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Vec:  Odpoveď na interpeláciu odznelú na zasadnutí mestského zastupiteľstva zo dňa 
24.09.2015

Dňa  24.09.2015  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Ako  mohol  vyhrať  výberové  konanie  na  vykonanie  stavebného  dozoru  pre 
pevnosť pán Ing. Karol Szalay, keď jeho oprávnenie je len na jednoduché stavby, 
čiže platí len na stavebný dozor rodinného domu? 

2. Prečo  vyhralo  organizovanie  Komárňanských  dní  a  vínneho  korza  občianske 
združenie, ktorého aktívnym členom je aj syn pána primátora? 

3. Chcel by som sa spýtať, že podľa novej organizačnej štruktúry, je kto zodpovedný 
za  ochranu  informačného  systému  mestského  úradu,  za  jeho  rozvoj 
a prevádzkovanie? 

4. V akom stave je zrušenie zmluvy, ktorá bola uzatvorená 6. októbra 2014 s firmou 
Maxnetwork?  V prípade,  že  zmluva  nebola  zrušená,  prosím  o informáciu,  že 
z akých dôvodov? 

5. V akom  stave  je  vývoj  informačného  systému  mestského  úradu,  jeho 
modernizácia, na ktoré sme schválili aj finančné prostriedky vo výške 80 tis. eur? 

6. Má mestský úrad informačno-bezpečnostné zásady? Ako je zabezpečené,  aby 
informácie  a údaje  z mestského  úradu  neunikali?  Existuje  nejaká  ochrana 
zabezpečenia proti úniku informácií? Ak nie, tak prečo nie? 

7. Zúčastnili  sa  zamestnanci  mestského  úradu  na  informatickom  a  informačno-
bezpečnostnom základnom školení?

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

1. V  rámci  vykonaného  VO  bola  požiadavka  aby  preukázali  oprávnenie  na  výkon 
stavebného  dozoru,  nebolo  určené  konkrétne  pre  aký  tip,  z  toho  dôvodu  bol 
vyhodnotené splnenie podmienky účasti ako vyhovujúce. 

2. Právo  organizovania  Vínneho  korza  ako  jediný  záujemca  vyhralo  občianske 
združenie Sine Metu,  ktorého nie je členom syn pána primátora. Pri  organizovaní 
Komárňanských dní  svoje  skúsenosti  občianske  združenie  poskytovalo  bez zisku, 
v záujme zvýšenia profesionality. 

3. Za ochranu, rozvoj a prevádzkovanie informačného systému sú zodpovední samotní 
pracovníci IT vrátane Ing. Róbert Dobi a ich nadriadení. 
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4. Zmluva  o dielo  s predmetným  dodávateľom  bola  uzatvorená  6.10.2014,  ktorú  za 
mesto podpísal bývalý primátor MUDr. Anton Marek. Táto zmluva vznikla z verejného 
obstarávania  vypísaného  na  dodávku  „Elektronizácia  verejnej  správy  a rozvoj  el. 
služieb na miestnej a regionálnej úrovni mesto Komárno“. Cena dodávky 1 083 588,-
EUR.  Predmet  dodávky  sa  skladá  z 25  ks  komponentov  a obsahuje  kompletné 
softwarove vybavenie pre zákonom predpísanú elektronizáciu miest a obcí. V prípade 
jednostranného zrušenia predmetnej zmluvy zo strany mesta, by zhotoviteľ uplatnil 
svoje právo na náhradu škody a to vo výške skutočnej  vzniknutej  škody a ušlého 
zisku min. v rozpätí 5 až 10% z hodnoty diela Preto mesto aj v súčasnosti je nútené 
hľadať také riešenie, ktoré minimalizuje resp. vylúči možné straty. 

5.      V priebehu roka 2015 bolo vykonané šetrenie týkajúce sa nákupu serverovej 
zostavy (v ďalšom server), na ktorú MZ schválilo 80 tis. EUR. Počas šetrenia bolo 
zistené, že pre potreby mesta Komárno je výhodnejšie, ak server nezakúpi, ale si ho 
prenajme - tzv. cloud riešenie. Počas jedného mesiaca bolo vykonané testovanie, či 
na  cloude  bude  možné prevádzkovať  systémy používané v súčasnosti  mestským 
úradom  s  kladným  výsledkom.  Internetové  pripojenie  mestského  úradu  je  na 
prevádzku  cloudu  dostatočné.  Čo  sa  týka  ceny,  cloudové  riešenie  je  finančne 
výhodnejšie,  ako  zakúpenie  vlastného  servera.  V  súčasnej  dobe  prebieha  výber 
vhodného poskytovateľa cloudu a príprava na prechod. 
     Nakoľko  mestský  úrad  nekúpi  server,  bude  spracovaný  návrh  pre  MZ  na 
prerozdelenie financií na iný účel. S prevádzkou cloudu je možné časť úradu vybaviť 
terminálovým prístupom, ktorý je finančne výhodnejší ako klasické PC, je energeticky 
úsporný a radikálne je možné meniť bezpečnostnú politiku. Preto úrad bude žiadať 
schválenie zakúpenia 50 ks terminálov (komplet vrátane LCD, klávesnice a myši). 
Vyrieši sa tým problém značnej časti zastaraných počítačov.
     Ďalší  bude návrh na zakúpenie počítačov pre informatikov -  pracovníci  majú 
zastarané počítače so starým operačným systémom (W XP), pričom časť úradu už 
pracuje na modernejšom systéme (X 7). Modernizácia počítačov informatikov umožní 
ich ďalší profesijný rozvoj. 

6.      MsÚ informačno-bezpečnostné zásady schválené nemá. V priebehu rokov 2013-
14  bola  vedúcim  OOP  spracovaná  smernica  -  zásady  používania  IT  na  MsÚ  v 
Komárne,  ktorá  zahŕňa  aj  problematiku  bezpečnosti  práce  s  údajmi  na  úrade. 
Smernica ešte schválená nie je. 
     Nakoľko mestský úrad nedisponuje  žiadnym HW prostriedkom ani SW, ktorý 
umožňuje  kontrolu  pohybu  dát  na  sieti  a  jednotlivých  koncových  zariadeniach 
(PC, ...), konštatujeme že zabezpečenie proti úniku informácií je nedostatočné. Počas 
predošlých 3 rokov bola  žiadaná suma na zakúpenie  HW zariadenia  sledujúceho 
pohyb dát na sieti   a útoky na samotný úrad,  ale táto suma MZ schválená nikdy 
nebola  (dostala  sa  pod  čiaru).  Taktiež  boli  žiadané  financie  na  zakúpenie  SW, 
pomocou ktorého by bolo možné blokovať porty na PC, MZ však financie na tento 
SW neschválilo. 
     V roku 2013 bol zakúpený a konfigurovaný HW firewall Microtic, ktorý chráni úrad 
pred  útokmi  z  internetu  a  blokuje  nežiadanú  komunikáciu  zo  strany  úradníkov 
smerom von (blokácia webových adries). 

7. Za  posledných  5  rokov  školenie  pre  zamestnancov  týkajúce  sa  bezpečnosti  IT 
vykonané nebolo. V roku 2014 vedúci OOP vykonal školenie týkajúce sa používania 
IT v sieti a bezpečnosť súborov pre svoje oddelenie. 

S pozdravom                                                                                                       
     
         Ing. László Stubendek

      primátor mesta 


