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 Brezno
Názov projektu:
Elektronizácia služieb mesta Brezno
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Miera elektronizácie a sofistikácie služieb poskytovaných informačnými systémami, využívanými mestom Brezno je
na obdobnej úrovni ako v ostatných podobne veľkých mestách. Verejnosť má výrazne obmedzenú možnosť
vykonávať úkony spojené s elektronickým vybavovaním žiadostí na príslušných oddeleniach MsÚ Brezno. Občania
i podnikatelia tak vyžívajú www stránku mesta Brezno na získanie informácií a formulárov dokumentov, ktorých
podanie však musia uskutočniť fyzicky. Architektúra súčasného stavu je heterogénna, informačné systémy
využívajú rôzne technológie, ktoré nie sú navzájom kompatibilné. Na MsÚ Brezno nie je implementovaný jednotný
systém správy údajov o občanoch a podnikateľoch. Portálový systém je jednoduchý CMS systém, ktorý neobsahuje
funkcionalitu pre elektronické formuláre. Portál a jeho prezentačná vrstva je kľúčovým riešením pre interakciu
obyvateľov mesta Brezno, preto je z pohľadu eGovernmentu potrebné implementovať nové flexibilné riešenie, ktoré
spĺňa štandardy používateľnosti, integrovateľnosti a bezpečnosti.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
V cieľovom stave bude sys. založený na princípoch a smerovaní definovanom v NKIVS, bude využívať zdieľané
služby centrál. komponentov eGovernmentu. Každý komponent integrovaného informačného systému mesta
Brezno (IIS BR) bude plniť jasne definovanú rolu a tieto komponenty budú vzájomne komunikovať
štandardizovanými rozhraniami. Komponenty budú vzájomne voľne previazané pomocou nástrojov na integráciu
aplikácií a na integráciu procesov. Vrstvy IIS BR budú: Front-office - zabezpečuje výmenu informácií medzi
cieľovou skupinou a MsÚ Brezno; Mid-office - riadenie procesnej stránky podaní; Back-office - dátový zdroj a
úložisko pre spracovanie procesov; Externé systémy - sys. mimo správy MsÚ Brezno. Vybudovanie IIS BR prinesie
plnohodnotné poskytovanie 119 elektr. služieb občanom/podnikateľom (33 povinných a 86 voliteľných). Zavedením
predmetných elektr. služieb sa výrazne zvýši komfort pri administrácii žiadostí smerovaných na jednotlivé
oddelenia MsÚ Brezno zo strany občanov a podnikateľov, zároveň výsledok prispeje k efektívnosti práce úradu a
zníženiu časovej náročnosti vybavovania podaní (v roku 2016 – viac než 25 000 podaní zrealizovaných
elektronicky).
c) Spôsob realizácie projektu
HA 01Analýza a dizajn IS-1/Analýza sa skladá: Analýza posk. služieb v súčasnom stave vrátane zberu údajov a
požiadaviek; Vyprac. detailného katalógu služieb vrátane potrebných atribútov; Analýzu Procesnú; Organizačnú;
IKT architek. a IKT infraštruk.; 2/Dizajn zahŕňa: Návrhy poskyt. služieb v budúcom stave; optimalizáciu procesov;
organizácie; IKT architek. a IKT infraštruk.;v rámci HA 01 bude vykonaná aj legislatívna anal. a návrh leg. zmien.
HA 02 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií-obstaranie nevyhnutnej HW a SW infraštruktúry.
HA 03 Implementácia IS (vývoj, programovanie a integrácia) hlav. náplňou aktivity bude efektívne riadenie a
koordinácia vývoja a najmä vývoj komponentov riešenia (t.j. Front-office, Mid-office, Back-office a Integrácia na
ostatné sys.).
HA 04 Testovanie IS-pozostáva z prípravy test. stratégie a samotné testy riešení (integr. a užívateľ. akcept. testy);
HA 05 Nasadenie IS-ide o migráciu potrebných dát či už z nových alebo existujúcich sys.
Publicita-tabuľa, pamät. doska, web MsÚ Brezno, tlač. správy, médiá.
Riadenie projektu-zodpov. za realizáciu projektu - projektový tím (proj. manažér, fin. manažér, manažér
monitorovania).
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu s cieľom implementovať IIS BR prináša nasledujúce prínosy: sprístup. služieb MsÚ Brezno
občanom/podnikateľom prostr. internetu; výrazné skrát. času vybavovania podaní; zvýš. širokej dostupnosti služieb;
zvýš. kvality práce, zefektív. a optimal. procesov MsÚ Brezno; modern. vybavenia IKT; zvýš. bezpečnosti správy
dát. Toto všetko prispeje k zvýš. spokojnosti cieľ. skupiny s poskyt. službami MsÚ Brezno. Riešenie život. situácií

verejnosti prostred. IIS BR zabezpečí efektívnosť a transparentnosť fungovania úradu. Medzi obyvateľmi mesta
badať neustále narastajúci dopyt po poskytovaní obojstranne interakt. a dostup. elektr. službách. Zavedením 119
elektr. služieb MsÚ Brezno prispeje k posunu vpred celej.SR v hodnotiacich rebríčkoch EK v oblasti eGovernmentu,
kde momentálne zastáva posledné priečky zo všetkých EÚ krajín. Výstup/dopad projektu je nutné vnímať v synergii
s ostatnými očakávanými projektmi predkladanými ostatnými mestami v rámci OPISu, ale tiež v rámci výzvy OPBK,
skupiny aktivít 2.2.1. Pri posudzovaní vhodnosti nemožno opomenúť ani schopnosť MsÚ Brezno implementovať
projekty podporené externou finančnou dotáciou (takmer 30 projektov /2010-2012/).
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
MsÚ Brezno bude zabezpečovať bežnú údržbu nadobudnutého SW a HW prostr. úseku informatiky v spolupráci s
externým dodávateľom vybraným v súlade so zákonom o VO. Vzhľadom na verejno prospešný charakter projektu
nemožno uvažovať o generovaní príjmov z projektu. Prevádzkové náklady potrebné na dosiahnutie udržateľnosti
výstupov a výsledkov projektu bude žiadateľ hradiť z vlastných zdrojov a to prostredníctvom vyčlenenia fin.
prostriedkov v rozpočte MsÚ Brezno na príslušný kalendárny rok. V roku 2012 bolo v rozpočte mesta na
prevádzkové náklady IKT vyhradených spolu 45 810 €, rozpočet na rok 2013 počíta so sumou 47 525 €. Zámerom
žiadateľa je rozšírenie elektr. služieb v záujme dlhodobej udržateľnosti aj o proaktívne informovanie verejnosti
prostredníctvom aplikácií na iPhony, Smartphony, tablety, atď. Dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o
NFP, ktoré súvisia so zabezpečením trvalej udržateľnosti výsledkov projektu bude sledované odbornými internými
zamestnancami mesta Brezno (Odbor živ. prostr., rozv. programov a stavebného poriadku a Kancelárie prednostu
– úsek informatiky).
Finančná analýza projektového zámeru predpokladá návratnosť vloženej investície v priebehu 9 rokov.
Výška schválenej pomoci:
948 508,50 €
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.

