MESTO KOMÁRNO
Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Naše číslo: 54415/48110/OOP-ZP1/2013

Komárno, 01. augusta 2013

ZÁPISNICA
Z 31.(MIMORIADNEHO) ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V KOMÁRNE
KONANÉHO DŇA 1.AUGUSTA 2013 NA MESTSKOM ÚRADE V KOMÁRNE
____________________________________________________________________________
31. (mimoriadne) zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne o 14:07 hod. otvoril
a viedol
MUDr. Anton Marek, primátor mesta

za účasti poslancov (prezenčná listina je prílohou zápisnice). Zároveň privítal aj zástupcov tlače
a ostatných prítomných.
Neprítomní - ospravedlnení: Mgr. Imre Andruskó, Mgr. György Batta, Csaba Cúth, Ing. Imrich
Dubány, Mgr. Ondrej Gajdáč, Ing. László Győrfy, MUDr. Szilárd Ipóth, JUDr. Mária Kanthová,
Mgr. Béla Keszegh , Mihály Mácza
Ďalší prítomní:
-

zastupujúci prednosta MsÚ,
hlavný kontrolór,
prizvaní zástupcovia tlače.

Pán primátor vyzval prítomných poslancov na prezentáciu. Počet poslancov, ktorí sa pri
otvorení rokovania prezentovali: 14. Dnešné zasadnutie MZ je uznášaniaschopné, keďže je
prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.
Zapisovateľka zápisnice: Bc. Kristína Nagyová

K bodu číslo 1 Otvorenie - Návrh na určenie overovateľov a návrh predloženého
programu
Overovatelia zápisnice: - Ing. Alžbeta Jágerská,
- Ing. Gabriel Dékány.

/Výsledok hlasovania č. 1/:
návrh na uznesenie - overovatelia
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:15 návrh je prijatý (č. uznesenia 1217/2013)
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Pripomienky a návrhy k programu rokovania:
/Výsledok hlasovania č. 2/:
návrh na uznesenie - celý program
Za
:14
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :1
Prítomní
:15 návrh je prijatý (č. uznesenia 1218/2013)
Celý program rokovania:
1. Otvorenie
2. Návrh na účasť mesta Komárno v projekte Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ –
kód: OPIS-2013/1.2/05
3. Záver
K bodu číslo 2 Návrh na účasť mesta Komárno v projekte Elektronizácia služieb miest –
„eMestá“ – kód: OPIS-2013/1.2/05
Dobi – vážený pán primátor, poslankyne, poslanci! Predkladám návrh na uznesenie k návrhu
na účasť mesta Komárno v projekte Elektronizácia služieb miest – „eMestá“. Návrh ktorý ste
obdržali bol upravený v bode C bod 4, bolo vložené za sumu 67 500 eur slovo ročne. Ostatný
text zostáva zachovaný. Čo sa týka samotnej realizácie, v zmysle toho, ako nám to Ministerstvo
financií odsúhlasil v danom materiály, bola vyrátaná suma o ktorú sa budeme uchádzať vo
výške 1 347 048,53 eur. Z toho vyplýva, že 5% spoluúčasť sa dala presne vyčísliť, bude to vo
výške 67 352,43 eur. V tomto novom návrhu, teda budeme miesto tej sumy, čo sme predtým
schválili, tých 70 000 eur, sme spresnili na túto sumu. Ďalej boli vyčíslené prevádzkové náklady,
tie by nemali presiahnuť vo výške sumu 67 500 eur, ktoré bude mesto povinné platiť 5 rokov,
resp. zabezpečovať 5 rokov počas trvania tohto projektu. Ďakujem!
Hortai – pán primátor, bolo spomínané, že v uvedenej veci bolo už schválené uznesenie. Ja by
som poprosila toto uznesenie rýchlo rozložiť, aby sme mali podklad k tomu, lebo v tom
materiálu nevyplynulo, že sa jedná len o spresnenie. Ďakujem!
