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 Senica
Názov projektu:
Elektronizácia služieb mesta Senica
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Mesto Senica zabezpečuje správu ISVS v zmysle príslušnej legislatívy na úsekoch správy uvedených v opise
projektu. V súlade s vecnou pôsobnosťou mesto zabezpečuje podmienky pre rozvoj IKT, vrátane vlastných
aplikácií, t.j. priamo zodpovedá za správu ISVS na týchto úsekoch. Funkcionalita súčasných IS je nepostačujúca na
sprístupnenie povinných a voliteľných elektronických služieb mesta a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti na
príslušných úsekoch správy. Mesto Senica zabezpečuje prevádzkovanie ISVS v rámci Mestského úradu ako aj pre
svoje organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP). Súčasné používané programové vybavenie už nie je možné
udržiavať z dôvodu rastúcich požiadaviek na výmenu informácií medzi úradom, občanmi a podnikateľmi a medzi
úradom a OvZP ako aj s ohľadom na rozsah a správu informácií.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Kľúčovým indikátorom úspešnosti projektu je sprístupnenie a zabezpečenie všeobecnej použiteľnosti všetkých
povinných a vybraných voliteľných eGovernment služieb mesta. Služby budú za pomoci vytvoreného Integrovaného
informačného systému mesta a prostredníctvom centrálnych komponentov ÚPVS sprístupnené predovšetkým
občanom, podnikateľom a inštitúciám verejnej správy. Riešenie implementované projektom zabezpečí vytvorenie a
udržateľný rozvoj kvalitného back-office, podporujúceho výkon kľúčových procesov na miestnej úrovni samosprávy
v súlade s NKIVS. Zavedené e-služby mesta budú v súlade s konceptom e-služieb poskytovaných štátnou správou
a budú prebiehať spoločne s elektronizáciou štátnej správy na centrálnej úrovni. Implementáciou projektu sa vytvorí
jednotné centrálne riešenie pre OvZP mesta ako aj jednotný dátovo konzistentný zdroj údajov a informácií o meste
a jeho činnostiach. Vytvorenie IIS mesta Senica prinesie celkové zvýšenie komfortu pri komunikácii medzi mestom
a užívateľmi služieb a efektívnu integráciu s ďalšími riešeniami eGovernmentu.
c) Spôsob realizácie projektu
Vytvorenie Integrovaného informačného systému mesta Senica sa bude realizovať postupným vytváraním a
nasadzovaním komponentov referenčnej architektúry mesta. Realizácia bude vychádzať zo súčasnej situácie a v
súčasnosti používaných aplikácií, z plánovaných analýz ale predovšetkým z potrieb zavedenia a sprístupnenia
povinných a vybraných voliteľných služieb mesta. Ciele projektu budú realizované prostredníctvom aktivít projektu
podrobne popísaných v Opise projektu. Požadované vlastnosti ISVS budú zabezpečené využitím najmodernejších
prvkov na strane technického zabezpečenia riešenia ako aj realizáciou potrebnej funkcionality v rámci
implementácie komponentov referenčnej architektúry miest a prostredníctvom integrácie riešenia na ďalšie
eGovernment systémy v zmysle NKIVS. Koordináciu všetkých aktivít súvisiacich s projektom ako aj koordináciu
personálneho zabezpečenia, riešenie odborných otázok a implementáciu projektu bude zastrešovať riadiaca a
pracovná skupina projektu zložená zo zástupcov MsÚ Senica.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Elektronizácia služieb miest je súčasťou informatizácie spoločnosti a budovania eGovernmentu na Slovensku.
Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy v gescii
mesta. Priamym dôsledkom bude zvýšenie využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie
administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov, ktorí komunikujú s mestom. Občania a podnikatelia nebudú
nútení osobne navštíviť úrad v prípade potreby vybavenia životnej situácie alebo konkrétnej agendy, čím nepriamo
dôjde k zníženiu strávenia času vybavovaním. Elektronizácia procesov súvisiacich s riešením životných situácií a
agend na strane mesta prinesie skrátenie času potrebného na vybavenie jednotlivých životných situácií. Realizácia
projektu neovplyvní len procesy poskytovania služieb a IKT infraštruktúru mesta, ale bude mať priamy dopad na
organizačnú štruktúru a procesy súvisiace so zabezpečením poskytovania e-služieb. Projekt umožní mestu zvýšiť
kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a prinesie zlepšenie procesov na strane poskytovania týchto
služieb, čo v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti samosprávy ako celku.

e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Elektronizácia služieb miest je súčasťou informatizácie spoločnosti a budovania eGovernmentu na Slovensku.
Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu úrovne poskytovania služieb v rámci elektronickej verejnej správy v gescii
mesta. Priamym dôsledkom bude zvýšenie využívania internetu pri komunikácii so samosprávou a zníženie
administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľov, ktorí komunikujú s mestom. Občania a podnikatelia nebudú
nútení osobne navštíviť úrad v prípade potreby vybavenia životnej situácie alebo konkrétnej agendy, čím nepriamo
dôjde k zníženiu strávenia času vybavovaním. Elektronizácia procesov súvisiacich s riešením životných situácií a
agend na strane mesta prinesie skrátenie času potrebného na vybavenie jednotlivých životných situácií. Realizácia
projektu neovplyvní len procesy poskytovania služieb a IKT infraštruktúru mesta, ale bude mať priamy dopad na
organizačnú štruktúru a procesy súvisiace so zabezpečením poskytovania e-služieb. Projekt umožní mestu zvýšiť
kvalitu poskytovaných služieb voči cieľovým skupinám a prinesie zlepšenie procesov na strane poskytovania týchto
služieb, čo v konečnom dôsledku prinesie zvýšenie konkurencieschopnosti samosprávy ako celku.
Výška schválenej pomoci:
956 447,37 €
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.

