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Návrh na závery k prerokovanému bodu: 
Návrh na uznesenie: 
Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce 
schvaľuje: 

- zmenu prevádzkovateľa webových a webhostingových služieb na spoločnosť Galileo 

corporation s.r.o. 

- náklady na výrobu novej webovej stránky vo výške 1750€ bez DPH 

- náklady na výrobu mobilnej aplikácie vo výške 690€ bez DPH 

- ročné náklady na kompletnú správu internetovej stránky a mobilnej aplikácie 

v celkovej výške 600€ bez DPH  

 
Dôvodová správa: 
Štandardy prístupnosti sú pravidlá, ktoré musia zo zákona spĺňať všetky informačné systémy 

verejnej správy (IS VS). Medzi ne sú zaradené aj webové sídla miesta a obcí. 

Zoznam aktuálnej legislatívy o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy: 

- Výnos Ministerstva financií č.   55/2014 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy 
verejnej správy (Prístupnosť webu, alebo bezbariérovosť v zmysle zákona zabezpečuje, 
aby slabozraký, nevidiaci, nepočujúci alebo užívateľ, ktorý nedokáže používať myš ani 



klávesnicu, prečítal obsah webového sídla pomocou čítacieho zariadenia tzv. 
čítačkou.)  - aktuálne nespĺňame 

- Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení (Úradná tabuľa) v znení neskorších 
predpisov – v rámci Úradnej tabule máte na webe 2 dokumenty – chýba archív 
a prevádzka je neprehľadná 

- Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (Podľa novely 546 zákona 
211 s účinnosťou od 1.1.2011 je potrebné zverejňovať zmluvy objednávky a faktúry, 
týkajúce sa používania verejných prostriedkov. Zverejňovanie má byť na webe obce, 
mesta a aj na weboch povinných osôb vyplývajúcich zo zákona)  

- Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy 
- Zákon č. 18/2018 – Zákon o ochrane osobných údajov. Účinnosť od 25.5.2018. 

aktuálna stránka nespĺňa predpoklady podľa tohto zákona a nariadenia 
(Prevádzkovateľ (obec) je oprávnený poveriť spracúvaním osobných údajov 
sprostredkovateľa. Poverenie sprostredkovateľa sa vykonáva písomnou zmluvou 
uzatvorenou medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom.) – aktuálny dodávateľ 
nespĺňa.  

Gestor štandardizácie (Ministerstvo financií SR) môže udeliť v zmysle zákona nemalú 

pokutu, prípadne siahnuť k ďalším sankciám, ktoré sú v jeho kompetencii. 

Prvým stupňom sankcií je zväčša upozornenie a žiadosť o nápravu, avšak aj s ohľadom na 

obdobie, ktoré už prešlo od zavedenia prvých štandardov pre IS VS (od júna resp. augusta 

2006) a poskytovaných prechodných období nemusí takéto upozornenie nastať. 

Opakované porušovanie alebo ignorovanie žiadosti o nápravu môže samozrejme 

znamenať prísnejšie sankcie. 

Preto je potrebné z našej strany opraviť a zmeniť celú štruktúru stránky, pričom na základe 

odporúčaní od iných obcí predkladáme cenovú ponuku spoločnosti Galileo corporation s.r.o., 

ktorá upravuje stránky aj v iných obciach a mestách, s navolením základných modulov, 

a taktiež s možnosťou mobilnej aplikácie ako moderného nástroja prístupu k novinkám 

a dôležitým dokumentov v obci. 

Zároveň sme hľadali aj konkurenčné ponuky z iných obcí, z ktorých vyplýva, že nami dojednaná 

zľava je vyššia a ceny v ponuke nižšie ako v nájdených obciach. 

 
Prílohy k materiálu: 

Príloha č. 1: Cenová ponuka – webhosting, stránka, redakčný systém 

Príloha č. 2: Cenová ponuka – mobilná aplikácia 

Príloha č. 3: Konkurenčné ceny v obciach Batizovce a Poráč 

 
 
V Markušovciach dňa  17. 05. 2018  
 