Bende ml. – ďakujem za slovo pán primátor! Ja by som len v krátkosti toľko, že teda aj keď je
tu zástupca z ministerstva, chcel by som opýtať, že ako pán primátor naznačil, že kvôli tomu sa
zišlo toto zasadnutie, že ministerstvo naposledy zmenilo tú podmienku, že musí sa to na dve
desatinné miesta zaokrúhliť tá suma, čo sa týka spoluúčasti. Tak by som sa chcel opýtať pána
zástupcu z ministerstva, že kedy bolo to usmernenie z ministerstva vydané?
Marek – pán je zástupca akciovej spoločnosti Eurodotácia, ktorá pripravuje podklady a toto
podanie. Ministerstvo financií nariadilo pre všetky mestá, pre všetky zúčastnených, takže on nie
je z ministerstva, len aby som to spresnil.
Bende ml. – potom nemôžem s tým súhlasiť pán primátor, čo ste teda vraveli, že len kvôli tomu
došlo to do zastupiteľstva. Lebo ja som sa pozrel na stránku ministerstva, ohľadom týchto
výziev a teraz ja čo som zistil údaje zo stránky ministerstva, tak táto výzva bola zverejnená
18.04.2013. Odvtedy sme mali jedno zastupiteľstvo, kde sme schválili záverečný účet mesta, to
bolo v máji. Takže ja si myslím, že už na tom zastupiteľstve by sme sa mohli s tým zaoberať.
Druhá vec je, ohľadom tejto výzvy najprv pôvodná lehota bola do 18.7.2013, a potom bola
predĺžená lehota, a to zároveň podotýkam 13.06.2013, takže v polovici júna, a potom sme mali
zastupiteľstvo 03.07.2013, takže tento materiál by mohol kľudne ísť aj do rady, aj do komisie
príslušnej. Chcel by som sa opýtať, aj teraz to vyzeralo tak, že možnože nebudeme
uznášaniaschopní, keby to dopadlo tak, že by sme neboli uznášaniaschopní, tak by sme
zmeškali túto lehotu? Chcel by som ešte k uzneseniu k bodu A, a teda aj k bodu C doplniť za
textom Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ – kód projektu OPIS-2013/1.2/05 len toľko, že:
„pre operačný program informatizácia spoločnosti“, aby to bolo špecifikované. Ďakujem!
Lengyel, zástupca akciovej spoločnosti Eurodotácie – Európska únia žiadala spresniť sumu
v uznesení, to sú informácie, ktoré slúžia na to, aby tento projekt bol konkrétny, presný, aby bol
taxatívne vymedzený, a bohužiaľ vyžaduje to európska legislatíva. Ja si myslím, že tie dve
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desatinné miesta nemajú takú váhu v princípe projektu. Ale ako všetci vieme, Európska únia má
niekedy takéto špecifické požiadavky, a kladie vysoký dôraz na to, aby tie veci boli dodržané. Je
potom nedobré, keď by sme pracovali na tom celá skupina ľudí, a nakoniec nám to pošlú späť
z agentúry, že peniažky nie sú prisľúbené preto, že ste to nemali dve desatinné miesta. Kvôli
tomu ste sa zišli, aby sa to dalo na správnu úroveň, a aby tá žiadosť mala všetky atribúty. Toto
žiadosť sa odošle na ministerstvo, kde následne bude kontrolovaná, bude posudzovaná
komisiou z hľadiska správnosti formálnej, to znamená či boli dodržané všetky postupy, či sú tam
všetky žiadosti, či sú všetky dokumenty právoplatné? Potom sa bude hodnotiť kvalita toho
projektu. To znamená myšlienka, čo má mestu priniesť, má zefektívniť služby, má zlepšiť
prístup občana k službám, má zjednodušiť tú legislatívu, vybavovanie toho občana, aby
zjednoduchšil sa odpoveď, aby úrad rýchlejšie pracoval. To má byť hlavným cieľom tohto
projektu, a tam bude zase ďalšia komisia, ktorá bude hodnotiť, aké služby budú realizovať, aký
to bude mať prínos pre mesto? Na základe toho stanovia počet bodov, a z toho bude určená či
je žiadosť schválená alebo neschválená.
