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    Dôvodová správa 

 
Mesto Trenčín prevádzkuje „Informačný systém samosprávy CG ISS“. Pokrytie jeho 

prevádzky a údržby je síce zabezpečené servisnou zmluvou  do novembra 2016, ale len v  
minimálnom rozsahu, ktorý nezodpovedná potrebám mestského úradu a naviac v tejto servisnej 
zmluve nie je zabezpečená údržba a podpora  IS ekonomických agend pre jej prípadné používanie 
mestskými rozpočtovými organizáciami.. 
Hlavným cieľom zavedenia jednotného IS pre organizácie mesta Trenčín je: 

- používanie jednotnej účtovnej osnovy a jednotných postupov účtovania ( vytvárania 

jednotných výkazov, prehľadov a štatistík) 

- získať pravdivé a aktuálne manažérske pohľady na ekonomické hospodárenie 

jednotlivých organizácií a celku kontinuálne počas celého účtovného obdobia 

- konsolidácia účtovníctva verejnej správy. 

Predmetom zákazky bude poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných 
systémov a to informačného systému samosprávy, geografického informačného systému, riešenia pre 
podporu eGovernmentu a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných 
súčastí IS v nasledovnom členení: 
 
UPDATE – Údržba licencií dodaného aplikačného softvéru 

- Priebežné vykonávanie zmien vyplývajúcich zo všeobecne platnej legislatívy, ktorá priamo 

súvisí s funkciami príslušného modulu aplikačného softvéru. 

- Zaisťovanie kompatibility aplikačného softvéru s novými verziami operačného systému. 

- Oprava chýb aplikačného softvéru vo forme kumulatívnych zmien a nových verzií 

- Kontrola implementácie nových verzií a opráv. 

- Poplatok za používanie licencií v súlade s Autorským zákonom. 

- Zapracovanie opisu zmien do dokumentácie k aplikačnému softvéru. 

UPGRADE – Technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru 

- Zapracovanie špecifických požiadaviek – špecifickou požiadavkou sa rozumie 

požiadavka, ktorá sa realizuje na podnet mesta a bude zabezpečovať spracovanie údajov 

podľa jeho postupov a návrhov, ktoré sú rozdielne od algoritmov dodávaných a 

zapracovaných do aplikačného softvéru, ktoré sa chápu ako štandardné. 

- Špecifické analytické a programátorské práce, ktoré priamo nezasahujú do jednotlivých 

aplikácií, ale súvisia s prácou s nimi /napr. návrh a programovanie konverzného programu 

a pod./. 

Hot-line podpora 

- Telefonická podpora 

- Vzdialená správa 

Riadenie projektu 

- Príprava a koordinácia aktivít súvisiacich s plnením špecifických požiadaviek UPGRADE 

- Príprava a koordinácia aktivít súvisiacich s integráciou aplikačného softvéru na okolité 

systémy. 

- Príprava a koordinácia metodických dní a školení pre zákazníka. 

- Aktualizácia dokumentácie súvisiacej s bezpečnosťou informačných systémov dodaných 

CORA GEO. 

Technická podpora 

- Profylaktika. 

- Databáza a dáta. 

- Operačný systém a systémové prostriedky. 

- Licenčný a aplikačný softvér. 

- Hardvérové vybavenie a sieť. 



- Udržiavanie testovacej databázy. 

Metodická podpora 

- Osobné konzultácie pracovníka so zamestnancami miesta za účelom riešenia 

konkrétnych otázok súvisiacich s využívaním informačného systému samosprávy. 

Školenia/metodické dni 
- Odborné školenie modulov aplikačného softvéru. 

- Účasť na odborných metodických dňoch. 

Bezpečnostná politika 

- Aktualizácia dokumentu: Plán zálohy a obnovy  produktov CG 

Elektronická komunikácia 

- Služba zasielania SMS správ prostredníctvom produktov CG 

- Poskytovanie SMS kreditu pre zasielanie SMS správ prostredníctvom produktov CG 

- Služba zasielania e-mail správ prostredníctvom produktov CG 

 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy/zmlúv 
aplikovať postupy verejného obstarávania. 

 
Na základe výsledku verejného obstarávania bude uzatvorená servisná zmluva/zmluvy  na 

dobu neurčitú a služby, ktoré sú predmetom tejto zákazky bude oprávnené využívať Mesto Trenčín 
ako aj mestské rozpočtové organizácie.  

 
  Predpokladaná hodnota zákazky je 230 000,- € bez DPH  za 4 roky.  
 (Doba 4 roky sa používa na výpočet predpokladanej hodnoty zákazky v prípade, ak sa 

zmluva uzatvára na dobu neurčitú). 
   
V zmysle čl. 3 ods.5 písm.a) podpísmena aa) odsek 18 Zásad hospodárenia a nakladania 

s majetkom mesta Trenčín,  mestské zastupiteľstvo schvaľuje zámer vyhlásiť verejné obstarávanie, ak 

predpokladaná hodnota zákazky je  rovnaká alebo vyššia ako 20.000 € bez DPH pre dodanie tovaru 

(okrem potravín) a poskytnutie služby, 30.000 € bez DPH na uskutočnenie stavebných prác, 40.000 € 

bez DPH na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, pričom zámer vyhlásiť verejné obstarávanie musí 

byť prerokovaný mestským zastupiteľstvom v štádiu pred  oficiálnym oznámením vyhlásenia 

verejného obstarávania v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

 
Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 
obstarávanie - nadlimitnú zákazku na poskytnutie  služieb  realizovanej postupom verejnej 
súťaže „Prevádzka a údržba informačného systému Mesta Trenčín a jeho organizácií“.  

 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 
 

 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie -  nadlimitnú zákazku na poskytnutie  služieb  

realizovanej postupom verejnej súťaže „Prevádzka a údržba informačného systému Mesta 
Trenčín a jeho organizácií“ s predpokladanou hodnotou zákazky 230 000,- € bez DPH, ktorú vyhlási 
Mesto Trenčín  výsledkom ktorej bude uzavretie servisnej zmluvy/zmlúv na dobu neurčitú a služby, 
ktoré sú predmetom tejto zákazky bude oprávnené využívať Mesto Trenčín ako aj mestské rozpočtové 
organizácie.  
 


