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:
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
Názov projektu:
Dátové centrum obcí a miest
Opis projektu:
a) Východisková situácia
- samosprávu v súčasnosti reprezentuje cca 2930 obcí, miest a mestských častí poskytujúcich služby pre
cca 5,4 mil. obyvateľov a podnikateľské subjekty,
- samospráva poskytuje služby vyplývajúce z originálnych a prenesených kompetencií definovaných legislatívou,
nariadeniami a smernicami doplnenými a spresnenými všeobecne záväznými nariadeniami samotných obcí, miest
a mestských častí,
- v zmysle NKIVS budú IT podporu pre realizáciu prenesených kompetencií vykonávaných samosprávou
zabezpečovať príslušné orgány (úrady) ktoré majú danú agendu v priamej kompetencii a preto táto problematika je
zohľadnená tak, že DCOM umožní týmto orgánom sprístupniť príslušné aplikácie v prostredí DCOM,
- v súčasnosti sú služby občanom/podnikateľom (klient) iniciované okrem niekoľkých výnimiek formou osobnej
návštevy klienta na úrade,
- výkon služby je zaznamenávaný papierovou alebo elektronickou formou,
- komunikačným kanálom medzi klientom a úradom je osobná komunikácia, telefón, poštové služby alebo e-mail,
koordinácia pracovných a rozhodovacích procesov prebieha na báze rozhodnutí pracovníkov bez adekvátnej
IKT podpory.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výstupy projektu:
- funkčné dátové centrum samosprávy, ktorého logická architektúra bude postavená na princípoch a smerovaní
definovanom v NKIVS, pričom bude využívať spoločné moduly ÚPVS a bude orientovaná na služby (SOA),
- front office a back-office pre poskytovanie služieb samosprávy verejnosti prostredníctvom on-line pripojenia
zahŕňajúceho realizáciu podania pre všetky služby samosprávy vyplývajúce z originálnych kompetencií na
požadovanej úrovni informatizácie,
- rozhranie pre dodávateľov SW realizujúcich IT podporu pre back office obcí a pre ich poskytovanie formou SaaS,
- rozhranie pre jedinečný prístup ISVS k údajom(registrom) samosprávy pripojených obcí a miest.
Elektronizácia služieb samosprávy bude pre samosprávu podporená prostredníctvom predloženého projektu
DCOM, ktoré bude prevádzkovať združenie DEUS. Systém bude prepojený s dostupnými základnými centrálnymi
registrami verejnej správy a s dostupnými funkcionalitami ÚPVS.
Nasadenie riešenia bude mať merateľné výsledkové a dopadové ukazovatele uvedené v tejto žiadosti.
Projekt prispeje k napĺňaniu cieľov relevantných horizontálnych priorít.
c) Spôsob realizácie projektu
Aktivity projektu DCOM budú zamerané na vybudovanie a udržateľný rozvoj datacentra podporujúceho výkon
kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni samosprávy a na zavádzanie efektívnych elektronických
služieb samosprávy aby prebiehali spoločne s el. štátnej správy na centrálnej úrovni. Aktivity projektu sú
predovšetkým:
- Analýza a dizajn IS - zber požiadaviek, legislatívna analýza, procesná analýza, optimalizácia a návrh dátovej,
aplikačnej/funkčnej a infraštruktúrnej časti riešenia a návrh cieľového stavu,
- Implementácia IS - vývoj funkcionality a integračných rozhraní vrátane testov funkcionality komponentov a
prípravu migračných skriptov a procedúr,
- Testovanie IS - funkčné, integračné a užívateľské akceptačné testovanie riešenia,

- Nasadenie IS - školenia správcov, stabilizácia, nasadenie riešenia do produkčnej prevádzky a prevádzka do
odovzdania,
- Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií.
Riadenie projektu bude podľa požiadaviek Systému riadenia ŠF a KF a v súlade s metodikou PRINCE2.
Projekt bude zároveň podporovaný aktivitami v oblasti publicity a informovanosti.
V prípade naplnenia rizík definovaných v technickej dokumentácii bude potrebné využiť rezervu.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Vybudovať eGov so zameraním na zlepšenie a elektronizáciu služieb verejnosti je strategický cieľ štátu, ktorého
dosiahnutie nie je v súčasných možnostiach malých obcí a miest. Samospráva nemá povinnosť riešiť komplexne
poskytovanie eSlužieb občanom/podnikateľom a integrovať svoje IS do ISVS. Charakter riadenia samosprávy nemá
inštitút nadriadeného ani zákonodarného orgánu s kompetenciou nariadiť pre samosprávu zapojenie sa do eGov a
poskytnúť elektronické služby a unifikované rozhrania pre prístup k údajom.
Projekt DCOM vytvorí IT platformu pre samosprávu, kde sa aj malé a stredné obce a mestá jednoducho a efektívne
môžu pripájať do eGov, pričom zachová priestor pre existujúcich dodávateľov SW. Tak bude riešenie pre
poskytovanie elektronických služieb pre verejnosť dostupné aj pre obce, ktoré na vybudovanie tak rozsiahlych
aplikácií nemajú potrebné zdroje.
Súčasne DCOM rozvoj IT samosprávy usmerní tak, aby vývoj riešení prispel k zjednodušovaniu komunikácie a k
znižovaniu nákladov.
DCOM pomôže znížiť zaostávanie v elektronizácii služieb samosprávy voči štátnej správe, prispeje k zníženiu
administratívnej záťaže pre verejnosť a k vyššej komplexnosti riešení životných situácií.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Prevádzku DCOM zabezpečí po skončení projektu združenie DEUS. Náklady na prevádzku DCOM bude znášať
štát, obce a mestá, ktoré IS DCOM budú využívať.
Parametrom efektívnosti je počet nových a inovovaných služieb poskytovaných elektronicky, šetrenie materiálu a
počet obcí a miest zapojených do DCOM. CBA neuvažuje so šetrením nákladov zo znižovania počtu zamestnancov
samosprávy, nakoľko potenciálne teoretické šetrenie cca 10% zamestnancov nie je realizovateľné pri malých
obciach a neuvažuje ani so znižovaním priamych poplatkov za podania nakoľko samospráva poplatky za podania
nevyberá.
Udržateľnosť projektu je postavená na efekte centralizovaného riešenia takže doterajšie priemerné výdavky
samosprávy na IT nebudú pri prevádzke nového riešenia prekročené. Návratnosť investície je v 10.roku od
začiatku projektu. Pripájaním ďalších obcí sa vytvorí finančná rezerva, ktorá bude použiteľná na reprodukciu
infraštruktúry datacentra.
Výška schválenej pomoci:
47 214 976,35 €

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 30.07.2012
Peter Pellegrini, Gabriel Rusznyák (zastupoval Pavla Bojňanského), Mojmír Kollár, Norbert Molnár, Kornélia
Čajková
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.