Marek – ďakujem! Ešte na tú otázku prosím odpovedzte, že kedy sme sa dozvedeli, že tie dve
desatinné miesta sú potrebné?
Lengyel – pri študovaní projektu a čítaní určitých bodov, tam bola spomenutá poznámka, že je
to potrebné dať na dve desatinné miesta, asi cca. pred dvoma týždňami som to dozvedel.
Marek – takže my sme to dostali len minulý týždeň, to len na upresnenie. Museli sme čakať na
toto upresnenie, lebo niekedy aj maličkostí môžu rozhodnúť. Apelovali sme s tým, že my sme
už mali toto uznesenie, ale s tým sme nepomohli aj keď je to len formálna záležitosť.
Jágerská – ďakujem za slovo pán primátor. Ja by som chcela iba doplniť zistenia pána
poslanca, že predbežné oznámenie ohľadne tohto materiálu bolo odoslané do vestníku 29.
júna, bolo to zverejnené vo vestníku 3. júla 2013, takže práve v ten deň sme mali zasadnutie
MZ, takže tiež nechápem, prečo by sme nemohli vtedy prejednať. Ďakujem.
Marek – nastala zmena vo verejných obstarávaniach 1. júla, ak sa pamätáte. Ale to vlastne
neovplyvní nič, lebo vtedy sme už mali to uznesenie schválené, keby nebolo treba to
upresnenie, však mali sme tam uvedenú aj tú sumu. Tuto sa jednalo o toto upresnenie na tieto
dve desatinné čísla, ktoré teraz došlo, a preto sa schádzame teraz. A to je ten dôvod, my
nepreberáme teraz tú elektronizáciu, lebo sme to už raz prebrali.
Bača – zase sa tu bavíme o tom, že či mohlo byť – nemohlo byť, ja si myslím, že poďme sa
baviť o tom, že čo je v texte, čo je obsahom tohto celého materiálu. Odznela tu otázka, že prečo
sme nejednali o dvoch desatinných číslach na začiatku, nedostal pán poslanec asi odpoveď,
ktorú očakával. Chcel vedieť, že či vy ako dodávateľská organizácia ste pozabudli na tie dve
desatinne miesta, alebo chcel vedieť či toto nariadenie ministerstva financií prišiel neskôr? Ale
podľa mňa nezaoberajme sa s takýmto detailom, lebo teraz sme tu na to, aby sme to celé
schválili. Ďakujem!
Bende st. – ja hodnotím veľmi pozitívne, že sa s týmto teraz zaoberáme, a že sme natoľko
pripravení, že sme sa už s touto otázkou zaoberali v máji. Keď teraz počúvate vyjadrenia
v rozhlase, na celom Slovensku sú veľké problémy, a je kopa miest a obcí, ktorí vôbec sa do
tohto programu už nedostanú, lebo nie sú tak pripravení, ako sme pripravení my. Ja by som sa
chcel opýtať vzhľadom na to, že sa tu jedná o veľké peniaze, že približne z akých zdrojov
počítame vykrytie tých 5%? Bude to z riadneho rozpočtu alebo to bude z nejakých úverov?
Zaujímalo by ma aj horizont realizácie tejto akcie, lebo nikde sa v tom materiály nepíše, že
v akom horizonte, teda budúci rok alebo rok 2015? Kedy sa to bude konkrétne realizovať?
