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Vec 
Odpove ď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zas tupite ľstva zo d ňa 
18.05.2017 
 

Dňa 18.05.2017 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Komárne ste interpelovali 
primátora mesta v nasledovnej veci: 

 
1. Prečo nie je zverejnená na webovej stránke mesta v tomto roku ani jedna 

objednávka, ani jedna faktúra, nie sú zverejnené zápisnice z verejných obstarávaní? 
 

Odpoveď na Vašu otázku položenú ústne: 
 

1. Mesto Komárno od 1.1.2017 rieši prechod celého mestského úradu na nový 
informačný systém. Súčasťou tohto systému, podobne ako to bolo aj v predošlom 
informačnom systéme, sú výstupy, ktoré súvisia so zákonom 211/2000 Z.z., 
konkrétne aj zverejňovanie objednávok a faktúr. 
Nakoľko bolo mesto Komárno nútené od 1.1.2017 riešiť urýchlený prechod na nový 
informačný systém, ktorý vznikol z dôvodu odstúpenia od zmluvy dovtedajšieho 
dodávateľa firmy A.V.I.S. s.r.o. (dôvod bol vysvetlený na 33. zasadaní MZ), bolo 
podľa priorít stanovené poradie, v akom slede sa prechod na nový IS uskutoční. 
Zverejňovanie informácií v zmysle zákona 211/2000 Z. z. je súčasťou nového IS. 
Nakoľko sa zverejňovanie informácií rieši komplexnejšie, ako doteraz, bolo potrebné 
dohodnúť aj s firmou Slovanet zriadenie nového servera, ktorý zverejňovanie údajov 
bude zabezpečovať (jednaniami sa podarilo zabezpečiť, že Slovanet poskytne ďalšie 
kapacity bez finančných nárokov!). Podľa prísľubu pracovníkov firmy CG by malo byť 
zverejňovanie plne funkčné od konca júna 2017 s tým, že všetky objednávky, faktúry 
a zmluvy vystavené úradom za rok 2017 budú v novom systéme zverejnené. 
Zverejňovanie zmlúv mesta samozrejme bolo vykonávané na obvyklom webovom 
sídle tak, ako doposiaľ. V ďalšom sa už zverejňovanie bude vykonávať 
automatizovane denne. 

 
Zápisnice z verejných obstarávaní sú pravidelne zverejnené na webovej stránke 
mesta. Nájdete ich tu: http://www.komarno.sk/sk/2017_4492.html. 
 

 
 S pozdravom                                                     
 
                                                         

         Ing. László Stubendek  
                                  primátor mesta 


