nim sa zverejňujú jednak predpisy, ktoré v obci upravujú konanie miestneho referenda, zhromaždenie obyvateľov, či vybavovanie petícií, zároveň aj informácie o konkrétnych uskutočnených referendách, zhromaždeniach a petíciách, ktoré boli prerokované v zastupiteľstve.

K Tretej časti 
Informácie o hospodárení a majetku obce (články 9 až 13)
Upravuje sa zverejňovanie informácií o hospodárení a majetku obce. Pretože samospráva hospodári s prostriedkami získanými od daňovníkov, čiže občanov, je potrebné, aby sa toto hospodárenie uskutočňovalo v podmienkach čo najväčšej transparentnosti a aby občania mali možnosť kontrolovať svoju samosprávu, ako pôsobí v tejto oblasti. 
V osobitných článkoch je upravené zverejňovanie informácií o hospodárení obce, o majetku obce, o verejnom obstarávaní a povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry.
Informácie o hospodárení zahŕňajú informácie týkajúce sa rozpočtu obce, záverečného účtu, využitia dotácií, úverov, investícií, dlžníkov obce, dotácií poskytovaných obcou. Tieto informácie sa navrhuje zverejniť aj spätne od 1.1.2007, avšak v dvoch fázach. K nadobudnutiu účinnosti Pravidiel sa navrhuje zverejňovať aktuálne informácie, a do troch mesiacov aj informácie za predchádzajúce obdobie. Bližšie sa upravuje zverejňovanie informácií o dotáciách poskytovaných obcou.
Informácie o majetku obce sa týkajú evidencie majetku obce a informácií o predaji a prenájme majetku obce. Obec je povinná pri predaji a prenájme majetku obce postupovať v súlade so zákonom o majetku obcí, ktorý stanovuje, že sa takéto informácie budú zverejňovať.
Verejné obstarávanie je upravené zákonom o verejnom obstarávaní. V záujme jeho čo najväčšej transparentnosti je vhodné čo najviac informácií zverejňovať na internetovej stránke obce.
Zmluvy, objednávky a faktúry sa na internetovej stránke obce zverejňujú povinne na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

K Štvrtej časti 
Informácie zverejňované a sprístupňované podľa osobitných predpisov (články 14 až 18)
Ide o prebratie ustanovení zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý nariaďuje povinné zverejňovanie niektorých informácií aj prostredníctvom internetu. Ide predovšetkým o informácie, ktoré občanovi pomáhajú zorientovať sa v získavaní informácií o činnosti miestnej samosprávy a v prípadnej komunikácii s ňou.
Stanovuje sa pravidlo, že informácie, ktoré boli sprístupnené na základe žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, budú zároveň zverejnené na internetovej stránke. To umožní ďalším žiadateľom o rovnakú informáciu, nájsť túto informáciu priamo na webovej stránke bez toho, aby musel podávať žiadosť o informácie na obecný úrad. A v prípade, že žiadateľ požiada o informáciu, ktorá už bola zverejnená, bude môcť obecný úrad žiadosť vybaviť odkazom na zverejnenú informáciu, čiže nebude musieť vypracovávať pre žiadateľa novú odpoveď.
Stanovuje sa pravidlo, že všetky informácie, ktoré sú zverejňované na úradnej tabuli, sú zároveň zverejňované aj na elektronickej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza na internetovej stránke. Občanom to uľahčí získavanie informácií, pretože nebudú musieť fyzicky chodiť k úradnej tabuli, ale identické informácie získajú úplne pohodlne cez internet. Charakter internetu navyše umožňuje poskytnúť priestor pre podstatne väčší rozsah informácií ako “materiálna” úradná tabuľa, takže na elektronickej úradnej tabuli budú môcť byť materiály archivované aj po tom, čo budú fyzicky zvesené z úradnej tabule. To tiež prispeje k lepším podmienkam pre informovanosť občanov o činnosti samosprávy.


K Piatej časti
Informácie o právnických osobách zriadených a založených obcou a obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce (článok 19)
Navrhuje sa zverejňovať informácie o právnických obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách, obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou obce a o organizáciách založených alebo spoluzaložených obcou, vrátane informácií o ich hospodárení a o zástupcoch obce v ich orgánoch.


K Šiestej časti
Spoločné a záverečné ustanovenia (články 20 až 22)
Spoločné ustanovenia stanovujú lehoty zverejňovania informácií, ak tieto nie sú špecificky upravené v rámci jednotlivých článkov. Návrh vychádza zo snahy o čo najrýchlejšie informovanie občanov. Zároveň predpokladá, že raz už zverejnené informácie ostanú v záujme komplexnosti informácií zverejnené už natrvalo. Informácie, ktoré stratia platnosť alebo sa stanú neaktuálnymi, nebudú z internetovej stránky odstránené, iba preradené do archívu príslušnej rubriky. Spoločné ustanovenia upravujú aj základné princípy štruktúry jednotlivých kategórií zverejňovaných informácií a stanovujú požiadavku, aby boli zverejnené vo formáte umožňujúcom vyhľadávanie a kopírovanie.
Vymedzuje sa, ktoré informácie o činnosti samosprávy v minulosti by mali byť v súlade s týmito pravidlami zverejnené na internetovej stránke do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti pravidiel. 


