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 Žilina
Názov projektu:
Elektronizácia služieb Mestského úradu v Žiline
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Informačný systém mesta Žilina a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti je v súčasnosti zložený z množstva
heterogénnych a neintegrovaných systémov. Pri využívaných aplikáciách a systémoch absentuje prepojenosť a
technologické zjednotenie, funkcionalita jednotlivých aplikácií a systémov je vo väčšine prípadov vyhovujúca.
Za dôležitú oblasť pre podporu riadenia činnosti MsÚ je považovaná implementácia groupware riešení, ktoré by
mali zabezpečiť podporu procesného riadenia úradu – definovanie úloh a sledovanie ich riešenia a manažment
zdrojov pre vyriešené úlohy. Aplikácie, ktorými bude MsÚ disponovať, musia byť integrované na intranetový portál
úradu.
Komunikácia pracovníkov mesta s občanmi prebieha v súčasnosti v papierovej podobe, je nákladná, možnosť
využitia elektronických formulárov zatiaľ nie je riešená.
Pozitívne vnímanou skutočnosťou je, že na MsÚ Žilina je dodržiavaná jednotnosť platformy operačných systémov,
čo je dobrým východiskom pre návrh a realizáciu implementácie bezpečnostnej politiky a zdieľania dát.
Informatizáciou služieb MsÚ sa vytvorí integrovaný systém, ktorý bude pokrývať ako MsÚ, tak aj všetky organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Výsledkom predkladaného projektu je vybudovanie integrovaného informačného systému mesta Žilina ako súčasti
integrovaného informačného systému verejnej správy, ktorý je definovaný v Národnej koncepcii informatizácie
verejnej správy. Elektronizované budú najfrekventovanejšie služby. Výsledná architektúra informačných systémov
mesta Žilina umožní plnú integráciu procesov poskytovania eGovernment služieb, zároveň zabezpečí flexibilitu a
adaptabilitu výslednej architektúry aplikovaním princípov SOA, umožní integráciu existujúcich a budúcich
komponentov do procesov mesta Žilina za účelom zefektívnenia poskytovania služieb a bude obsahovať separáciu
komponentov na základe jasne definovanej funkcionality a rozhraní.
Realizácia projektu prispeje k zlepšeniu komunikácie medzi miestnou samosprávou a verejnosťou, k zníženiu
administratívneho zaťaženia občanov a podnikateľských subjektov, zvýši sa dostupnosť služieb pre každého
občana, efektivita a kvalita služieb, znížia sa náklady na poskytovanie služieb. Projekt prispeje aj k zvýšeniu PC
gramotnosti.
c) Spôsob realizácie projektu
Plánovaná realizácia projektu je 19 mesiacov so začiatkom v 01/2014 a ukončením v 07/2015.
Predmetom projektu je 5 hlavných aktivít (1.Analýza a dizajn IS, 2.Implementácia IS, 3.Testovanie IS, 4.Nasadenie
IS, 5.Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií) a podporné aktivity (Riadenie projektu a Publicita a
informovanosť).
Zrealizovaním hlavných aktivít sa dosiahne naplnenie stanovených cieľov projektu.
Organizačné zabezpečenie realizácie projektu bude zastrešovať projektový tím s určenými zodpovednosťami. Tím
bude zložený z viacerých interných a externých členov. Interní členovia tímu boli starostlivo vybraní s dôrazom na
ich prax a skúsenosti za účelom bezproblémovej implementácie projektu, pričom nimi zabezpečované činnosti nie
sú predmetom projektu.
Významnou súčasťou projektového zámeru je proces ver. obstarávania, ktorý bude prebiehať v súlade so zákonom
č. 25/2006 Z.z. v platnom znení a v súlade s podmienkami stanovenými poskytovateľom. Prostredníctvom VO budú
vybraní dodávatelia technického riešenia, externého projekt. manažmentu ako aj publicity projektu.
Implementácia projektu a prevádzka vytvoreného riešenia bude realizovaná v súlade s princípmi pre riadenie
projektov IT.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Realizácia predkladaného projektu je nevyhnutná pre MsÚ Žilina na zabezpečenie efektívneho fungovania

procesov v rámci úradu a pre flexibilné poskytovanie služieb občanom a podnikateľským subjektom, za účelom
znižovať ich administratívne zaťaženie. V dôsledku elektronizácie služieb poskytovaných samosprávou mesta Žilina
na rôznych úsekoch správy a zvýšením informovanosti o službách a činnosti samosprávy sa zvýši dostupnosť
týchto služieb pre všetkých klientov vrátane znevýhodnených skupín, zníži sa administratívna náročnosť služieb na
strane klientov aj poskytovateľa, zvýši sa nákladová efektívnosť poskytovaných služieb zo strany mesta Žilina a z
dlhodobého hľadiska dôjde k zníženiu nákladov na prevádzkovanie služieb. Nepriamo projekt prispeje k zvýšenej
participácii občanov na verejnom živote, k zvýšeniu transparentnosti činnosti samosprávy. Technické riešenie
projektu je navrhnuté tak, aby bolo plne kompatibilné s ostatnými riešeniami na úrovni verejnej správy, čo vytvára
základný predpoklad pre naplnenie globálneho cieľa OPIS.
Pri realizácii projektu sa nepredpokladajú problémy, nakoľko mesto Žilina má bohaté skúsenosti s projektovou
činnosťou.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť projektu bude zabezpečená z pohľadu všetkých relevantných aspektov:
a) tematická - projekt je v súlade s KRIS mesta Žilina a všetkými relevantnými národnými strategickými plánovacími
dokumentmi (NKIVS, SIVS) a platnou legislatívou
b) ŽP - optimalizácia procesov a zvýšenie nákladovej efektívnosti sa premietne aj v zníženej spotrebe papiera,
energií a pod., v dôsledku elektronizácie služieb sa zníži potreba cestovania na úrady
c) sociálna - zvýšenie kvality života a zvýšenie dostupnosti služieb aj pre sociálne/telesne znevýhodnené skupiny,
zvýšenie informovanosti o možnosti podpory zo strany samosprávy
d) personálna - prevádzka výstupov projektu bude zabezpečovaná pracovníkmi referátu informatiky MsÚ, do
ktorého kompetencie tieto činnosti spadajú. V dôsledku realizácie projektu sa nepredpokladá potreba zvyšovania
počtu zamestnancov.
e) ekonomická - z dlhodobého hľadiska dôjde k zvýšeniu nákladovej efektívnosti na poskytovanie služieb mesta
Žilina a zníženiu výdavkov na výkon samosprávnych funkcií, elektronizácia nepriamo prispeje k rastu ekonomickej
aktivity, spolufinancovanie projektu a prevádzka riešenia počas doby udržateľnosti bude financovaná z rozpočtu
mesta.
Výška schválenej pomoci:
2 439 206,70 €
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.