V mene tých občanov, ktorí už počuli o tejto veci by som sa chcel opýtať, že elektronizácia
fakticky bude, ale stále máme ešte veľmi veľa občanov, ktorí neelektronickým spôsobom budú
zabezpečovať platenie svojich daní, a všetky tie úkony, ktoré sú tam opísané, že na nich
predpokladám, že mesto bude počítať, a že aj bez elektronizácie, ako občania svoje služby
a povinnosti, ktoré chcú voči mestu plniť budú bez toho splniť, i keď budeme mať túto
elektronizáciu 100%ne v meste zabezpečené. Ďakujem.
Dobi – čo sa týka tej samotnej realizácie, mala by sa začať na začiatku roka 2014, teraz sa
opäť posunul termín podávania žiadostí na 21. august, to znamená, že všetko sa posúva
zhruba o tie 3 týždne, ale aj tak by sa malo niekedy na začiatku januára začať s realizáciou.
Ukončenie by malo byť v lete 2015 tým, že ten posledný polrok by mal slúžiť na vydokladovanie
týchto dokumentov voči štátu, resp. voči únií. V tom poslednom polroku sa už bude robiť ostrá
prevádzka tohto systému. Čo sa týka občanov, ktorí nemajú prístup k internetu, ja som navrhol
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do celého projektu zakomponovať aj obslužné terminály, niečo podobné, ako je vo vchode
Dôstojníckeho pavilónu. Ďalší terminál je momentálne nefunkčný pri našom neslávnom
Stonhengei, ten by sa mal tiež sprevádzkovať, resp. možno že sa bude považovať o umiestnení
na vhodnejšie miesto. Tieto terminály by mohli poslúžiť teda týmto ľudom. Ráta sa aj s tým, že
by mohol byť umiestnený platobný terminál podobný tomu, ako je na polícii. Ďakujem!
Hortai – súhlasím s pripomienkou pána poslanca Baču, že zastupiteľstvo má rokovať o zásade
veci, ale nemôžem s tým súhlasiť, že nie je potrebné riešiť aj iné otázky, lebo medzi tými dvoma
návrhmi nie je len rozdiel v tých dvoch desatinných miest. V pôvodnom uznesení, ktoré bolo
schválené 23.5.2013 prijalo mestské zastupiteľstvo, že sa zúčastní tohto projektu. V bode D
bolo uvedené, že pán primátor predloží model financovania na zastupiteľstvo. Model
financovania doteraz nebol pripravený, to uznesenie neobsahovalo konkrétne finančné čísla.
A dopad na rozpočet tam boli uvedené maximálne do výšky, v jednom prípade tam bola len
určitá horná hranica. Tento návrh na uznesenie obsahuje aj konkrétne čísla, nie je tu uvedené,
že hodnota celého projektu je 1 347 048,53 eur, tak ako je v písomnej správe. Ale je tu
uvedené, že spolufinancovanie projektu je vo výške 5%, nie je uvedené, že do výšky 5%.
A s touto sumou je vlastne určená hodnota celého projektu, týmto uznesením schválime, že
mesto podá na túto výzvu žiadosť o realizáciu projektu vo výške 1 347 048,53 eur, nie je tu
v týchto materiáloch uvedené, že prečo v tejto výške budeme podávať projekt, čo to vlastne
obsahuje, čo všetko bude z toho zrealizované, nie je tu uvedený rozpočet, ani akým spôsobom
bude realizácia projektu a prevádzka vyžiadaná zákonom zabezpečená? Tiež podotýkam, že vo
výzve je uvedené, že vo výšky 5-10% je treba rezervovať finančné prostriedky na prevádzku, po
dobu najmenej 5 rokov. V tomto uznesení je už uvedené, alebo aspoň v úvode odznelo, že na
prevádzku rezervujeme hneď 10%. To z výzvy nevyplýva. Preto hovorím, že tento návrh na
uznesenie nehovorí len o dvoch desatinných miestach, ale obsahuje také závažné rozhodnutia,
k čomu nie sú pripravené dostatočné informácie a podklady. Ja by som nebola rada, keby toto
sa stalo bežným postupom mesta, že v takýchto závažných veciach, bez prerokovania
v poradných orgánoch, finančnej komisii, by boli predkladané takto nachytro materiály. To, že
sa to dozvedel niekto pred dvoma týždňami to neznamená, že to nebolo známe už oveľa skôr.
