Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Ministerstvo vnútra SR
Názov projektu:
Elektronické služby centrálnej ohlasovne
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Občan Slovenskej republiky sa môže prihlásiť na trvalý/prechodný pobyt v ohlasovni pobytu obce, do ktorej miesto
jeho nového pobytu definované adresou administratívne patrí. Občan sa môže na danú adresu prihlásiť slobodne
z vlastného rozhodnutia a ohlasovňa ho zásadne podľa zákona musí na pobyt prihlásiť, ak sa prihlasuje na adresu
ktorá je bytom, bytovým priestorom alebo zariadením určeným na individuálnu rekreáciu (ďalej len byt) a občan byt
alebo sám vlastní, alebo vlastník s jeho prihlásením súhlasí. Občan sa teda musí dostaviť na obecný úrad,
predtým musí on alebo vlastník bytu zájsť na príslušný katastrálny úrad a vyzdvihnúť výpis z listu vlastníctva bytu.
Vlastník bytu ku ktorému sa občan sťahuje, musí prísť na obecný úrad potvrdiť súhlas s prisťahovaním, alebo
zájsť k notárovi, či na matriku dať overiť svoj podpis na dokumente, v ktorom súhlasí s prihlásením občana na
trvalý/prechodný pobyt.
Súčasný stav je po procesnej stránke vyhovujúci, no nie je z hľadiska občana plno užívateľsky priaznivý, pretože
občan sa musí prispôsobovať úradným hodinám, čím vznikajú občanovi náklady, ktoré je často náročné finančne
vyjadriť.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Cieľom projektu je zabezpečenie vyššieho štandardu centrálnej ohlasovne, ktorý ponúkne elektronické služby pre
občana pri jeho presťahovaní - ohlásenie miesta, začiatku a ukončenia pobytu občana na území Slovenskej
republiky.
Občan bude môcť podať žiadosť o potvrdenie o pobyte občana cez Internet, požiadať o doručenie potvrdenia o
pobyte občana a v istom rozsahu pri splnení konkrétnych podmienok podať obci (ohlasovni pobytu) žiadosť o
zmenu pobytu na území Slovenskej republiky cez Internet.
Navrhované riešenie tiež umožní získanie rozhodnutia o udelení štátneho občianstva, poskytovanie informácií z
evidencií, ktoré sú v správe MV SR smerom k systémom, ktoré tvoria základ informatizácie verejnej správy a
výmenu elektronických dokumentov medzi systémami, ktoré sú súčasťou verejnej správy. Cieľom by malo byť
všeobecné zabezpečenie, aby občan nemusel osobne navštevovať úrad pre úkony pobytovej agendy. Doručenie
potvrdenia o pobyte poštou ušetrí občanovi cestu na ohlasovňu pobytu a občan sa nebude musieť prispôsobovať
stránkovým hodinám príslušného úradu. Potvrdenie o pobyte občana a jeho vydanie bude viazané na register
obyvateľov za predpokladu, že údaje z neho budú právne záväzné.
c) Spôsob realizácie projektu
Plánované aktivity projektu sú rozdelené medzi hlavné a podporné aktivity. Úvodnými hlavnými aktivitami sú
„Elektronické služby ohlasovne", "Systém pre manažment dokumentov a elektronická podateľňa" a "Podpora
poskytovania elektronických služieb servisdeskom". V rámci týchto hlavných aktivít bude vykonaná analýza
legislatívneho prostredia a zadefinovanie legislatívnych princípov. Súbežne bude vykonaná analýza súčasného
stavu, požiadaviek a potrieb na cieľové riešenie a detailný popis procesov, architektúry a infraštruktúry. Následným
krokom bude konceptuálny návrh riešenia, ktorý musí spĺňať zadefinované požiadavky. V ďalšom kroku bude
vypracovaný podrobný funkčný a technický návrh, na výsledky ktorého nadviažu aktivity typu „Garancia
bezpečnosti“ a „Spoločná infraštruktúra“.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením, ktoré bude vykonávané v súlade s metodikou PRINCE2.
Prostredníctvom aktivity „Publicita a informovanosť" bude zabezpečené informovanie verejnosti.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu Elektronické služby centrálnej ohlasovne je nevyhnutnou podmienkou pre zavádzanie
bezpečnosti" a „Spoločná infraštruktúra".
elektronických služieb z pohľadu zefektívnenia spôsobu výkonu agendy hlásenia pobytu občanov SR. Využitie
elektronických služieb centrálnej ako výstupu projektu poskytne:

• efektívnejší spôsob výkonu agendy hlásenia pobytu občanov SR
• odbremenenie občanov SR od potreby osobnej návštevy ohlasovne pobytu a tým aj zodpovednejší prístup
občanov najmä v nahlasovaní a odhlasovaní najmä prechodných pobytov občanov
• podstatné zjednodušenie a zefektívnenie riadenia prístupu a tým priamo aj bezpečnosti do systémov VS a
ostatných subjektov, ktoré adoptujú navrhované riešenie,
• presun záťaže VS vyplývajúcej z návštev úradov do elektronického prostredia čím dôjde k zníženiu nákladov na v
súčasnosti potrebných úradníkov.
Implementácia riešenia elektronických služieb centrálnej ohlasovne je v gescii MV SR, ktoré v súčasnosti zastrešuje
agendy nahlasovania a odhlasovania pobytu, a ktoré má skúsenosti s organizačným zabezpečením a
realizáciou projektov porovnateľného rozsahu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo
strany Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, ktorá bude správcom elektronických služieb
implementovaných týmto projektom. Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtovej
kapitoly MV SR. Návratnosť investície (finančne vyjadrená v nákladovo-výnosovej analýze k projektu) je založená
najmä na nepriamych prínosoch vyplývajúcich s možnosti využívania elektronických služieb v rámci
eGovernmentu ako potenciálneho využitia elektronických služieb Centrálnej ohlasovne v súkromnom sektore.
Výška schválenej pomoci:
8 848 158,00 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
VK 4.2.2010
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Ištvánffy
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

