-----Original Message----From: Ištvánfyová Stela [mailto:Stela.Istvanfyova@vvb.sk]
Sent: Monday, April 16, 2018 9:09 PM
To: ObecVojka
Cc: info
Subject: RE: Žiadosť
Vážený p. Ing. Donald Álló,
dňa 04.04.2018 bol podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (ďalej
len "podnik VV") doručený Váš e-mail, v ktorom ste v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) (ďalej len "Zákon o
slobodnom prístupe k informáciám") požadovali sprístupniť nasledovné
informácie:
1. Žiadame Vás o vysvetlenie systému prednostnej jazdy na kompu, ktorú
vybudoval, vlastní a aj spravuje podnik Vodohospodárska výstavba, š.p.,
Bratislava (ďalej len VV, š.p.), na základe akého princípu momentálne
"funguje" tento systém, komu má slúžiť a hlavne prečo?
2. Nakoľko máme informáciu, že podnik VV, š.p. na základe dohody medzi
generálnym riaditeľom a starostkou obce Kyselica zabezpečil pre obec
Kyselica už okolo 100 čipov žiadame uviesť:
Či plánujete vydať čipy takisto aj pre občanov napr. Šamorína, Hamuliakova,
Trstenej na Ostrove, Baky alebo Gabčíkova?
Ak áno, tak žiadame uviesť, že z akého dôvodu.
Ak nie, žiadame Vás tiež odôvodniť prečo!?
3. Žiadame Vás uviesť či máte vedomosť o pôvodných podmienkach na základe
ktorých prednostný systém fungoval pred Vami zavedeným čipovým systémom?
Ak áno tak žiadame uviesť prečo ste to zmenili?
Ak nie, tak žiadame uviesť na základe akého princípu, akej myšlienky dôvodu ste konali samostatne v prípade obcí Dobrohošť a Kyselica!
4. Žiadame odôvodniť, že prečo podnik VV podmieňuje svoje ďalšie konanie v
prípade obcí Bodíky, Horný Bar, Rohovce a Vojka nad Dunajom spoločným
stanoviskom (spoločným s obcou Dobrohošť a Kyselica), keď v prípade vydania
čipov pre obce Dobrohošť a Kyselica takúto požiadavku nemal a aj konal!?
5. Žiadame uviesť presné znenie právneho predpisu, na základe ktorého nás
vyzývate "aby sme zaslali 1 spoločné stanovisko podpísané všetkými šiestimi
starostami" vo veci formulovanej vo vašom liste č. 288/1010/2018 zo dňa
27.03.2018, aby ste ako majiteľ a správca systému prednostnej jazdy na kompu
aj pre našich obyvateľov vydali čipy.
V súvislosti s týmto listom žiadame odôvodniť a uviesť, prečo žiadate
stanovisko podpísané "šiestimi starostami"!?
6. Žiadame uviesť či podnik VV kedykoľvek a v akejkoľvek veci obdržal už od
obcí Dobrohošť, Kyselica, Bodíky, Horný Bar, Rohovce a Vojka nad Dunajom 1
spoločné stanovisko kde boli podpísaní všetci 6 starostovia hore uvedených
obcí!?
7. Žiadame uviesť, či starý systém, ktorý fungoval na ŠPZ dopravných
prostriedkov je funkčný, alebo nie?
Podnik VV Vám zasiela nasledovné odpovede na Vami požadované informácie:
1. Doterajší systém tzv. prednostnej jazdy pustil motorové vozidlo iba v 2

prípadoch:
A/ načítania ŠPZ auta kamerou, ktoré bolo nahlásené starostom príslušnej
obce a nahraté do systému podniku VV. Tu sa stávali problematické situácie,
kedy ŠPZ boli zašpinené alebo inou príčinou kamerou nenačítané. V tom
prípade sa nevedel obyvateľ dostať cez rampu.
B/ použitím ovládača, ktorým bolo možné elektrickú závoru otvárať
samostatne. Nakoľko však množenie týchto ovládačov nevyžaduje prílišnú
zručnosť, dochádzalo k ich falšovaniu a kopírovaniu, čím bol systém tzv.
prednostnej jazdy využívaný aj osobami, ktoré neboli obyvateľmi dotknutých
obcí, a tým predbiehali obyvateľov, ktorým má tento systém slúžiť. Do tohto
času bolo zistené, že sa do systému prihlasuje 159 kusov ovládačov, pričom
približne 100 kusov z nich je takých, ktoré podnik VV nevydal, a teda sú
skopírované.
Vzhľadom na vyššie uvedené bolo nutné zaviesť systém, ktorý by umožnil vstup
obyvateľovi na kompu aj v prípade nenačítania ŠPZ a taktiež eliminovanie
používania ovládačov, ktoré boli do toho času vydané a mohli by byť
neoprávnene množené.