Neznalosť nikoho neospravedlňuje, to je formalita. Zásadná vec je, že tu sú veľké rozdiely
oproti pôvodnému uzneseniu. Sú tu závažné rozhodnutia vzhľadom na rozpočet. My sme o tom
rokovali a v mene nášho klubu, nechceme prekaziť, aby mesto mohlo podať konečne už jednu
žiadosť o poskytnutie finančných dotácií v rámci eurofondov. Z tohto dôvodu predkladám
pozmeňovací návrh, aby sme aspoň boli informovaní, keď už nie tak, ako to malo byť
v predstihu, ale aby sme mali aspoň informáciu priebežnú o realizácii tohto projektu. Preto
v bode D by som chcela navrhnúť takúto zmenu, že: „Mestské zastupiteľstvo v Komárne žiada
MUDr. Antona Mareka, primátora mesta Komárno predložiť mestskému zastupiteľstvu pred
podpísaním zmluvy o poskytnutí dotácie model využívania, financovania a návratnosti projektu.“
Tieto podklady aj v zmysle výzvy budú súčasťou podaného projektu. Aby sme aspoň získali
priebežnú informáciu o fungovaní projektu. Ďakujem pekne!
Bača – ja sa len chcem opýtať pani poslankyne, rozumiem tej požiadavke v bode D, ktorú
chcete dať dodatočne, že teda chcete byť informovaná, ale ja si myslím, že my budeme tak či
tak informovaní. My ideme odhlasovať postup, v zmysle ktorého je mesto schopné alokovať
finančné prostriedky, ako vlastný vstup do určitého euro-projektu. Ten euro-projekt prejde
schvaľovacím procesom niekoľkostupňovým, na konci sa dostane na podpis stranou
schvaľovateľa, potom budeme my, ako žiadateľ podpisovať túto zmluvu. To znamená, že pred
tou zmluvou, keď už bude všetok materiál definitívne hotový budú stanovené presné kritériá.
A to, čo vy tam žiadate je len toľko, že predloží pán primátor, ale vy ho chcete podriadiť našim
hlasovaním podpisu, alebo chcete len aby sme boli informovaní? Lebo tento materiál je
absolútne verejný, hocikedy sa môžete informovať o tej materiály, to je spracovaný verejný
dokument. Čiže ja len sa pýtam, vy v bode D žiadate, aby pán primátor informoval, ale my
máme slobodný prístup k tej informácii, alebo žiadate aby pán primátor pred podpisom dal
schváliť zastupiteľstvu, to je zase v nesúlade, to nemôžeme.
Hortai – všetky tie informácie sme mali mať pred schválením, bez týchto informácií by mestské
zastupiteľstvo nemalo toto schváliť. Je tu závierka prihlášky 8. augusta, a v ešte jednom prípade
bude mať rozhodnutie mesto v rukách, pred podpísaním tejto zmluvy. A keď budú splnené
všetky podmienky, nič k tomu nebude brániť, ale musí byť zastupiteľstvo informované, pokiaľ
by došlo k nejakým problémom, áno prípadne aj by mohlo do toho zasahovať. Model
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financovania a životnosť projektu nebude skúmať ministerstvo, toto je naša zodpovednosť. Oni
len pozrú sa na to, že je k tomu uznesenie zastupiteľstva, kde prisľúbi financovanie tohto
projektu.
Marek – prepáčte, aby sme sa nehádali, nikto to nechce bez finančného modelu. Keby nebola
časová tieseň určite sa takto neschádzame.
