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Dôvodová správa - Indoklás:
Dňa 1. apríla 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej
bezpečnosti, ktorý komplexne upravuje oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti,
zavádza základné bezpečnostné požiadavky a opatrenia dôležité pre koordinovanú ochranu
informačných, komunikačných a riadiacich systémov.
Dňa 01.03.2020 bolo Mesto Komárno podľa § 17 ods. 3 zákona č. 69/2018 Z. z.
kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe podnetu
Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu zaradený do registra
prevádzkovateľov základných služieb ako prevádzkovateľ informačného systému verejnej
správy. Informačný systém verejnej správy je v zmysle § 3 písm. k) druhého bodu zákona č.
69/2018 Z. z. zaradený medzi základné služby.
Informačným systémom verejnej správy je podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných
technológiách verejnej správy informačný systém v pôsobnosti správcu podporujúci služby
verejnej správy, služby vo verejnom záujme alebo verejné služby. Podľa zákona
o kybernetickej bezpečnosti je informačný systém verejnej správy základnou
službou. Komunikácia s občanmi (mailový server, webové sídlo) je kľúčovou službou
verejnej správy.
Auditom kybernetickej bezpečnosti sa overuje plnenie povinností podľa zákona a posudzuje
sa zhoda prijatých bezpečnostných opatrení s požiadavkami podľa zákona a súvisiacich
osobitných predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť sietí a informačných
systémov prevádzkovateľa základnej služby pre jednotlivé siete a informačné systémy
základnej služby a pre tie, ktoré podporujú základné služby, s cieľom zabezpečiť
požadovanú úroveň kybernetickej bezpečnosti a predchádzať kybernetickým bezpečnostným
incidentom. Auditom sa identifikujú nedostatky pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti
prevádzkovateľom základnej služby s cieľom prijať opatrenia na ich odstránenie a nápravu
a na predchádzanie kybernetickým bezpečnostným incidentom.
Audit kybernetickej bezpečnosti vykonáva audítor certifikovaný akreditovaným certifikačným
orgánom certifikujúcim osoby príslušným na certifikáciu personálu v oblasti kybernetickej
bezpečnosti.
Náklady na audit kybernetickej bezpečnosti poskytovateľa základnej služby s cieľom
splnenia si zákonnej povinnosti znáša poskytovateľ základnej služby. Predpokladaná
hodnota zákazky s názvom „Dodávka služieb auditu informačnej bezpečnosti“ je stanovená
na základe prieskumu trhu na účely určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Finančné
krytie výdavkov bude zabezpečené z rezervného fondu mesta Komárno.
Súvisiaca platná legislatíva:
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/20180525.html
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20190501
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/55/

2

MESTO KOMÁRNO
KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 768/2020

Stanoviská poradných orgánov/ Tanácsadó szervek állásfoglalásai:

Finančná kontrola: vykonaná
Stanovisko FK zo dňa 10.6.2020:
5-0-0
Stanovisko KpDaT zo dňa 23.6.2020:
KpDaT odporúča schváliť pozmeňujúci návrh na uznesenie - povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov o 26 000,00 eur.
7-0-0
Stanovisko Rady zo dňa 11.6.2020:

7-0-0

Pozmeňujúci návrh rady / A tanács módosító javaslata

Pozmeňujúci návrh komisie/ A bizottság módosító javaslata

Návrh uznesenia - Határozati javaslat:
Mestsky úrad – Návrh MsÚ
Odporúča schváliť návrh na uznesenie pôvodný návrh na uznesenie.
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Pozmeňujúci návrh na uznenie Komisie pre digitalizáciu a transparentnosť:
Návrh na uznesenie
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
dôvodovú správu o realizácii služby „Dodanie auditu informačnej bezpečnosti“.

B/

schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov
nasledovne:
1) zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 454 001 prevod z rezervného
fondu, o sumu 26 000,00 eur,
2) zvýšenie bežných výdavkov, program 1.1, položka 637 005 – výdavky na
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, o sumu 26 000,00 eur

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020.

Pôvodný návrh na uznesenie:
Návrh na uznesenie
k návrhu na zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Komárne
A/

berie na vedomie
dôvodovú správu o realizácii služby „Dodanie auditu informačnej bezpečnosti“.
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schvaľuje
zmenu Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020, povolené prekročenie
príjmových finančných operácií a povolené prekročenie bežných výdavkov
nasledovne:
3) zvýšenie príjmov finančných operácií, položka 454 001 prevod z rezervného
fondu, o sumu 28 000,00 eur,
4) zvýšenie bežných výdavkov, program 1.1, položka 637 005 – výdavky na
zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, o sumu 28 000,00 eur

C/

žiada
Mgr. Bélu Keszegha, primátora mesta Komárno
premietnuť zmenu rozpočtu v zmysle bodu B /tohto uznesenia do Programového
rozpočtu Mesta Komárno na rok 2020.
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