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Vec
Odpoveď  na  interpeláciu  odznelú  na  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  zo  dňa 
22.06.2017

Dňa  22.06.2017  na  zasadnutí  Mestského  zastupiteľstva  v Komárne  ste  interpelovali 
primátora mesta v nasledovných veciach:

1. Pán primátor  vo  volebnej  kampani  si  sľúbil  transparentnosť.  Budem teraz  hovoriť 
o webovej  stránke mesta,  ktorá by mala obsahovať  všelijaké potrebné a užitočné 
informácie pre obyvateľov.  Transparentnosť pre mňa znamená, nezávisle od toho, 
ako to presne upravuje zákon, že objednávky, faktúry a zmluvy sa ako dostanú na 
webovú stránku mesta?

2. Pri objednávkach a faktúrach je to, že ani pri tých, ktoré sú zverejnené sa nedá zistiť 
o čom sú, lebo sú tam uvedené len údaje s informatívnym charakterom. Treba sa 
pozrieť  na  webovú  stránku  iných  miest,  kde  sa  dá  pozrieť  tieto  informácie 
podrobnejšie.

Odpovede na Vaše otázky položené ústne:

K otázkam 1 a 2:

Zavedenie  nového  informačného  systému  mesta  treba  chápať  ako  jeden  zložitý 
proces v rámci ktorého sa riešili rôzne problémy v rôznych etapách nadväzujúcich na 
časové  a  technologické  postupy  prechodu.  Nový  systém  umožňuje  skvalitnenie 
poskytovania informácií pre verejnosť t.j. transparentnosť o čom aj Vy zmieňujete vo 
svojej  otázke.  Nakoľko  proces  integrácie  nového  informačného  systému   stále 
prebieha  a k  pusteniu   zverejňovania  z nového  IS  boli  nutné  kroky,  napr.  bolo 
potrebné  zriadenie  ďalších  výpočtových  kapacít  v cloudovom  stredisku,  nábeh  na 
nový spôsob zverejňovania bol realizovaný  v súčinnosti i poskytovateľom cloudových 
služieb  až  teraz,  čo  vytvorilo  informačné  vákuum  trvajúci  od  začiatku  t.r.,  kvôli 
ktorému  sa ospravedlňujeme a žiadame o pochopenie. Treba to chápať ako nutnú 
daň, resp. obeť za prínosy poskytované a ponúkané novým IS.

V prílohe  č.  1  Vám  prikladáme  popis  o tom,  čo  všetko  poskytuje  nový  spôsob 
zverejňovania. Radi by sme upriamili  pozornosť na časť rozpočtu, ktorá je  ďalšou 
pridanou  hodnotou  nového  informačného  systému.  Dôkazom  transparentnosti  je 
práve táto časť a forma zverejnených informácií. 

Sme presvedčení, že zavedenie nového informačného systému mesta ako aj nový 
prístup k zverejneniu je prínosom oproti predchádzajúcemu stavu, a to pre poslancov 
ako aj pre občanov mesta. Všetky informácie zverejňované do 31.12.2016 budú aj 
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naďalej  prístupné  na   pôvodnom  -  obvyklom  mieste  (Komárno.sk  Zmluvy, 
Objednávky, Faktúry).

Na záver ešte konštatovanie, že súčasná úroveň a množstvo zverejnených informácií 
je len základ. Nový systém ponúka a je schopný zverejňovať priamo z informačného 
systému mesta (automatizovane bez potreby ďalšieho zásahu zamestnancov úradu) 
omnoho  viac informácií a v rôznych ďalších úrovniach, ako to umožňuje súčasná 
verzia programu, je to však vecou potreby ďalších investícií do informačného systému 
mesta.

S pozdravom                                                                                                       
     
Mgr. Béla Keszegh

        zástupca primátor mesta 
na základe poverenia primátorom 

Príloha č. 1 - Popis novozriadených služieb eGov – zverejňovanie


