
 

 

 

Materiál na rokovanie       Materiál č.:     /2015/6 

6. zasadnutia 

Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda 

v VII. volebnom období 

Dunaszerdahely Város Képviselő-testület  

6. ülésének beterjesztett anyaga 

a VII. választási időszakban 

 

Návrh na schválenie zámeru uzatvoriť Zmluvu o prenájme softvéru a Licenčnej zmluvy za 

účelom používania mobilnej aplikácie „City Monitor“ pre nahlasovanie podnetov občanov 

mesta Dunajská Streda. 

Javaslat a „City Monitor“ mobilalkalmazás használatáról szóló szoftvér licenc programrendszer 

szerződéskötési szándékának jóváhagyásáról, amely dunaszerdahely lakosai számára lehetőséget 

biztosít észrevételeik bejelentésére. 

 

Predkladá :   JUDr. Zoltán Hájos, primátor mesta 

Beterjeszti:     

 

Preveril:       Ing. Júlia Bubniaková, prednostka mestského úradu 

Ellenőrizte: 

 

Zodpovedá:  JUDr. Andrea Klabuzai, PhD., vedúca útvaru primátora 

Felelős: 

 

Návrh na uznesenie: 

Határozati javaslat: 

 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu: 

I. A/ schvaľuje 

 B/ neschvaľuje 

 zobrať na vedomie uzatvorenie Zmluvy o prenájme softvéru 

a Licenčnej zmluvy za účelom používania mobilnej 

aplikácie „City Monitor“ pre nahlasovanie podnetov 

občanov mesta Dunajská Streda. 

  

II. Splnomocňuje 

 primátora na vykonanie potrebných úkonov k zabezpečeniu 

realizácie tohto uznesenia mestského zastupiteľstva. 

   

 

 

 

 

 

 

Jún 2015 

2015. június 



 

Dôvodová správa 
 

City Monitor je aplikácia určená pre smartfóny, vytvorená za účelom posielania návrhov na 

zlepšenie fungovania samosprávy priamo zo smartfónu. Všetky nahlásené podnety sa 

automaticky zobrazia vopred určeným pracovníkom samosprávy. 

Občan je prostredníctvom aplikácie informovaný o stave riešenia podnetu a kedykoľvek naň 

reagujte priamo prostredníctvom svojho smartfónu. Občan môže doplniť informácie alebo 

vyjadriť spokojnosť s vyriešením podnetu.  

Aplikáciu si možno bezplatne stiahnuť do smartfónu prostredníctvom Google Play, resp. App 

Store. Aplikácia je určená pre operačné systému Android a iOS. V prípade, že občan nevlastní 

smartfón, môže svoj podnet nahlásiť aj prostredníctvom webovej stránky www.citymonitor.sk 

a to vyplnením formulára „Nahlásiť podnet“. 

 

Silné stránky aplikácie City Monitor: 

1) Jednoduchá správa – vytváranie vlastných kategórií, skupín, prispôsobovanie programu 

vlastným potrebám samosprávy. 

2) Možnosť vzájomne kombinovať jazyky – slovenský jazyk, maďarský jazyk. 

3) Plná automatizácia činnosti spracovania podnetov – podnety nie sú adresované 

administrátorovi, ktorý následne adresuje dané podanie príslušnej osobe. Týmto sa výraznou 

mierou skracuje doba vybavenia jednotlivých podnetov a znižuje sa riziko chybovosti. 

4) Poskytovanie podpory na základe pravidla „24/7“ - 24 hodín denne, sedem dní v týždni. 

5) Bezodplatné zasielanie rozličných informácií osobám, ktoré majú nainštalovanú aplikáciu 

„City Monitor“ vo svojich smartfónoch. Rýchly, spoľahlivý a najmä bezodplatný spôsob 

informovania občanov o rozličných plánovaných podujatiach či dianí v meste. 

6) Možnosť zadávania podaní cez všetky druhy smartfónov – natívne cez Google Play a App 

Store, smartfóny typu Windowsfón môžu zasielať svoje podnety prostredníctvom webového 

prehliadača, ktorý je optimalizovaný aj pre smartfóny. Aplikácia je voľne stiahnuteľná 

z uvedených predajných miest a pre používateľov (občanov) je úplne bezplatná. 

7) Bezodplatné zasielanie push notifikácií informujúcich o zmene stavu podnetu, či 

akýchkoľvek úprav podnetu. 

8) Každá doplnená funkcionalita je automaticky a bezplatne sprístupnená ostatným 

samosprávam. 

 

Slabé stránky aplikácie City Monitor: 

1) Zatiaľ neexistuje natívna verzia mobilnej aplikácie určenej pre Windowsfón. 

2) Používanie mobilnej aplikácie zo strany samosprávy je za mesačný poplatok 49,20 

s DPH/mesiac. 

 

Mestská rada Dunajská Streda prerokovala predmetný návrh na svojom zasadnutí dňa 

09.06.2015 a odporúča ho schváliť. 

 

Vypracoval: Mgr. Marián Herceg, odborný referent samostatného referátu verejného 

obstarávania, rozvojovej stratégie a štrukturálnych fondov 

Kidolgozta:       

 

http://www.citymonitor.sk/







