Nahrávanie obecného zastupiteľstva
Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom rokovaní dňa 27. 12. 2018 schválilo zámer
nahrávania obecných zastupiteľstiev. Poslanci sa dohodli na parametroch
zaznamenávania, princípy zverejňovania ako aj pokút za neuskutočnenie služby.
Záujemcovia, ktorí by chceli poskytovať platenú službu obci za dolu uvedených
podmienok, môžu svoje cenové návrhy (č. 1 a č. 2) doručiť do 15. 1. 2019 na obecný úrad
v Šintave.

Cenový návrh č. 1
Parametre zaznamenávania OZ
Kvalita nahrávania
 video: formát 16:9, obraz 1920×1080 snímkovanie 50i (alebo 50P), dátový tok aspoň 24Mb/s;
audio: 2 kanály, vzorkovacia frekvencia aspoň 48kHz, konštantný dátový tok aspoň 128 Kb/s externé nahrávanie zvuku (ďalej „pôvodná kvalita nahrávania“)
Rozsah nahrávania
 celé obecné zastupiteľstvo (predpokladá sa cca 7x za rok, predpokladaný čas zasadnutia OZ cca 2
hod.)
 pokuta za nenahratie: trojnásobok platby za natočenie OZ
Zverejňovanie
 do 5 dní
 na šintavskom kanáli youtube, odkaz na prehrávanie videonahrávky bude zároveň uverejnený aj na
oficiálnej web stránke obce Šintava
 odkaz na web stránke a zverejnenie na youtube v s rozlíšením 1920x1080, zverejňuje nahrávateľ
 video musí by zverejnené v celistvosti
 pokuta za včasné nezverejnenie: dvojnásobok platby za nahratie OZ
 nezverejnenie záznamu do 15 dní sa považuje za nenahratie OZ
 nahrávka bude zverejnená výhradne len na oficiálnej web stránke obce Šintava a youtube kanáli
(konto vytvorené obcou Šintava (admin prístup) )
Archivácia
 nahrávateľ archivuje nahrávky v pôvodnej kvalite nahrávania počas celej doby platnosti zmluvy
Odovzdanie nahrávok
 odovzdanie nahrávok je 15 pracovných dní na HDD na obecnom úrade alebo download v pôvodnej
kvalite nahrávania
 pokuta za neodovzdanie nahrávok v pôvodnej kvalite nahrávania: trojnásobok ceny nahrávky

Odstúpenie
 objednávateľ môže odstúpiť, ak nebolo nahraté OZ
 nahrávateľ môže bez pokuty odstúpiť písomne 15 dní pred plánovaným OZ
Dĺžka zmluvy
 1 rok (s možnosťou predĺženia na 4 roky)
Rôzne






splatnosť pokút je 30 dní o jej doručenia
splatnosť nahrávok je 30 dní po OZ a po splnení podmienok
autorské práva nahrávky sú majetkom obce
pokuty za nenahratie je možné udeliť, ak je dátum zasadnutia známy najmenej 30 dní vopred
(nahrávateľ musí oznámiť písomne najmenej 15 dní vopred, že nezabezpečí nahrávanie).
objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia stanovených pravidiel

Cenový návrh č. 2
Všetky parametre ako v cenovom návrhu č. 1. plus
 zverejnené video na youtube bude mať: na úvod znak obce, dátum zasadnutia OZ, logo v celom
zázname.
V prípade, že cena návrhu č. 1 je totožná aj s touto službou, treba to uviesť .

Rozhodujúci prvok pri výbere
 cena
 výhoda – referencie
 zaslanie cenového návrhu č. 1. a č. 2

