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Mestská časť Košice -  Sídlisko Tahanovce
Americká trieda 15, 040 13 Košice

v

v
Miroslav Spak
poslanec Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Košice -  Sídlisko
v
Tahanovce

Váš list značky / zo dňa Naša značka Vybavuje / linka Košice

starosta mestskej časti 28.2.2019

Vec:
Odpovede na interpelácie prednesené v súlade čl. 15 Rokovacieho poriadku Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Košice -  Sídlisko Tahanovce na III. zasadnutí miestneho 
zastupiteľstva

Vážený pán poslanec,

Dňa 27.2.2019 ste na zasadnutí miestneho zastupiteľstva preložili celkom 1 interpeláciu v bode 
č. 21 „Interpelácie“, ktorú ste aj doručili písomne. Vašu interpeláciu ste predložili v znení:

1. Aké sú celkové náklady na video, audio záznam z rokovaní MieZ a kto vykonal 
objednávku, kedy a komu?

Ako interpelovaný je starosta povinný v súlade s čl. 15 ods. 5 Rokovacieho poriadku 
„odpovedať na interpeláciu písomne do 30 dní po rokovaní miestneho zastupiteľstva. “

Odpovede na interpelácie:

K interpelácii 1.

V súlade s čl. 17 ods. 1 Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice -  
Sídlisko Ťahanovce je povinnosťou z konaní miestneho zastupiteľstva vyhotovovať okrem 
zápisnice aj zvukový záznam. Z dôvodu transparentnosti opierajúc sa o stanoviská najmä 
Transparency International a požiadaviek obyvateľov mestskej časti, ktorými sa zaviazal starosta 
mestskej časti riadiť, vyhotovuje sa zo zastupiteľstiev komplexný obrazovo-zvukový záznam. Tento 
záznam je povinný v súlade s čl. 17 ods. 3 posledná veta miestny úrad archivovať po dobu najmenej
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5 rokov. Starosta mestskej časti oslovil viaceré spoločnosti, ako však najviac profesionálna, 
vykonávajúca obrazovo-zvukové záznamy aj pre zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja, 
pre mesto Košice, kde ste tiež poslancom už druhé volebné obdobie a pre niektoré mestské časti 
v Košiciach, bola vyhodnotená ako najvhodnejšia spoločnosť A.S. Partner, s.r.o.. Dňa 3.1.2019 
doručila spoločnosť A.S. Partner, s.r.o. písomnú ponuku, z ktorej boli pre efektívne zabezpečenie 
vyhotovenia obrazovo-zvukového záznamu vybraté položky: obsluha hlasovacieho zariadenia 
H.E.R.+ výstupy, vyhotovenie indexovaného audiozáznamu a vyhotovenie indexovaného 
videozáznamu a to celkom v sume 321,60 € per jedno zastupiteľstvo.

Pre účely mimoriadne zvolaného zastupiteľstva pôvodne starosta neplánoval objednať 
vyhotovenie obrazovo-zvukového záznamu, aby ušetril finančné prostriedky, avšak na základe 
požiadavky poslancov, aby bolo Rokovaciemu poriadku dané zadosť, bola služba objednaná 
u spoločnosti A.S. Partner, s.r.o. v rozsahu, aký sa uvádza aj pre toto zastupiteľstvo. V cene je 
zahrnuté využitie kamier vrátane potrebného hardvérového príslušenstva, programové vybavenie, 
kabeláž podľa dispozícií objednávateľa, výpočtová technika, montáž a demontáž zariadenia 
a príslušenstva, obsluha zariadenia na 1 deň nezávisle od dĺžky trvania zastupiteľstva, odovzdanie 
záznamov (včítanie spomaleného pre účely spísania zápisnice) a dopravné náklady. Službu objednal 
starosta dňa 29.1.2019 písomne po predchádzajúcej telefonickej objednávke. 
(http://www.tahanovce.net/documents/info/?id=3160)

Pre riadne zvolané zastupiteľstvo na deň 27.2.2019 bola využitá totožná spoločnosť na 
základe pozitívnych skúseností a to na základe písomnej objednávky v sume 321,60 € . 
(http://www.tahanovce.net/documents/info/?id=3193).

Na základe aj Vami schváleného rozpočtu mestskej časti sa v položke 637004 všeobecné 
služby predpokladá aj s touto čiastkou aj na ďalšie plánované zastupiteľstvá pre tento rozpočtový 
rok.

S pozdravom
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