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 Dunajská Streda
Názov projektu:
Elektronizácia služieb Mesta Dunajská Streda
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Mesto Dunajská Streda je samostatný samosprávny územný celok SR združujúci občanov, ktorí majú na jeho
území trvalý pobyt. Je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými
zdrojmi. Podľa výsledkov posledného Sčítania obyvateľov, domov a bytov (2011) má mesto Dunajská Streda 22
477 obyvateľov. Súčasné možnosti vykonávať úkony týkajúce sa služieb mesta elektronicky sú značne obmedzené.
Mestský úrad Dunajská Streda v súčasnosti využíva technológie, ktoré nevyhovujú potrebám a technologickým
trendom súčasnosti. Back-end IT infraštruktúru mesta zabezpečujú serverové a sieťové technológie, ktoré sú
zastarané a nedokážu zabezpečiť plnohodnotné nasadenie projektu elektronizácie do prevádzky. IKT technika
používa dnes už výrobcami nepodporované OS a technologické komponenty. Celková IT infraštruktúra je ľahko
zraniteľná. Mestský úrad Dunajská Streda používa na spracovanie svojej agendy IS SAMO od firmy Trimel.
Webová stránka mesta je postavená na platforme Drupal a je prevádzková na webhostingovom serveri mimo
infraštruktúru mesta. V súčasnosti sa vyvíja nová, tiež na platforme Drupal. Na úrade sa momentálne nepoužíva
žiaden GIS back-office systém.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizácia projektu zabezpečí sprístupnenie elektronických služieb mesta Dunajská Streda a ich všeobecnú
použiteľnosť. Zámerom projektu je elektronizácia tej časti služieb samosprávy, ktoré sú považované za jej
originálne kompetencie. Po ukončení realizácie aktivít projektu budú v meste Dunajská Streda dobudované a
rozšírené existujúce IS mesta v zmysle dobudovania takých komponentov hardvérovej, softvérovej a aplikačnej
infraštruktúry, ktoré zabezpečia efektívne poskytovanie eGov služieb. Budú zoptimalizované súčasné procesy
poskytovania služieb a bude zabezpečené prepojenie a zosúladenie súčasných IS samosprávy s ostatnými ISVS.
Bude zavedených 302 služieb IS a 104 služieb eGov, z toho 103 transakčných služieb a 1 služba s obojsmernou
komunikáciou. Zníži sa administratívna záťaž občana, podnikateľa a samosprávy, vrátane pracovníkov
vykonávajúcich jednotlivé úkony, zefektívni a skvalitní sa správa agendy a poskytovania eGov služieb, zjednoduší
sa spôsob vytvárania a poskytovania nových elektronických služieb samosprávy, zrýchlia sa procesy spracovania
podaní a vybavovania služieb a zminimalizuje sa poskytovanie duplicitných vstupných dát používateľov.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude trvať 28 mesiacov a bude pozostávať z 5 hlavných a 2 podporných aktivít:
Hlavné aktivity:
 Analýza a dizajn IS (vypracovanie detailného popisu procesov eGov služieb, zber požiadaviek, návrh–
dizajn budúceho riešenia)
 Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií (dodávka hardvérového vybavenia a licencií)
 Implementácia IS (implementácia aplikačných služieb jednotlivých komponentov na základe analýzy a
dizajnu IIS)
 Testovanie IS (overenie správnosti implementácie jednotlivých vlastností a funkcií aplikačných modulov)
 Nasadenie IS (nasadenie IS do prevádzkového prostredia)
Podporné aktivity:
 Riadenie projektu
 Publicita a informovanosť
Organizačne a technicky budú aktivity zabezpečované žiadateľom v spolupráci s dodávateľmi IS, HW a licencií,
vybranými na základe verejného obstarávania (VO). Projektový tím bude zložený z interných funkcií skúseného a
kvalifikovaného projektového tímu: projektový manažér, finančný manažér, projektový asistent a odborný garant.
Externe bude zabezpečené VO predmetu projektu. Riadenie projektu zahŕňa vypracovanie žiadosti o NFP. Publicita
a informovanosť zahŕňa okrem povinnej publicity aj PR aktivity.

d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z potreby rozvoja IS mesta za účelom zvýšenia efektívnosti
poskytovania eGov služieb občanom, podnikateľom i verejnej správe. Súčasné procesy poskytovania služieb si
vyžadujú optimalizáciu a súčasné IS samosprávy zosúladenie s ostatnými ISVS. Používatelia, ako aj poskytovatelia
služieb sú pri vybavovaní služieb neprimerane administratívne zaťažovaní, spracovanie podaní a vybavovanie
služieb je časovo náročné a často dochádza k poskytovaniu duplicitných vstupných dát používateľov.
d2) Mesto Dunajská Streda je samostatný samosprávny územný celok SR združujúci občanov, ktorí majú na jeho
území trvalý pobyt. Je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými
zdrojmi. Realizácia projektu bude zabezpečovaná projektovým tímom v spolupráci s dodávateľom riešenia. Zo
strany žiadateľa sa budú na riadení projektu podieľať skúsení a kvalifikovaní interní pracovníci, tvoriaci odborný
projektový tím s definovanou zodpovednosťou a kompetenciami. Mesto Dunajská Streda má skúsenosti s
realizáciou projektov a dostatočné personálne kapacity potrebné na úspešnú realizáciu projektu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude žiadateľ zabezpečovať udržiavanie výsledkov projektu z finančného i
prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Na svoje potreby v oblasti informačných technológií
disponuje mesto Dunajská Streda dostatočnou rozpočtovou alokáciou, a to na kofinancovanie projektu ako aj
následnú udržateľnosť po dobu min. 5 rokov po ukončení projektu. Žiadateľ bude tiež zabezpečovať elimináciu rizík
a ich dopadov prostredníctvom včasnej identifikácie, evidencie a monitorovania rizík a uplatňovaním zásad
projektového manažmentu a opatrení na znižovanie rizík počas trvania celého projektu ako aj po jeho ukončení.
Analýza prínosov a nákladov preukázala dlhodobú udržateľnosť projektu. Mesto Dunajská Streda zabezpečí
riadenie zmeny, ktoré pomôže jeho zamestnancom ako poskytovateľom služieb verejnosti, aby sa stali
neoddeliteľnou súčasťou modernizovaného prostredia a nadobudli schopnosť podporovať a poskytovať služby na
zodpovedajúcej úrovni. Pri implementácii navrhovaného riešenia sa bude dbať na zabezpečenie prostriedkov IKT v
súlade s platnou legislatívou a platnými štandardmi ISVS. Mesto zároveň posilní servisnú podporu IS a IKT.
Výška schválenej pomoci:
909 957,86 €
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.

