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Vec:  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
11.02.2016

Dňa  11.02.2016  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovnej veci:

1. Chcel by som vedieť, aká je situácia so zmluvou MAXNETWORK? Samozrejme, ak 

sú okolo toho informácie, ktoré by nemali byť zverejnené, nakoľko rokovania sú ešte 

v priebehu, tak sa uspokojím aj s písomnou odpoveďou. Túto odpoveď by som bol 

rád, keby som dostal do týždňa. Taktiež by som žiadal minimálne po dvoch týždňoch 

písomnú správu o tejto záležitosti. Treba vedieť, že v tomto prípade ide o 1 mil. 83 

tisíc eur za takú službu, ktorú sa dá zabezpečiť aj za 250 tis.  eur. Čiže ide o pre 

mesto  veľmi  nevýhodnú  zmluvu.  Hovoril  som  aj  s odborníkmi.  Každopádne  sa 

musíme usilovať  o zrušenie  tejto  zmluvy.   Minule  som hovoril,  že som rokoval  aj 

s právnikmi,  a nakoľko  v zmluve  nie  je  stanovená  žiadna  sankcia,  podľa  názoru 

dvoch právnikov zmluva môže byť vypovedaná bez sankcií. Samozrejme môžeme 

očakávať, že druhá strana bude reagovať tak, že prípad podá na súd. Ide o veľkú 

sumu,  z ktorej  sa  dá  zaplatiť  advokátov,  ale  prakticky  nemajú  šancu  vyhrať  súd. 

Takže o tomto by som žiadal do týždňa zaslať písomnú odpoveď, a potom buď podľa 

aktuálnych  dianiach  alebo  minimálne  dvojtýždenne  písomnú  správu  o aktuálnych 

informáciách. Okrem toho by som sa chcel spýtať na informačný systém Mestského 

úradu, či sú nejaké vývoje v rokovaniach? Predtým sme o tom veľa rozprávali,  ale 

teraz  som  nepočul  ohľadom  tohto  systému  žiadne  informácie.  Aj  o tomto  bude 

postačovať písomná odpoveď.

Odpoveď na Vašu otázku položenú ústne:

1. Prednosta  Mestského  úradu  v  Komárne  na  zasadnutie  mestského  zastupiteľstva 

konaného 17.3.2016 predkladá informatívnu správu v súvislosti so zmluvou o dielo 

uzavretej medzi Mestom Komárno a spoločnosťou MAXNETWORK s.r.o. 
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K informačnému systému MsÚ: začiatkom roka 2016 bola na stránke mesta Komárna 

zverejnená výzva na predloženie cenových ponúk ohľadom zabezpečenia cloudových 

služieb  a  softvérových  licencií.  Súťaže  sa  zúčastnili  tri  firmy,  ako  finančne 

najvýhodnejšia bola zvolená firma Slovanet a.s., s ktorou bola podpísaná aj zmluva, 

ktorá je tiež zverejnená na webovej stránke mesta Komárno. V súčasnej dobe sa 

vykonáva  príprava  na  prechod  na  cloudové  služby,  ukončenie  prechodu  -  teda 

uvedenie  úradu  do  ostrej  prevádzky  je  plánované  na  začiatok  apríla  2016. 

Momentálne sa rieši aj plnenie zákonom danej povinnosti obce - v zmysle zákona 

305/2013 - egovernment.

S pozdravom         

                                                                                              
     
         Ing. László Stubendek

                           primátor mesta 