Glič – prosím Vás, veľa vecí, na ktoré som sa pýtal už bolo nejak zodpovedaných, ale ja mám
len 3 také laické otázky. Keďže dosť horúcou ihlou sa to šilo, nemal som viac času sa k tomu
venovať. Prvá otázka, že či do tejto elektronizácie vstupujeme v prvej várke so všetkými
mestami? Druhá otázka, či touto elektronizáciou služieb sa rušia licencie firiem AVIS
a Backoffice? A tretia, ktorú by som možno mal vedieť, že po piatich rokoch už nemusíme platiť
prevádzkové náklady, a už potom bude elektronizácia v podstate zadarmo? Takže poprosím
odpoveď na tieto tri otázky, ďakujem!
Lengyel - áno, je to prvá várka, takže podali sa žiadostí o digitalizáciu, všetky mestá majú
rovnaké podmienky. Tí, čo to podajú prví, resp. tí, čo to budú mať prvé spracované projekty, tie
budú vyhodnotené do 90 dní od podania. Na základe toho, potom budú nejaké doporučenia
a ďalšie kroky. Mesto potom bude realizovať výber dodávateľa, na základe kontroly celého
prieskumu trhu - verejné obstarávanie, ktorá znova prejde cez agentúru, či boli alebo neboli
dodržané všetky zákonné postupy, až potom ministerstvo doporučí podpísať zmluvu. Potom
mesto na základe toho doporučenia tú zmluvu podpíše, čím sa stane platná. Na druhú otázku,
teda čo sa týka systémov, ktoré dnes máte, ktoré ste si vybudovali dlhých rokov, tých systémov
sa táto časť týka len - implementácia, to znamená, že aj spoločnosť AVIS, ktorý tu má nejaký
systém, ten tu stále bude, na ten systém sa napojí táto časť, ktorá bude komunikovať
s občanom. To znamená, že nejedná sa tu o výmenu Backofficu, alebo nejakého systému, ktorý
tu je nasadený, len o doplnený. To znamená, že sa doplní o ďalšiu časť, prostredníctvom
ktorého bude občan komunikovať na mesto, nebude musieť prísť fyzicky, ale môže to poslať aj
mailom. Na to má slúžiť tento systém, lebo je rýchly a 24 hodín dostupný. A tretia otázka, všetky
prostriedky ktoré sú na všetky projekty financované Európskou úniou, musia mať garantovanú
udržatelnosť. To znamená, aby sa nestalo to, že únia poskytne prostriedky vo výške 1,3 milióna
a za 6 mesiacov ten systém bude nefunkčný, a bude fungovať len čiastočne. Preto únia tie
vynaložené prostriedky sa snaží kontrolovať, aby boli využívané na ten účel, ktorý bude
napísaný v tej výzve. To sa kontroluje aj v projekte a v prípade, že bude ten projekt nasadený,
tak tu môže prísť aj Eurokomisia kontrolovať, či je určený na ten účel. Po piatich rokoch všetky
tieto systémy majú životnosť ďaleko vyšší ako 5 rokov. To znamená, že bude sa využívať o 5
rokov, neviem povedať aká bude situácia, koľko občanov bude využívať digitalizáciu.
Predpokladám, že o 5 rokov už veľké percento občanov miest a obcí bude využívať
elektronizáciu, pretože je rýchlejšia a efektívnejšia, zaberie menej času, odbremení úrad. Ja ako
občan mesta, budem veľmi rád keď takto mesto bude mať zriadené služby, ja ich budem
využívať elektronicky. Je to veľká výhoda.
Varga – ja by som uviedol jednu zaujímavosť, čítal som na internete jeden zaujímavý článok,
tiež v Brezne jednali o tomto probléme a tam jedna poslankyňa uviedla, že napr. v krajskom
meste Banská Bystrica túto elektronizáciu využíva 155 ľudí. To je len ako zaujímavosť. Skôr by
som sa sústredil na moje otázky, že či sú nejaké špeciálne požiadavky na koncového
užívateľa? Či potrebuje potom k tomu nejaký špeciálny program alebo nedaj Bože elektronický
podpis? Lebo vybavenie takéhoto podpisu je dosť náročné aj finančne, aj administratívne. Na to
by som chcel dostať nejakú odpoveď. Ďakujem.
