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:
Mesto Ružomberok
Názov projektu:
Elektronizácia služieb samosprávy Ružomberok
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V súčasnosti disponuje mesto a Mestský úrad Ružomberok spolu s organizáciami mesta viacerými informačnými
systémami. Prepojenie je zabezpečené len v prostredí modulárneho systému CG ISS a jeho nadstavieb CG eGov,
CG GISam a CG WebGIS. Systém CG eGOV je v súčasnosti čiastočne schopný poskytovať transakčné
elektronické služby prostredníctvom internetu, alebo inej IT infraštruktúry pre verejnosť.
Mestský úrad mesta Ružomberok využívajú produkt Informačný systém samosprávy (CG ISS) od firmy Cora Geo
s.r.o., ktorá je jeho autorom, dodávateľom a zabezpečuje aj servisné a podporné služby. CG ISS je modulárny
systém určený pre oblasť verejnej správy a riešenie rozsiahlej a špecializovanej agendy orgánov verejnej správy.
Súčasťou systém sú štyri základné podsystémy – evidenčný, administratívny, ekonomický a geografický. Systém
produktovej podpory sa realizuje niekoľkými spôsobmi: on – line, telefonicky, elektronickou poštou, alebo osobne.
IS ako celok spracováva a vedie evidenciu základných informácii o objektoch tvoriacich mesto – osoby, adresy,
stavby, parcely, záznamy (písomnosti) a finančné pohyby.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Architektúra Integrovaného informačného systému mesta je budovaná na princípoch a smerovaní definovanom
v NKIVS, pričom v súlade s princípmi podporuje využívanie centrálnych a spoločných modulov, je vystavaná hlavne
na princípoch SOA, kde každý komponent plní jasne definovanú rolu a tieto komponenty si navzájom poskytujú
služby, a spravidla sú voľne previazané pomocou integračných nástrojov na integráciu aplikácií (ESB – Enterprise
Service Bus) a na integráciu procesov (Procesná integrácia – BPM, WFM, BRE). Táto architektúra je postavená na
princípoch pre architektúru samospráv.
Všetky komponenty sú nazývané logickými menami a nepredpisuje konkrétne komponenty od konkrétnych
výrobcov, ale definuje role a služby jednotlivých komponentov v celkovom pohľade na architektúru mesta. Pri
fyzickej implementácii týchto komponentov je možné, že niektoré z nich budú zlúčené do finálneho balíkového
produktu alebo naopak môžu byť v prípade potreby rozdelené na viac komponentov.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude prebiehať 28 mesiacov. Realizácia projektu je rozdelená do 5 hlavných aktivít a 2
podporných aktivít. Medzi hlavné aktivity patria:
1. Analýza a dizajn IIS
2. Implementácia IIS
3. Testovanie IIS
4. Nasadenie IIS
5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií.
Hlavné aktivity dopĺňajú podporné aktivity ako riadenie projektu a informovanie a publicita, ktoré majú zabezpečiť
bezproblémový priebeh implementácie projektu. Položky rozpočtu sa budú obstarávať v zmysle Zákona č. 25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní.
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom dosiahnutý realizáciou projektu
bude 105 služieb. Z toho 33 služieb bude povinných a 72 voliteľných služieb.
Zámerom projektu je elektronizácia tých služieb samosprávy mesta Ružomberok, ktoré sa považujú za jej
originálne kompetencie. Projekt informatizácie nie je len o nasadení nových aplikácií, nákupe hardvéru a softvéru. V
prvom rade je o zmene organizácie úradu ako poskytovateľa služieb verejnej správy a o zmene vnímania
fungovania úradu zo strany používateľov - občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt prispeje k neustálemu zvyšovaniu spokojnosti občanov prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym a
jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, spokojnosti občanov a znižovania nákladov

na samosprávu.
Implementácia navrhovanej architektúry bude zabezpečovať elektronické poskytovanie služieb a zároveň
zabezpečí aj podporný systém pre výkon kompetencií úradu samosprávy, elimináciou potreby fyzickej návštevy
úradu sa zníži čas na vykonanie admin. úkonov verejnosti voči mestu. Dosiahne sa úspora na strane prev.
nákladov (cestovných, poštových nákladov a nákladov spojených s tlačou papierovej dokumentácie) ako aj s
zvýšenie efekt. práce pracovníkov úradu (zníženie nárokov na manipuláciu s papierovými spismi ako aj podstatné
zníženie nákladov na prepisovanie údajov z papierovej formy do IT systému), Poskytovanie elektr. služieb zo strany
mesta Ružomberok prinesie možnosť komunikovať v čase mimo stránkových hodín alebo z úplne inej lokality.
Projekt prispievanie k napĺňaniu cieľov HP - IKT, TUR, a RP. Mesto Ružomberok má z hľadiska predmetu činnosti,
org. zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou podobných projektov.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu je potrebné zabezpečiť technickú a administratívnu podporu a
zdroje financovania na budúcu prevádzku riešenia. Zdroje na zabezpečenie financovania prevádzky riešenia
vytvoreného v rámci projektu vo výške max. 140 000,- EUR/rok za účelom použitia týchto finančných prostriedkov
do zabezpečenia trvalej udržateľnosti výstupov projektu v trvaní minimálne 5 rokov po ukončení realizácie projektu
sú schválené MsZ mesta Ružomberok.
Podstatné je, aby výsledky projektu (nový spôsob poskytovania služieb, zavedenie nových technológií a
optimalizované procesy) boli akceptované zo strany zamestnancov úradu, ako aj verejnosti. Technickú a
administratívnu podporu zavedeného riešenia zabezpečí Referát IT mesta Ružomberok, ktoré bude správcom
nového systému. Bude jasne a jednoznačné definovaná zodpovednosť za jednotlivé komponenty riešenia mesta.
Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtu mesta.
Návratnosť investície spočíva najmä vo zvýšení efektivity práce a znížení prevádzkových nákladov mesta
Ružomberok, v úspore času pracovníkov mesta Ružomberok, ako aj verejnosti pri riešení ich životných situácií.
Výška schválenej pomoci:
1 015 797,00 €
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:
Nakoľko bolo k uvedenej žiadosti možné priradiť bodové hodnotenie na základe objektívne overiteľných kritérií,
výberová komisia nebola zriadená.
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO
OPIS), Prioritná 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 poverených pracovníkov SORO OPIS, ktorí aplikovali výberové
kritérium pre predmetnú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na základe odporúčaní odborných hodnotiteľov
k uvedenému projektu.

