Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
Uznesenie
z XXV. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach,
zo dňa 23. septembra 2021
číslo: 773
Prepracovať „Zmluvu o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry“
(Správa o činnosti ÚHK mesta Košice)
Mestské zastupiteľstvo v Košiciach
podľa príslušných právnych predpisov
žiada
primátora mesta Košice
prepracovať „Zmluvu o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry“ v súlade
s príslušným uznesením MZ a zapracovaním zásadných pripomienok dotknutých subjektov.
Upravený návrh zmluvy pred podpisom predložiť na rokovanie mestského zastupiteľstva.

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice
Podpísal dňa: -

Za správnosť: Mgr. Marcel Čop
Mgr. Matej Čontofalský
Zapisovateľka: Blanka Lukáčová
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Odôvodnenie nepodpísania uznesenia mestského zastupiteľstva:
Primátor mesta Košice nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva č. 773 v súlade s § 13
ods. 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, preto je
výkon uznesenia pozastavený. Nepodpísanie uznesenia zdôvodňuje nasledovne:
V uplynulých mesiacoch (jún – august 2021) došlo k podpísaniu návrhu multistrannej Zmluvy
o spolupráci pri realizácii transformácie IT infraštruktúry [medzi mestom Košice a ďalšími
subjektmi v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti (ďalej len „mestské
organizácie“)] takmer zo strany všetkých zamýšľaných zmluvných strán okrem niekoľkých
mestských organizácií. Kvôli absencii súhlasu všetkých zmluvných strán predmetná zmluva
zatiaľ nenadobudla platnosť ani účinnosť vo vzťahu ku žiadnej zmluvnej strany. Pritom
predmetná zmluva je nevyhnutná pre formálne spustenie spoločného verejného obstarávania
za účelom získania služieb, ktoré sú podstatnými v rámci transformácie IT infraštruktúry plne
v súlade so Stratégiou rozvoja digitálnej transformácie mesta Košice, obchodných spoločností
a organizácií na obdobie piatich rokov (ďalej len „stratégia“), schválenej uznesením
Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 525 dňa 20. 10. 2020.
Vzhľadom na to, že na úrovni mesta Košice už prebieha niekoľko úvodných projektov
(Základné služby cloudovej infraštruktúry, Správa koncových zariadení), ktorých výstupy
budú použiteľné nielen pre mesto Košice ale aj pre mestské organizácie, prieťahy
so spustením ďalších pripravovaných verejných obstarávaní (ide najmä o zákazky Service
Desk, Sieťová infraštruktúra, Licencie produktov spoločnosti Microsoft) bránia úspešnému
zavŕšeniu už prebiehajúcich procesov a môžu vyvolať ďalšie nepredpokladané náklady.
Pritom je potrebné zdôrazniť, že všetky mestské organizácie deklarujú podporu cieľov a vízie
schválenej stratégie. Príslušné odborné útvary mesta Košice pri príprave konceptu zmluvy
o spolupráci mali na zreteli najmä vzťah medzi mestom a mestskými organizáciami („matka
a dcéry“), ktorý predpokladá vysokú mieru efektívnej spolupráce a možnosť spoliehania sa
na „rozumný prístup“ všetkých zmluvných strán, ak by sa v budúcnosti ukázala potreba
modifikácie parametrov zmluvného vzťahu (povedané zjednodušene inými slovami, je
spravidla oveľa jednoduchšie upraviť zmluvné vzťahy medzi blízkymi osobami ako medzi
navzájom nezávislými subjektmi). To bol dôvod, prečo mesto nepovažovalo za nevyhnutné
detailne špecifikovať postup pri predčasnom skončení zmluvy a pri špecifikovaní
konkrétnych „podstatných porušení“ zmluvných záväzkov, ktoré by odôvodňovali
jednostranné odstúpenie od zmluvy.
Keďže návrh multistrannej dohody dosiaľ nebol podpísaný všetkými zmluvnými stranami,
mesto Košice v najbližšej dobe predloží návrh separátnych zmlúv medzi mestom a každou
mestskou organizáciou, pričom sa predbežne navrhujú nasledovné základné zmeny oproti
prvotnému návrhu zmluvy:
- zmluvy o spolupráci budú dané na podpis individuálne vo vzťahu ku všetkým mestským
organizáciám (t. j. nebude jedna hromadná zmluva),
- doba zmluvy sa skráti na obdobie 5 rokov (a nie 10 rokov),
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- zakotvenie princípu „rovnakého zaobchádzania“ (aby zmluvný partner nebol
znevýhodnený v porovnaní s ostatnými mestskými organizáciami) – ak si mesto dohodne
určité všeobecne použiteľné prípady „podstatného porušenia zmluvy“, ktoré by
odôvodňovali odstúpenie od zmluvy o spolupráci s jednou mestskou organizáciou, bude to
aplikovateľné aj u ďalších mestských organizácií.
Zároveň je nutné uviesť, že za uplynulé desaťročia fungovania samosprávy vôbec nebolo
bežné (resp. sa pravdepodobne ani nevyskytol prípad), žeby mestské zastupiteľstvo
schvaľovalo konkrétne návrhy zmluvy medzi mestom a mestskými organizáciami (čo je
pochopiteľné vzhľadom na veľmi blízky vzťah týchto subjektov). Požiadavka predloženia
upraveného návrhu zmluvy pred podpisom na rokovanie mestského zastupiteľstva by opäť
prispela k podstatnému natiahnutiu časových rámcov, a preto aj so zreteľom na vyššie
uvedené (nevyhnutnosť spustenia ďalších verejných obstarávaní čo najskôr, zároveň
navrhované zmeny v úprave zmluvných vzťahov majúce povahu nepochybných ústupkov
zo strany mesta) vyhovenie tejto požiadavke javí ako nevýhodné pre mesto.
Bez ohľadu na vyššie uvedené mesto Košice a jeho príslušný odborný útvar (referát
transformácie infraštruktúry IT MMK) deklarujú maximálnu otvorenosť jednak vo vzťahu
k zástupcom mestských organizácií, jednak k poslancom MZ pri vysvetľovaní aktuálneho
stavu a ďalších zamýšľaných krokov v rámci celého transformačného procesu.

V Košiciach dňa 04.10.2021

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta Košice

