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 Komárno
Názov projektu:
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Komárne
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Mesto Komárno využíva na poskytovanie niektorých služieb od roku 2008 elektronické formuláre, ktoré sú voľne
prístupné na webstránke mesta. Vďaka inteligentným formulárom je evidencia prehľadnejšia, minimalizujú sa straty
či poškodenia a nezaťažuje sa natoľko životné prostredie. V rámci Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Mesta Komárno je uvedená strategická vízia Mesta Komárno, v ktorej je okrem iného uvedené, aby sa služby
v budúcnosti poskytovali na vysokej kvalitatívnej úrovni a aby slúžili pre potreby občanov celého regiónu.
Predkladaný projekt popisuje návrh riešenia elektronizácie služieb Mesta Komárno - povinných a voliteľných
služieb, ktoré uľahčia občanom/podnikateľom svoju činnosť.
Požiadavky a potreby Mesta Komárno môžeme rozdeliť do niekoľkých oblastí:
• súlad s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy
• elektronizácia služieb pre verejnosť
• interné potreby Mesta Komárno (Koncepcia rozvoja informačných systémov)
Zároveň k základným predpokladom patrí súlad s prístupovými komponentmi ÚPVS, so Stratégiou informatizácie
verejnej správy a s Národným programom reforiem verejnej správy 2011-2014.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Hlavným princípom navrhovaného riešenia je vytvorenie jednotného integrovaného informačného prostredia v
súlade s princípmi jednotnej architektúry ISVS definovanými v NKIVS, s dôrazom na využívanie centrálnych
a spoločných modulov Mesta Komárno postavených na princípoch SOA architektúry, kde každý komponent plní
jasne definovanú rolu.
V elektronickej forme bude zabezpečené nasledovné:
• štandardizované elektronické formuláre žiadostí,
• stanoviská, rozhodnutia a vyjadrenia vydávané v priebehu procesov súvisiacich s konaniami,
• realizácia platieb súvisiacich so správnymi a udržiavacími poplatkami, ako aj s poplatkami za produkty a služby,
• podklady súvisiace s podávaním žiadostí a vydávaním rozhodnutí,
• elektronické formuláre rozhodnutí Mesta Komárno alebo poverenej osoby (vrátane ich doručovania do eDesk),
• komunikácia Mesta Komárno s dotknutými účastníkmi a orgánmi (G2C, G2B, G2G),
• spravovanie referenčných registrov Mesta Komárno
Služby Mesta Komárno budú dostupné aj prostredníctvom prístupových komponentov ÚPVS.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude trvať 26 mesiacov ( 5 hl. aktivít, 2 podporné aktivity).
Hlavné aktivity:
Aktivita 1. Analýza a dizajn IS (detailná analýza potrieb Mesta Komárno v zmysle definovaných služieb a detailný
návrh technologického riešenia systémov Mesta Komárno)
Aktivita 2. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií (dodávka hardvérového vybavenia a potrebného SW)
Aktivita 3. Implementácia IS (vývoj riešenia navrhnutých modulov a ich aplikačného programového vybavenia
v zmysle schválenej špecifikácie softv. požiadaviek a návrhu riešenia)
Aktivita 4. Testovanie IS (testovanie modulov, ktoré budú následne nasadené do prevádzkového prostredia)
Aktivita 5. Nasadenie IS (nasadenie eGov služieb Mesta Komárno)
Podporné aktivity:
Aktivita 6. Riadenie projektu
Aktivita 7. Publicita a informovanosť
Hlavné aktivity budú zastrešené projektovým tímom v spolupráci s dodávateľom riešenia IS, HW a licencií
vybraného dodávateľsky v súlade so zákonom o VO. Projektový tím bude zložený z PM, FM, asistenta a odborného

garanta.
Riadenie projektu zahŕňa vypracovanie ŽoNFP a súvisiacej dokumentácie a realizáciu verejného obstarávania (VO
bude zabezpečené dodávateľsky v súlade so zákonom o VO.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
D1) Predkladaný projekt plne podporuje elektronizáciu služieb mesta Komárno cez naplnenie cieľa opatrenia 1.2
„Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni“ a zásadnú zmenu
kvality poskytovaných služieb prostredníctvom ich elektronizácie a sprístupňovania cez komunikačné nástroje.
Zdôvodnenie vhodnosti:
- zrýchlenie, zjednodušenie a zvýšenie transparentnosti, kvality a dostupnosti služieb Mesta Komárno
- zefektívnenie fungovania samosprávy Mesta Komárno
- zníženie výdavkov poskytovateľa služieb na vybavovanie agendy
- časová i finančná úspora používateľov služieb Mesta Komárno
- skvalitnenie zabezpečenia ochrany dokumentov a údajov v IS Mesta Komárno
D2) Mesto Komárno (801 – mesto; mestský úrad) sa zasadzuje o presadzovanie digitalizácie a elektronizácie do
svojich procesov. Realizácia projektu bude zabezpečovaná skúseným projektovým tímom v spolupráci s
dodávateľmi. Žiadateľ disponuje dostatočnými odbornými a administratívnymi kapacitami na úspešnú
implementáciu projektu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude žiadateľ zabezpečovať udržiavanie výsledkov projektu z finančného a
prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Riešenie problémov používateľov, odstraňovanie
prevádzkových problémov a chýb bude zabezpečené na základe zmluvy s dodávateľom. IS Mesta Komárno bude
spravovaný a prevádzkovaný žiadateľom, výdavky naňho budú kryté z rozpočtu Mesta Komárno.
Žiadateľ zabezpečí elimináciu rizík a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie, monitorovania
rizík a uplatňovaním zásad projektového manažmentu, v rámci ktorých budú vytvorené opatrenia na znižovanie
rizík počas trvania celého projektu, ako aj po jeho ukončení. Analýza prínosov a nákladov preukázala dlhodobú
udržateľnosť projektu. Finančná návratnosť investície sa predpokladá v 8. roku, v súlade s požiadavkami OPIS.
Projekt potrebuje NFP. Projekt svojim zameraním má pozitívny vplyv na životné prostredie.
Výška schválenej pomoci:
1 279 696,10 €
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.