Dobi – čo sa týka toho elektronického podpisu, vlastne momentálne to rieši niektoré
ministerstvo. Tento elektronický podpis, ktorý vyhotovuje štát, ten sa bude implementovať do
nášho systému. Podľa mojich informácií, ten priebeh by mal byť taký, že občan cez túto stránku
štátnej správy sa prihlási do systému, a z toho systému, nakoľko tam bude pridelené
prihlasovacie meno a heslo, to ten systém bude vedieť presne priradiť, že je to občan Komárna,
tak to priradí ku Komárnu. Čo sa týka tých samotných služieb, tak z tých povinných služieb je
33, tie musí mesto realizovať. Z nepovinných služieb, z ktorých je 131 bolo vyškrtnutých 26.
Výber týchto služieb bolo uskutočnené tak, že zasadlo si vedenie mesta, vedúcich jednotlivých
odborov, s ktorými boli prejednané tieto body, ktoré sú resp. nie sú potrebné podľa nich. Každý
vedúci odboru zhruba vie posúdiť, že na tom jeho odbore čo sa vykonáva, čo sa nevykonáva,
aká je možnosť, že čo tí ľudia budú požadovať a v podstate v zmysle toho sa urobil ten výber.
Ja podľa požiadaviek pani poslankyne spracujem k tomuto materiál a presne popíšem potom,
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že ktoré služby boli zvolené, ktoré sa budú zrealizovať, ktoré sa nebudú zrealizovať. Medzi
službami budú aj také, ktoré budú potom aj cez mobilné aplikácie fungovať. Čo sa týka
samotnej aplikácie mala by byť funkčná na bežnom počítači, ktorý používa bežný človek. To
znamená, že bude to aplikácia fungujúca na báze webového prehliadača. To znamená, že
klasický internet Explorer alebo Opera, či Firefox bude stačiť k tomu, aby ten človek sa
k informáciám vedel dopracovať. V prípade mobilných služieb je možné predpokladať, že tam
budú potrebné nejaké špeciálne aplikácie. Ďakujem!
Hortai – ja v súčasnosti využívam elektronický podpis, a musím sa priznať, že robí mi to dosť
veľké problémy. Dúfam, že tento informačný systém, že bude možnosť na nejaké jednoduchšie
využívanie , lebo za toho predpokladu asi reálne využívaný občanmi nebude. Z toho dôvodu
som mala ten návrh, aby sme skúmali aj tie súvisiace podmienky, ktoré z hľadiska realizácie
tohto projektu sú preto dôležité, a v podstate o tom je tento môj návrh na doplnenie uznesenia.
Žiadnym spôsobom to nebráni k tomu, aby ten projekt bol podaný. Ďakujem pekne a ešte raz
by som poprosila, aby zastupiteľstvo ten môj doplňovací návrh podporil.
Marek – ďakujem, máte pred sebou návrh na uznesenie, môžem to prečítať, ale má to každý.
Je tu aj ten doplňujúci návrh pani poslankyne Hortaiovej. Takže s týmto dodatkom v bode D by
som dal na toto uznesenie hlasovať. Má ešte niekto k tomu nejakú pripomienku?
Bende – ja som tam mal tiež, akože pozmeňujúci návrh, a keď pani poslankyňa s tým súhlasí,
tak to nebudem podávať osobne, len v podstate o tom bol ten pozmeňujúci návrh, aby sme
doplnili v bode A a C, ako tam máte, že kód projektu OPIS atď. za tým uviesť, že „pre operačný
program informatizácia spoločnosti“, aby to tam bolo špecifikované.
Marek – takže týmto, čo povedal pán poslanec Bende a pani poslankyňa Hortai, takže s týmito
doplnkami prosím hlasujme.
