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 Slovenskej republiky
Názov projektu:
Elektronické služby živnostenského registra
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Vecne príslušnými orgánmi pre výkon štátnej správy na úseku živnostenského podnikania sú všetky obvodné
úrady, odbory živnostenského podnikania, ktoré zabezpečujú výkon činností spojených so živnostenským
podnikaním. V rámci vykonávania agendy pri spracovaní ohlásenia živnosti, ŽÚ spolupracuje aj s inými IVS. Jedná
sa najmä o Generálnu prokuratúru, kde získava výpis z registra trestov fyzickej osoby, ktorá ohlásila živnosť. Po
schválení vzniku živnosti túto skutočnosť oznamuje príslušnej zdravotnej poisťovni ako aj finančnej správe.
V súčasnosti existuje možnosť podávania žiadostí s použitím elektronických prostriedkov. Autorizácia takýchto
podaní je realizovaná prostredníctvom ZEP. Súčasné technologické riešenie obmedzuje možnosť plnohodnotného
využívania elektronických služieb a spolupráca s inými ISVS.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledkom projektu bude vytvorené nové funkčné riešenie, ktoré nahradí súčasné služby a zvýši komfort
a dostupnosť elektronických služieb zameraných na oblasť podnikania podľa živnostenského zákona. Sprístupní
elektronické služby s využitím vlastností spoločných modulov architektúry eGovernmentu a zvýši využiteľnosť
elektronických služieb na strane žiadateľov aj poskytovateľa služieb. Riešenie bude súčasťou IISVS a bude
rešpektovať stanovené princípy interoperability.
c) Spôsob realizácie projektu
Plánované aktivity projektu sú rozdelené medzi hlavné a podporné aktivity. Aktivita „Analýza a dizajn“ sa zameria
na analyzovanie existujúceho prostredia a návrh budúceho stavu. Poskytne vstupy pre špecifikáciu potrebného HW
a SW vybavenia pre vybudovanie riešenia. Následne v rámci aktivity „Implementácia“ bude vytvorené navrhnuté
riešenie.
Aktivity „Testovanie“ a „Nasadenie“ budú zamerané na overenie správnosti vytvoreného riešenia a jeho uvedenie
do rutinnej prevádzky.
Celý projekt bude podporovaný projektovým riadením, ktoré bude vykonávané v súlade s metodikou PRINCE2.
Podporné aktivity budú zamerané na „Riadenie projektu“ a „Publicitu a informovanosť” prostredníctvom ktorej bude
zabezpečené informovanie verejnosti o obsahu a význame projektu.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Navrhované riešenie prinesie zlepšenie v nasledujúcich oblastiach:
• začlenenie do architektúry IISVS – riešenie bude spĺňať požiadavky na ISVS a bude pripravené na komunikáciu a
využívanie iných ISVS formou volania elektronických služieb,
• doplnenie funkčnosti riešenia – umožní vytvoriť a spravovať databázu znalostí, ktorá bude využiteľná pre
žiadateľov aj poskytovateľov služieb,
• zvýšenie aktuálnosti údajov – riešenie umožní dostupnosť aktuálnych údajov prostredníctvom internetu,
• otvorenosť a znovu použiteľnosť – poskytovanie funkčnosti prostredníctvom elektronických služieb sprístupní
funkčnosť pre externé riešenia.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu je založená na technickej a administratívnej podpore zavedeného riešenia zo
strany pracovníkov MV SR. 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 na prínosoch
vyplývajúcich z ušetrenia času potrebného na vybavenie služby ako na strane žiadateľov o služby, tak aj na strane
pracovníkov poskytujúcich služby, čo vytvára predpoklady pre vyššiu kvalitu poskytovania služieb. Uvedené prínosy

presahujú straty vyplývajúce zo zníženia administratívnych poplatkov z dôvodu elektronického poskytovania
služieb.
Výška schválenej pomoci:
10 000 000,00 €
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 14.05.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, 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.