Nový systém, čo je iba modernizovaný súčasný systém, funguje na základe
elektronických čipov pridelených občanom, pričom tento elektronický čip
obsahuje údaje v rozsahu meno, priezvisko a ŠPZ. Tieto elektronické čipy nie
sú kopírovateľné a falšovateľné, a teda bude ich môcť využívať iba oprávnená
osoba, ktorá má na to právo, aby bol zabezpečený dostatočný počet miest na
kompe najmä pre obyvateľov dotknutých obcí. Ide však iba o nový systém
rozpoznávania a autorizácie vozidiel a nemožnosti použiť dovtedy vydané
kopírovateľné ovládače. Dodávateľ spravil iba menšiu softvérovú úpravu
systému a drobné výkopové práce kvôli káblovaniu. Celkové náklady na úpravu
systému sú vo výške cca 7,5 tisíc EUR.
Systém tzv. prednostnej jazdy má slúžiť občanom Malého Žitného ostrova.
2. Systém tzv. prednostnej jazdy má slúžiť občanom Malého Žitného ostrova, a
teda len obyvateľom týchto obcí sú, resp. budú vydané elektronické čipy. O
informácii, ktorú uvádzate pod bodom 2, nemá podnik VV vedomosť.
3. Fungovanie doterajšieho systému a nového systému je popísaný pod bodom 1
Podnik VV po rokovaniach so zástupcami dotknutých obcí dňa 30.03.2017
zverejnil sa svojom webovom sídle informáciu o zmene systému tzv.
prednostnej jazdy. Táto zmena bola iniciovaná na základe sťažností na
zneužívanie systému tzv. prednostnej jazdy spôsobené neoprávneným
kopírovaním držiteľov ovládačov. Podnik VV na základe tejto skutočnosti
začal konať a v decembri 2017 zaslal dotknutým obciam žiadosť o poskytnutie
údajov v rozsahu v akom sú tieto údaje nahrávané na elektronické čipy.
4. Nakoľko má systém tzv. prednostnej jazdy slúžiť občanom Malého Žitného
ostrova (Bodíky, Horný Bar, Rohovce, Vojka nad Dunajom, Dobrohošť a
Kyselica) a právo určenia na použitie tzv. prednostného pruhu na kompu má
byť v kompetencii príslušnej obce (uvedené vyplýva aj zo súčasného
prevádzkového poriadku na kompu), podnik VV požiadal obce o súčinnosť. Do
dnešného dňa boli podniku VV poskytnuté požadované údaje iba zo strany obcí
Dobrohošť a Kyselica, a teda obyvateľom týchto obcí boli vydané elektronické
čipy. Podnik VV zároveň uvádza, že najmä zo strany obce Vojka nad Dunajom
bolo tvrdené, že podnik VV diskriminuje občanov jej obce. V stanovisku
starostov obcí Bodíky, Rohovce a Horný Bar, ako aj vo vyjadreniach starostu
obce Vojka nad Dunajom uverejnených v článku denníka SME zo dňa 19.02.2018
je uvedené, že starý systém bol funkčný a požadovali iba zaviesť iný systém
namiesto nespoľahlivých a ľahko kopírovateľných ovládačov. Podnik VV preto

opätovne uvádza, že nejde o predošlý a nový systém, ale ide len o úpravu
toho súčasného, ktorá spočíva v novom systéme rozpoznávania a autorizácie
vozidiel. Teda podnik VV vykonal presne to, čo požadovali starostovia.
Podnik VV zároveň uvádza, že oba systémy, t.j. tak nový systém na
elektronické čipy, ako aj pôvodný systém vjazdu do tzv. prednostného pruhu
fungujú súčasne a občania žiadnej z dotknutých obcí nie sú žiadnym spôsobom
znevýhodňovaní.
5. Podnik VV požaduje predloženie jednotného stanoviska zástupcov všetkých
dotknutých obcí z dôvodu konštruktívneho riešenia vzniknutej chaotickej
situácie a nie na základe právneho predpisu, nakoľko celá vzniknutá
situácia je v neprospech obyvateľov dotknutých obcí.
6. Súčasné vedenie podniku VV požadovalo predloženie jednotného spoločného
stanoviska od obcí Bodíky, Horný Bar, Rohovce, Vojka nad Dunajom, Dobrohošť
a Kyselica iba v prípade predloženia jednotného návrhu ako má systém tzv.
prednostnej jazdy fungovať, a to najmä z dôvodu, aby sa všetci zástupcovia
občanov zhodli na jednom riešení, ktoré požadujú pre občanov. Pokiaľ podniku
VV takýto jednotný systém nebude predložený a každý starosta bude požadovať
iný postup a princíp systému prednostnej jazdy, podnik VV prirodzene nebude
vedieť vyhovieť všetkým.
7. V súčasnosti fungujú oba systémy, t.j. tak nový systém na elektronické
čipy, ako aj pôvodný systém vjazdu do tzv. prednostného pruhu a občania
žiadnej z dotknutých obcí nie sú žiadnym spôsobom znevýhodňovaní, mimo
situácií, kedy sú zariadenia systému poškodené vodičmi alebo vandalmi,
pričom vzniknutú situáciu podnik VV rieši obratom.
S pozdravom
Mgr. Stela Ištvánfyová
Vedúca kancelárie generálneho riaditeľa
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
telefón: +421 906 31 1245
e-mail: stela.istvanfyova@vvb.sk<mailto:stela.istvanfyova@vvb.sk>