/Výsledok hlasovania č. 3/:
pozmeňujúci návrh - É. Hortai a Š. Bende ml.
Za
:15
Proti
:0
Zdržal sa
:0
Nehlasoval :0
Prítomní
:15 návrh je prijatý (č. uznesenia 1219/2013)
Marek – ďakujem pekne, ja by som ešte dovolil Vás informovať o ďalších termínoch zasadnutia
mestského zastupiteľstva: 11.09.2013 – Rada pri MZ
19.09.2013 – Zasadnutie MZ
30.10.2013 – Rada pri MZ
07.11.2013 – Zasadnutie MZ
11.12.2013 – Rada pri MZ
19.12.2013 – Zasadnutie MZ
Mám tu ešte ďalšie informácie o Alžbetinovom ostrove, cesta je stále uzavretá. Spojili sme sa
s vodohospodárskou výstavbou, ktorý to má na starosti. Prekvapuje ma, čo povedal pán
poslanec Sebő, že nie sú tam také dopravné značenia, aké by tam mali byť.
Sebő – ja som tiež volal aj na políciu, je tam jedna tabuľa, kde sa buduje teraz, neviem ako sa
volá, tá poľská firma, a tá tabuľa je mobilná, raz je tam, raz nie je tam. Policajti tvrdia, ja som
tam volal, že mesto má požiadať, nakoľko sa jedná o mestskú komunikáciu, oni dajú povolenie,
aj to vyznačia, že kde to dajú. A druhá vec, keď už hovoríme o tom, neviem či mesto je toho
vedomé, že používa sa na obchádzku cez ostrov betónka vedľa cyklotrasy, ktorá neslúži ako
cesta, a na tej ceste je taká istá doprava momentálne, minimálne 200-300 áut prejde tadiaľ
denne.
Marek – vedľa betónovej hrádze pri Dunaji?
Sebő – áno. Ja som to pánovi viceprimátorovi Novákovi už hovoril, že bolo by to treba nejako
riešiť, lebo ešte môže mesto dostať požiadavku z Povodia Dunaja, nakoľko už je tam aj hrádza
zničená, lebo jedno auto keď ide na betónke, tak druhé na polceste musí ísť aj na hrádzi. Treba
sa tam ísť pozrieť, oplatí sa to. Aj to sa oplatí pozrieť, že aká je tam premávka, čaká sa, že kedy
bude tam havária. Ja som to avizoval pred troma týždňami, nič sa nedeje. Autobusy sa tam
točia naďalej pred klziskom.
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Marek – prekvapuje ma, čo si teraz povedal, že je tam premávka vedľa tej hrádze. Určite
pošlem tam niekoho zajtra, aby to tam skontrolovali a urobili.
K bodu číslo 3 Záver
Marek –chcem sa všetkým poďakovať, že napriek tomu, že je teplo, že ste prišli. Ďakujem
pekne, príjemné leto Vám prajem ešte raz.
MUDr. Anton Marek, primátor mesta Komárna o 15:10 ukončil zasadnutie MZ.

...............................................
Ing. Gabriel Weszelovszky
zastupujúci prednosta MsÚ

.......……………………………
MUDr. Anton Marek
primátor mesta

Overovatelia

.......................................
Ing. Alžbeta Jágerská

.......................................
Ing. Gabriel Dékány

Zapísala: Bc. Kristína Nagyová

Prílohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice:
- pozvánka,
- program zasadnutia,
- prezenčná listina,
- uznesenia s prílohami,
- všeobecne záväzné nariadenie
- výsledky hlasovania,
- pozmeňujúce návrhy poslancov,
- program a materiály na prerokovanie na CD nosiči,
- materiály rozdané na zasadnutí
• Zápisnica je vyhotovená v skrátenej forme a obsah rokovania je podrobne zachytený na
zvukovom zázname, ktorý je prístupný na sekretariáte zástupcov primátora na Mestskom
úrade v Komárne.
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