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 Národnej evidencie vozidiel, časť 2
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Súčasný stav procesov v rámci poskytovania služieb „Evidencia vozidiel“ naráža na viaceré problémy, ktoré by
mohli byť efektívne odstránené zavedením vhodného systémového riešenia. Väčšina zo služieb vyžaduje osobnú
návštevu dopravného inšpektorátu, čím vyvstáva kapacitný problém dopravných inšpektorátov, ktorý má za
následok zvyšovanie čakacích lehôt na vykonanie úkonu a následnej nespokojnosti vodičov. K zvýšeným čakacím
lehotám prispieva aj fakt, že údaje sú do formulárov často vyplňované nesprávne a údaje musia byť upravené alebo
doplnené priamo pri obsluhe, čo kladie nároky na ľudské zdroje na strane dopravného inšpektorátu a vytvára tlak
na predlžovanie času na vybavenie úkonu.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Situácia sa zmení nasledovne:
- využívanie výstupných elektronických služieb národnej evidencie vozidiel bez potreby návštevy dopravného
inšpektorátu, kde prichádza k úspore času používateľa (zvýšenie komfortu v súvislosti s využívaním služieb
evidencie vozidiel pre občana) ako aj zníženiu záťaže pracovníkov dopravného inšpektorátu a taktiež zníženie
nákladov na poskytovanie služieb evidencie vozidiel.
c) Spôsob realizácie projektu
Pre úspešnú realizáciu národného projektu Elektronické služby Národnej evidencie vozidiel, časť 2, budú dodržané
nasledovné princípy a spôsob realizácie:
- projekt bude realizovaný Ministerstvom vnútra SR,
- projekt bude riadený podľa metodiky PRINCE 2,
- návrh, vývoj a implementácia riešenia bude postavená na metodike RUP.
Projekt bude realizovaný pomocou odbornej asistencie dodávateľa, nákupu služieb a zariadení podľa finančného
plánu výdavkov.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu je aktívnym krokom v napĺňaní strategických cieľov elektronizácie verejnej správy na Slovensku.
Projektom navrhovaná elektronizácia služieb národnej evidencie vozidiel prinesie zásadné prínosy v úspore času a
nákladov na strane občana aj poskytovateľa verejných služieb, zefektívnení procesov evidenčných úkonov a v
efektívnejšom riadení mobilných jednotiek MV SR, čo bude mať za následok aj zvýšenie bezpečnosti občana.
Projekt vystihuje súčasné najmodernejšie trendy.
Implementácia tohto projektu môže výrazne zlepšiť pozíciu SR v stupni rozvoja eGovernement služieb v porovnaní
s ostatnými krajinami. Centralizácia procesov a služieb zabezpečí stabilnú prevádzku služieb, možnosť
plánovaného rozvoja, ako i pružné prispôsobovanie elektronických služieb potrebám občana a Policajného zboru.
V relatívne krátkom časovom horizonte rieši závažné problémy a zvyšuje transparentnosť výkonu verejnej moci pre
občana. Z ekonomickej analýzy vyplýva, že navrhované riešenie bude znamenať skutočný prínos pre občanov SR.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Implementované technické riešenie bude využívané predovšetkým občanmi, podnikateľmi a okresnými dopravnými
inšpektorátmi, ako aj Ministerstvom vnútra SR, a do istej miery aj Policajným zborom SR. Prevádzkové náklady
budú kryté z rozpočtových zdrojov Ministerstva vnútra SR, resp. Policajného zboru SR.
Projekt zabezpečí vývoj riešenia a jeho úvodnú prevádzku. V rámci realizácie projektu finančné zdroje budú použité
na vývoj/nákup, a nasadenie riešenia. Pretože sa nepredpokladá spoplatnenie implementovaných služieb, budú
musieť byť všetky výdavky kryté z externých zdrojov (OPIS). resp. poplatky na poskytované elektronické služby sa
predpokladajú v nižšej výši pre motiváciu občanov k ich využívaniu. Na financovanie prevádzkových výdajov sú

vyčlenené prostriedky v rozpočtovej kapitole žiadateľa.
Na základe výsledkov nákladovo - výnosovej analýzy, vypracovanej metodikou CBA, predpokladáme ekonomickú
udržateľnosť realizácie národného projektu.
Výška schválenej pomoci:
18 575 397,63 €
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 11.11.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Mojmír Kollár, Ivan Zemko (zastupoval Norberta Molnára), 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.

