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 Lučenec
Názov projektu:
Elektronizácia služieb mesta Lučenec
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Hlavný IS využívaný v prostredí MsÚ (CG ISS) je integrovaný a modulárny systém postavený na relačnej databáze
s možnosťou dobudovania a rozšírenie na SOA architektúru. Zastrešuje väčšinu agend riešených v prostredí MsÚ.
Je postavený na princípe zamedzenia multiplicitnej práce, t.j. každý údaj je do systému vkladaný raz – garantom
a následne je zdieľaný všetkými používateľmi. Jeho prínosom je teda existencia lokálnych registrov osôb, adries
ako aj podnikateľov. Tento systém zastrešuje správu registratúry, rieši problematiku miestnych daní a poplatkov
spolu s väzbou na ekonomickú spojitosť (evidencia úhrad - saldo osôb), v ekonomickej oblasti pokrýva účtovníctvo,
pokladňu, banku, rozpočet, fakturáciu, objednávky, sklad, majetok. Nad týmto systémom je vybudovaný Informačný
modul v podobe aplikácie eGOV, ktorý automatizovane publikuje informácie z backofficového systému. Tento
modul je integrovaný do web portálu mesta. Verejnosť využíva www stránku mesta na získanie informácii a
formulárov dokumentov, ktorých podanie musia uskutočniť fyzicky. Vhodnou úpravou jednotlivých komponentov
ako aj doplnením chýbajúcich IS bude možné v budúcnosti naplniť elektronizáciu služieb občanov.
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
Lučenec (IIS LC) 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 LC budú: Front-office - zabezpečuje výmenu informácií medzi cieľovou skupinou a MsÚ Lučenec; Midoffice - riadenie procesnej stránky podaní; Back-office - dátový zdroj a úložisko pre spracovanie procesov; Externé
systémy - sys. mimo správy MsÚ Lučenec. Vybudovanie IIS LC prinesie plnohodnotné poskytovanie 69 elektr.
Služieb občanom/podnikateľom (33 povin. a 36 voliteľných viď bod 9.7 Opis). Zavedením predmetných elektr.
služieb sa výrazne zvýši komfort pri administrácii žiadostí smerovaných na jednotlivé oddelenia MsÚ Lučenec zo
strany občanov a podnikateľov, zároveň výsledok prispeje k efektívnosti práce úradu a zníženiu časovej náročnosti
vybavovania podaní (v roku 2016 – viac než 2 500 podaní zrealizov. elektronicky).
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu je rozdelená do 5 hlavných aktivít, ktoré sú navrhnuté v súlade so štandardnou formou
etapizácie realizácie IT projektov: Analýza a dizajn IS, Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií, Implementácia
IS, Testovanie IS, Nasadenie IS. Takto navrhnutá realizácia pokryje komplexný proces elektronizácie všetkých
služieb mesta Lučenec, ktoré sú predmetom predkladaného projektu. Všetky aktivity budú zabezpečené externým
dodávateľom, ktorý bude vybraný v procese verejného obstarávania.
Riadenie projektu bude taktiež zastrešovať externý dodávateľský subjekt. Projektový manažér zabezpečí realizáciu
projektu v súlade s princípmi metodiky projektového riadenia, ktorým je prispôsobené už členenie projektu na
navrhované aktivity. Spolupracovať bude s Projektovým koordinátorom vybraným z interných zamestnancov mesta.
Paralelne s riadením projektu bude prebiehať aj ďalšia podporná aktivita – publicita a informovanosť o projekte,
ktorej spôsob, rozsah i obsah je okrem požiadaviek mesta Lučenec definovaný aj Manuálom pre informovanosť
a publicitu OPIS.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia projektu s cieľom implementovať IIS LC prináša nasledujúce prínosy: sprístup. služieb MsÚ Lučenec
občanom/podnikateľom prostr. internetu; výrazné skrát. času vybavovania podaní; zvýš. širokej dostupnosti služieb;
zvýš. kvality práce, zefektív. a optimal. procesov MsÚ Lučenec; modern. vybavenia IKT; zvýš. bezpečnosti správy
dát.
Toto všetko prispeje k zvýš. spokojnosti cieľ.skupiny s poskyt. službami MsÚ Lučenec. Riešenie život. situácií

verejnosti prostr. IIS LC zabezpečí efektívnosť a transparentnosť fungovania úradu. Medzi obyvateľmi mesta badať
neustále narastajúci dopyt po poskytovaní obojstrannej interakt. a dostup. elektr. službách. Zavedením 69 elektr.
služieb MsÚ Lučenec 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 Lučenec implementovať
projekty podporené externou finančnou dotáciou (6 projektov v období 2010-2012).
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
MsÚ Lučenec bude zabezpečovať bežnú údržbu nadobudnutého SW a HW prostredníctvom Odd. 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. Mesto schválilo
finančné zdroje v objeme viac než 80 000 EUR ročne na financovanie prevádzkových nákladov spojených s
udržaním výsledkov projektu po dobu 5 rokov po ukončení projektu.
Zámerom žiadateľa je rozšírenie elektr. služieb v záujme dlhodobej udržateľnosti aj o proaktívne informovanie
verejnosti prostredníctvom aplikácií na mobilné zariadenia. Dodržiavanie podmienok vyplývajúcich zo zmluvy o
NFP, ktoré súvisia so zabezpečením trvalej udržateľnosti výsledkov projektu bude sledované odbornými internými
zamestnancami MsÚ Lučenec (Oddelenie stavebného poriadku, investícií a stratégie a Oddelenie vnútornej správy
– Správa IS).
Finančná analýza projektového zámeru predpokladá návratnosť vloženej investície v priebehu 9 rokov.
Výška schválenej pomoci:
750 151,09 €
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.

