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Návrh

uznesenia

UZNESENIE č. ........... / 2014
zo dňa 12. 12. 2014

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja po prerokovaní materiálu

A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o zverejňovaní
samosprávneho kraja

materiálov

na

webovej

stránke

Úradu

Bratislavského

B. u k l a d á
riaditeľovi Úradu BSK
zabezpečiť umiestnenie otvárania zverejňovaných materiálov cez rýchly vyhľadávač (quick
view)
T: 2/2015
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Dôvodová správa
Zámerom predkladaného materiálu je stanoviť princíp zverejňovania materiálov
týkajúcich sa komisií a Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
prostredníctvom internetu. Návrh vychádza zo snahy o maximálnu transparentnosť
a otvorenosť činnosti regionálnej samosprávy.
Zverejňovanie programu a materiálov do komisií Zastupiteľstva Bratislavského
samosprávneho kraja nepatrí medzi povinné zverejňovanie informácií podľa článku
I., § 5 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a neukladá túto povinnosť zverejňovania ani Zákon
č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, ani Rokovací poriadok Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho.
V súčasnosti sa zverejňujú na webovej stránke Úradu Bratislavského samosprávneho
kraja pozvánka, materiály na rokovanie zastupiteľstva BSK, uznesenia a zápisnice
zo zasadnutí Zastupiteľstva BSK, ktoré je Úrad BSK povinný zverejňovať. Ďalej sa
zverejňuje zvukový záznam, hlasovanie a účasť poslancov na zasadnutiach
Zastupiteľstva BSK a Komisií BSK. Na základe niekoľkých požiadaviek zo strany
poslancov a na základe vôle o maximálnu transparentnosť, Úrad Bratislavského
samosprávneho kraja navrhuje, aby sa od schválenia zverejňovali na webovej
stránke dokumenty týkajúce sa Komisií a Zastupiteľstva BSK nasledovne:
V sekcii ZASTUPITEĽSTVO sa budú zverejňovať:
→ Termíny zasadnutí Zastupiteľstva BSK
→ Pozvánka + program
→ Materiály na rokovanie Zastupiteľstva BSK
→ Hlasovanie
→ Uznesenia
→ Zápisnica
→ Zvukovo-obrazový záznam
→ Účasť poslancov
V sekcii KOMISIE sa budú zverejňovať:
→ predseda komisie
→ členovia komisie
→ tajomník komisie s telef. kontaktom a mailovým kontaktom
→ termíny zasadnutia Komisií BSK
→ pozvánka
→ účasť poslancov
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Stanoviská komisií Zastupiteľstva BSK
Bod :„ Informácia o zverejňovaní materiálov na web stránke BSK“
Názov komisie

Stanovisko komisie k návrhu materiálu

Hlasovanie

Komisia zdravotníctva
a sociálnych vecí

Členovia KZaSV po prerokovaní materiálu
odporúčajú materiál predložiť na rokovanie Z BSK
a schváliť s pripomienkou, že sa v sekcii komisie
vypustí zverejňovanie zápisníc.

Prítomní: 6
Za:
4
Proti:
1
Zdržal:
1
Nehlasoval:0

KD po prerokovaní odporúča Z BSK prerokovať
a v zmysle doplneného uznesenia zobrať na
vedomie predložený materiál.

Prítomní: 6
Za:
6
Proti:
0
Zdržal:
0
Nehlasoval:0
Komisia európskych záležitostí,
Komisia európskych záležitostí, regionálnej
Prítomní: 7
regionálnej spolupráce a
spolupráce a cestovného ruchu odporúča Z BSK
Za:
7
cestovného ruchu
prerokovať a vziať na vedomie predložený materiál.
Proti:
0
Zdržal:
0
Nehlasoval:0
Komisia kultúry
Komisia kultúry po prerokovaní materiálu odporúča Z Prítomní: 6
BSK zobrať na vedomie materiál
Za:
6
Proti:
0
Zdržal:
0
Nehlasoval:0
Komisia regionálneho
Komisia po prerokovaní materiálu odporúča Z BSK Prítomní: 7
rozvoja, územného
Za:
6
predložený materiál zobrať na vedomie.
plánovania a životného
Proti:
0
prostredia
Zdržal:
1
Nehlasoval:0
Komisia školstva, športu a
Komisia materiál prerokovala. Odporúča „V sekcii
Prítomní: 7
mládeže
Komisie sa budú zverejňovať“ vypustiť
Za:
7
text „zápisnice“. Po úprave textu predložiť v zmysle
Proti:
0
Komisia dopravy

Akceptované /
Neakceptované

Zapracované /
Nezapracované

akceptované

zapracované

akceptované

zapracované

akceptované

zapracované

návrhu uznesenia na rokovanie
Zastupiteľstva BSK.

Zdržal:
0
Nehlasoval:0

Komisia
po
prerokovaní
odporúča
Z BSK Prítomní: 7
prerokovať a v zmysle doplneného uznesenia Za:
7
zobrať na vedomie predložený materiál.
Proti:
0
Zdržal:
0
Nehlasoval:0
V stĺpci zapracované / nezapracované pripomienky uviesť či boli / neboli zapracované
Finančná komisia
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