Mestský úrad Žiar nad Hronom

- Politika kvality a protikorupčná politika Vedenie mesta Žiar nad Hronom si uvedomuje zodpovednosť za chod samosprávy
efektívne plnenie všetkých jej úloh, za dôveryhodnosť občanov, zvyšovanie kvality
poskytovaných služieb pri dodržiavaní protikorupčných zásad. V zmysle uvedených
súvislostí vedenie mesta si predsavzalo:
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Otvorene komunikovať s obyvateľmi, v snahe o vytvorenie dobrého vzťahu
obyvateľov k mestu.
Pristupovať k obyvateľom ako k zákazníkom. Pri rozhodovaní zohľadňovať námety
a požiadavky všetkých zainteresovaných strán, v súlade s prijatým etickým
kódexom, dodržiavaním právnych a iných aplikovateľných požiadaviek.
Vytváranie podmienok pre rozvoj mesta, regiónu a pozitívne prezentovanie sa
regiónu navonok a v zahraničí.
Zaväzujeme sa vykonávať všetky aktivity čestne, bezúhonne a s maximálnou
možnou mierou transparentnosti. Od našich dodávateľov, partnerov a klientov
očakávame etické a protikorupčné správanie.
Zákaz korupcie a vyžadovanie dodržiavania protikorupčných predpisov a prijatých
etických pravidiel zamestnancami na všetkých úrovniach riadenia mesta. Ich
porušenie sa považuje za hrubé porušenie pracovnej disciplíny.
Posudzovať a dôverným spôsobom vyšetrovať akúkoľvek korupciu alebo porušenie
prijatých pravidiel, ktoré boli oznámené alebo zistené Hlavným kontrolórom mesta,
ktorý je menovaný pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov
a pravidiel.
Zaväzujeme sa ochraňovať oznamovateľov podnetov porušenia protikorupčných
predpisov a pravidiel, poskytovať im potrebné informácie o možnostiach
nahlasovania podozrení z korupcie tak, aby nevyvolávalo u oznamovateľov obavy z
odvetných opatrení.
Vytvorenie a rozvíjanie internej komunikácie medzi zamestnancami úradu a odbormi,
ktorá je založená na vzájomnej dôvere, bez strachu z odvetných opatrení za
vyjadrené obavy.
Podporovaním odborného rastu a vzdelávania zamestnancov úradu zvyšovať ich
povedomie ku kvalite a k protikorupčnému správaniu.
Udržiavať a monitorovať procesy systému manažérstva kvality a protikorupčného
manažérstva. Prijímať opatrenia pre ich neustále zlepšovanie podľa požiadaviek
EN ISO 9001 a ISO 37001.

Vedenie mesta zaväzuje všetkých svojich zamestnancov, zamestnancov ovládaných organizácií
mesta a dodávateľov v rozsahu zmluvných dohôd k napĺňaniu uvedených zámerov a očakáva ich
plnú angažovanosť.
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