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 Čadca
Názov projektu:
"eMesto" ČADCA - elektronizácia služieb mesta Čadca
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Súčasné možnosti vykonávať úkony elektronicky (napr. žiadosti, podania, atď.) sú značne obmedzené. Užívatelia
využívajú zväčša webové stránky mesta na získanie informácií o spôsobe realizácie danej služby. Okrem získania
informácií môžu žiadatelia danej služby získať niektoré potrebné formuláre, na ktorých treba danú požiadavku
predložiť a ktoré je potrebné následne vytlačiť. Úkon spojený s podaním však musia v konečnom dôsledku riešiť
osobnou návštevou príslušnej organizačnej jednotky mesta alebo odovzdaním požiadavky na podateľňu.
Korešpondencia prebieha poštou alebo e-mailom.
Najvyužívanejšími informačnými systémami pre agendu sú systémy pre vnútornú správu ako napr. účtovníctvo,
personalistika, majetok a administratívny systémy ako napr. správa registratúry. Ďalej sú to webové portály, ktoré
slúžia na všeobecné informovanie verejnosti a prezentáciu miest. Najčastejšie sú implementované systémy, ktorých
použitie je priamo určené legislatívnymi normami.
Rozsiahlejšia elektronizácia služieb patrí medzi prioritné záujmy mesta avšak základnou prekážkou je nedostatok
finančných prostriedkov na jej realizáciu, nakoľko vyžaduje vysoké náklady na HW, SW a odborné IT služby.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Integrovaný informačný systém mesta Čadca bude budovaný 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.
Riešenie výrazne zvýši dostupnosť služieb verejnosti poskytovaných regionálnou samosprávou, pretože občan,
respektíve podnikateľ, bude môcť pristupovať k jednotlivým službám z akéhokoľvek zariadenia, ktoré obsahuje
internetový prehliadač a umožňuje prístup do internetovej siete. Systém umožní prepojenie s centrálnymi registrami
verejnej správy (napr. Register fyzických osôb, Register právnických osôb a pod.). Systém bude taktiež prepojený s
Ústredným portálom verejnej správy (ÚPVS). Mesto bude poskytovať značnú časť svojich služieb elektronicky, čím
sa zefektívni výkon miestnej správy.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt bude realizovaný v termíne 01/2014-12/2015 formou projektového riadenia s definovanými cieľmi, zdrojmi.
Riadenie a kontrolu bude zabezpečovať vrcholový manažment, implementáciu projektu, koordináciu a publicitu
bude zabezpečovať zodpovedný odborný externý dodávateľ komplexu služieb. Realizáciu hlavných aktivít (dodávku
HW, SW a odborných služieb) bude realizovať na základe verejného obstarávania dodávateľ HW, SW a
komplexných odborných IT služieb. V rámci jednotlivých aktivít projektu sú zaradené logické operácie v prípade
služieb - analýzy, vývoj testovanie, nasadenie, v prípade kúpy HW a SW je to najmä objednávka na dodávku
tovarov resp. služieb od víťazov VO, úhrada záloh za dodávku, reálne dodanie a inštalácia zariadení a SW,
skúšobná prevádzka, spustenie systémov a pod. Koordináciu jednotlivých činností bude zabezpečovať projektový
manažér projektu spolu s odbornými pracovníkmi mesta, s cieľom zosúladiť požiadavky na odborné služby s
dodávkou príslušného potrebného HW a SW. Jednotlivé aktivity pobežia súbežne, čo umožní vysokú flexibilitu
činností počas doby realizácie projektu.
Projekt sa realizuje bez účasti partnera, jeho nositeľom je samotný žiadateľ.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Navrhované riešenie projektu prinesie mesto výrazné zefektívnenie služieb, ktoré poskytuje v rámci svojich
kompetencii a zároveň dôjde k významnej úspore vynaložených nákladov na poskytovanie jednotlivých služieb.
Prínos spočíva najmä v zrýchlení a zefektívnení činností na strane žiadateľa. Projekt umožní žiadateľovi zrealizovať

ciele, ktoré sú v plne súlade s požiadavkami operačného programu a výzvy.
V súčasnosti disponuje mesto s viacerými informačnými systémami.
Žiadateľ v minulosti zrealizoval a tiež úspešne realizuje viaceré projekty financované z fondov EU, jeho pracovníci v
oblasti IT sú na špičkovej úrovni, preto má všetky predpoklady pre bezproblémovú realizáciu plánovaných aktivít a
projektu ako celku.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude mesto schopné poskytovať 95 elektronických služieb, pričom samotné
ukončenie projektu predstavuje len aktivačnú fázu, po ktorej sa začnú dosiahnuté výsledky v plnej miere využívať.
Nastavenie projektu je z hľadiska udržateľnosti vysoko pozitívne, nakoľko aj v zmysle výsledkov CBA sa
predpokladá návratnosť investície ako celku v 8 roku realizácie projektu. Následná analýza s výhľadom na 15 rokov
jasne ukazuje pozitívne efekty úspešnej implementácie projektu, ktoré predstavujú dlhodobé zvýšenie efektivity
fungovania mesta pri poskytovaní elektronických služieb.
Žiadateľ plánuje dlhodobé rozširovanie poskytovaných služieb, skvalitňovanie HW a SW vybavenia, pričom práve
prostriedky, ktoré budú ušetrené v dôsledku realizácie projektu mu umožnia ďalší rozvoj poskytovaných služieb
a úrovne elektronizácie. Mesto je pripravené nielen spolufinancovať projekt ale aj k dlhodobo financovať
podporných externých služieb po ukončení projektu z čoho jasne vyplýva záujem o dlhodobé udržanie a rozvíjanie
nového informačného systému a poskytovanie elektronických služieb aj do budúcnosti.
Výška schválenej pomoci:
854 221,48 €
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.

