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 Topoľčany
Názov projektu:
Elektronizácia služieb mesta Topoľčany
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Mesto Topoľčany je sídlom okresu, počet obyvateľov mesta je 27 177. Samospráva zabezpečuje správu ISVS na
úsekoch definovaných v KRIS-e. Funkcionalita súčasných IS je nepostačujúca na sprístupnenie povinných a
voliteľných elektronických služieb mesta Topoľčany a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti na príslušných
úsekoch správy. Z analýzy súčasného stavu vybavenia mesta vyplýva, že súčasná IT architektúra a infraštruktúra
podporuje základné administratívne činnosti mesta, ale v mnohých oblastiach - hlavne v priamej komunikácii občan
- mesto a vzájomnej integrácii existujúcich systémov už nezodpovedá súčasným štandardom a požiadavkám.
Dôvodom riešenia je najmä potreba zhodnotenia aktuálneho stavu informačných a komunikačných technológií (IKT)
a informačných systémov (IS) za účelom poskytovania elektronických služieb. Realizáciou projektu sa implementuje
riešenie pre elektronizáciu služieb v súlade so stratégiou budovania eGov na Slovensku a v súlade s dokumentmi
SIVS, NKIVS a OPIS.
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 Topoľčany. Riešenie implementované projektom
zabezpečí vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office, podporujúceho výkon kľúčových procesov na
miestnej úrovni v súlade s NKIVS. Zavedené e-služby mesta budú v súlade s konceptom e-služieb poskytovaných
verejnou správou a budú prebiehať spoločne s elektronizáciou verejnej správy na centrálnej úrovni. Vytvorenie IS
mesta Topoľčany prinesie celkové zvýšenie komfortu pri komunikácii medzi mestom a užívateľmi služieb a
efektívnu integráciu s ďalšími riešeniami eGovernmentu. Realizáciou jednotlivých aktivít projektu sa dosiahne
najmä:
- výrazne zníži administratívne zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí na
úradoch,
- umožní všetkým, vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva využívať
možnosti eGovernmentu,
- zvýši sa transparentnosť úradných procesov a skráti sa čas vybavovania úradných agend,
- zabezpečí zvyšovanie a skvalitňovanie portfólia svojich elektronických služieb.
c) Spôsob realizácie projektu
Vytvorenie Integrovaného informačného systému mesta Topoľčany 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 prílohe č. 1 – Opis 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 a prostredníctvom integrácie riešenia na ďalšie
eGovernment systémy v zmysle NKIVS. Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných
občanom online dosiahnutý realizáciou projektu bude 81 služieb. Z toho 33 služieb bude povinných a 48 voliteľných
služieb.
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 trávenia čašu 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
Udržateľnosť výsledkov projektu bude zabezpečená technickou a administratívnou podporou zo strany správcu a
prevádzkovateľa IIS mesta po skončení realizácie projektu. Technickú podporu vytvoreného IIS bude zabezpečovať
Mestský úrad v Topoľčanoch, ktorý bude zároveň aj správcom nového informačného systému. Administratívna
podpora a udržateľnosť projektu bude zabezpečovaná z úrovne všetkých relevantných zamestnancov, ktorí budú
využívať IIS v rámci procesov poskytovania elektronických služieb cieľovým skupinám. Na zabezpečenie prevádzky
systému a administratívnych kapacít budú v požadovanej miere zabezpečené adekvátne finančné prostriedky. Tie
budú každoročné alokované v rámci rozpočtu mesta. Projekt umožní skvalitniť znalosti a pracovné postupy pri
poskytovaní služieb, pričom udržateľnosť kvality zamestnancov zabezpečujúcich procesy poskytovania služieb
bude rovnako hradená z rozpočtu mesta. Návratnosť investície v zmysle Analýzy nákladov a prínosov sa
predpokladá v jedenástom roku projektu. Návratnosť sa prejaví najmä vo zvýšení efektivity práce a znížení
prevádzkových nákladov a v úspore času na strane zamestnancov a žiadateľov služieb.
Výška schválenej pomoci:
814 826,40 €
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.

