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Dôvodová správa - Indoklás:
1. Výpočtová technika:
Posledný nákup výpočtovej techniky – notebookov pre potreby poslancov mestského
zastupiteľstva v Komárne bol uskutočnený v roku 2006. Notebooky majú operačný systém
Windows XP, ktorý je z hľadiska podpory, aktualizácií, bezpečnosti práce v súčasnej dobe
nepoužiteľný a teda nevyhovuje z hľadiska dodržiavania zásad GDPR. Značná časť týchto
notebookov je už vyradená, nakoľko došlo k poruche hardveru, resp. boli používaním
poškodené.
Voľby poslancov mestského zastupiteľstva prebehli na konci roka 2018. Zvoleným
poslancom mesto Komárne nevedelo poskytnúť z vyššie uvedených dôvodov pracovný
nástroj – notebook. Preto bola v investičnej časti rozpočtu mesta na rok 2019 navrhnutá
suma 8.000 EUR na nákup vhodnej techniky. Od poslancov bolo zistené, že notebook
požadujú 16-ti (plánovaných bolo 12 ks), ostatní poslanci disponujú vlastným notebookom
a dodanie techniky zo strany mesta nepožadujú. Menoslov s požiadavkami sa nachádza
v prílohe.
Z vyššie popísaných dôvodov bol vykonaný prieskum trhu na nákup tejto techniky.
Mesto navrhlo zakúpenie adekvátneho značkového notebooku s trojročnou zárukou
s prihliadnutím na cenu odpovedajúcu parametrom s tým, aby poslanec mestského
zastupiteľstva mohol s týmto notebookom vykonávať funkciu v zmysle zákona.
Na konci roka 2018 bolo pripravené verejné obstaranie na 17 ks notebookov s taškou
a myšou (16 pre poslancov + 1 ks rezerva), vyhlásená na webovej stránke mesta, ktoré bolo
uzatvorené na konci januára s vyhlásením víťaza. K nákupu notebookov je však potrebné
zabezpečiť financie. Nakoľko investície schválené ešte neboli, žiadame o schválenie
mimoriadnej investície vo výške 8.309,12 EUR v zmysle výsledku VO. Zápisnica z VO
v prílohe spolu s parametrami notebookov.
2. Hlasovací systém:
Hlasovací systém MZ bol inštalovaný približne pred 12 rokmi. Hlasovacie jednotky sa
však časom opotrebovali (kontakty čítačky čipových kariet sú zničené) a hlasovacie karty
poslancov už nemáme v potrebnom počte. Práca poslancov na zasadaniach je tým značne
sťažená, nakoľko jednotky raz fungujú, raz nie, raz hlasovanie prenesú, inokedy nie. Nakoľko
výrobca nevie dodať pôvodné hlasovacie jednotky ani čipové identifikačné karty, úrad
vyžiadal od výrobcu vypracovanie cenovej ponuky na výmenu elektroniky hlasovacích
zariadení a dodanie nových čipových kariet pre poslancov.
V zmysle cenovej ponuky (v prílohe na strane 5) plánuje mesto zabezpečiť 28 ks
elektroniky hlasovacích jednotiek (25 poslancov + 3 ks rezerva) a 35 ks hlasovacích kariet
(25 ks poslanci a 10 ks rezerva). Taktiež je plánovaná obnova licencie softvéru. Celková
cena tejto investície je vo výške 2.073,60 EUR.
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Spolu sa teda jedná o investíciu vo výške 8.309,12 + 2.073,60 = 10.382,72 EUR.

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:
Finančná kontrola: vykonaná - OK
Finančná komisia - Hlasovanie: 7 – 0 - 0
Rada - Hlasovanie

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ
Odporúča schváliť návrh na uznesenie.
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Návrh na uznesenie
na financovanie nákupu výpočtovej techniky a modernizáciu hlasovacieho systému
pre potreby poslancov Mestského zastupiteľstva v Komárne
Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
predloženú dôvodovú správu

B/

schvaľuje

1.

mimoriadnu investíciu na nákup výpočtovej techniky a modernizáciu hlasovacieho
systému pre poslancov mestského zastupiteľstva v Komárne v celkovej výške
10.382,72 EUR,
realizáciu nákupu výpočtovej techniky pre 16 poslancov mestského zastupiteľstva
v zmysle výsledkov verejného obstarania a realizáciu modernizácie hlasovacieho
systému v zmysle cenovej ponuky výrobcu,

2.

3.

zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie kapitálových výdavkov
nasledovne:
a)

zvýšenie príjmových finančných operácií, položka 454 002
o sumu 10 390 eur

Investičný fond

b) zvýšenie kapitálových výdavkov, program 8.3., odd. 01, položka 713 002 nákup
výpočtovej techniky pre poslancov mestského zastupiteľstva o sumu 10 390 eur

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora Mesta Komárno
1. postupovať v zmysle bodu B/ tohto uznesenia.
2. premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B/3 tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2019.
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