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 Považská Bystrica
Názov projektu:
Elektronické služby mesta Považská Bystrica
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Súčasný stav IS v meste Považská Bystrica by sa dal charakterizovať z hľadiska potreby elektronizácie za
nevyhovujúci. Chýbajú základné infraštruktúrne komponenty, ktoré sú predpokladom pre poskytovanie
sofistikovaných elektronických služieb. Možnosti vykonávať úkony elektronicky (napr. žiadosti, podania, atď.) sú
preto značne obmedzené. Používatelia využívajú zväčša webové stránky mesta na získanie informácií o spôsobe
realizácie danej služby, získavajú potrebné formuláre, na ktorých treba požiadavku predložiť a ktoré je potrebné
následne vytlačiť. Úkon spojený s podaním však musia používatelia služieb nakoniec riešiť osobnou návštevou
úradu mesta alebo odovzdaním na podateľňu. Korešpondencia prebieha poštou alebo e-mailom. Pre elektronizáciu
služieb v našom meste je nevyhnutnou podmienkou zabezpečiť architektúru informačných systémov obsahujúcu
middleware komponenty, ktoré majú schopnosť navzájom si poskytovať služby a efektívne spolupracovať tak v
rámci mestského úradu ako aj ostatných externých systémov verejnej správy a ÚPVS.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Zrealizovaním projektu bude Mestský úrad v Považskej Bystrici poskytovať sofistikované elektronické služby
schopné dosiahnuť vzájomnú súčinnosť. Zefektívni sa fungovanie, kedy zber, využitie, správa a poskytovanie
údajov bude prebiehať transparentným, bezpečným a užívateľsky priateľským spôsobom. Verejné služby sú v
širokej miere využívané a preto sa prostredníctvom IKT rozšíria možnosti prístupu používateľov k nim.
Elektronizácia služieb na mestskom úrade bude výrazným prínosom pre občanov, podnikateľov a samosprávu z
hľadiska zníženia času stráveného vybavovaním úradných záležitostí, minimalizácie chybovosti, eliminácie
viacnásobnej realizácie rovnakých úkonov. Používatelia budú môcť vybaviť úradné záležitosti na jednom
kontaktnom mieste, prípadne priamo z domu prostredníctvom svojho PC. Údaje sa budú vyžadovať od
používateľov iba jedenkrát. Verejná správa bude v meste Považská Bystrica efektívnejšia, transparentnejšia, bez
zbytočného papierovania vďaka postupnému prechodu k plne elektronickej forme spracovania dokumentov a
komunikácie. Dosiahne sa tiež nižšia úroveň nákladov, možnosť korupcie a získa sa flexibilná a
konkurencieschopná pracovná sila schopná uplatniť sa v podmienkach informačnej spoločnosti.
c) Spôsob realizácie projektu
Predrealizačná fáza projektu bude pozostávať z vyhlásenia verejných súťaží na dodávateľov služieb a tovaru v
súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, konkrétne na:
-Dodávateľa služby (Podporné aktivity - Riadenie projektu, Publicita a informovanosť)
-Dodávateľa tovarov a služieb na predmet projektu (Hlavné aktivity A1 – A5)
Súčasťou predrealizačnej fázy bude aj rozplánovanie a nastavenie procesov riadenia projektu, v rámci čoho budú
rozdelené úlohy a postupy pre jednotlivých pracovníkov projektového tímu podľa nastaveného časového
harmonogramu realizácie aktivít a nastavenie spolupráce s dodávateľom predmetu projektu.
Realizačná fáza projektu bude pozostávať z troch základných častí, ktoré pokrývajú hlavné aktivity projektu A1 –
A5.
1. Realizačná časť: Analyzačná a návrh riešenia
2. Realizačná časť: Implementačná
Počas realizačnej fázy projektu bude priebežne projekt monitorovaný, finančne riadený a zabezpečí sa publicita
realizovaných aktivít projektu.
Záverečná fáza projektu bude pozostávať z finančného ukončenia a naplnenia ďalších úloh vyplývajúcich zo
Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci ukončenia realizácie projektu.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Mesto Považská Bystrica má za cieľ stať sa súčasťou modernej informačnej spoločnosti, ktorá predstavuje
elektronizáciu vnútorných aj vonkajších funkcií verejnej správy, t.j. administratívnych a demokratických procesov –

obojsmernej elektronickej komunikácie občanov a podnikateľov s úradmi, čo je aj jednou z dvoch najvýznamnejších
priorít EÚ. Tlak z EÚ je vyvíjaný predovšetkým prostredníctvom harmonizácie legislatívy, ale tiež prostredníctvom
rôznych monitorovacích iniciatív Európskej komisie a možnosti výmeny informácií s krajinami s viac rozvinutou
elektronizáciou. Ďalším dôvodom prečo sa mesto rozhodlo elektronizovať svoje služby, bola snaha zlepšiť
podnikateľské prostredie v meste s cieľom prilákať aj zahraničných investorov a podporiť domácich podnikateľov.
Zahraničné spoločnosti sú zvyknuté na úroveň služieb poskytovaných v ich domácej krajine a podobnú úroveň im
chce poskytnúť aj v mesto Považská Bystrica. Jedným z podstatných dôvodov realizácie projektu je, že ÚVPS bude
centrálnou komunikačnou infraštruktúrou prepájajúcou jednotlivé IS verejnej správy medzi sebou a voči verejnosti,
a teda bez požadovanej a podporovanej infraštruktúry IS prepojenie IS mesta nebude možné.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Podporený IS bude spravovaný a prevádzkovaný žiadateľom. Výdavky budú kryté zo zdrojov žiadateľa viazaných v
rozpočte mestského úradu a schválených uznesením zastupiteľstva. Poskytovateľom elektronických služieb bude
Mestský úrad v Považskej Bystrici a ďalšie finančne a organizačne nezávislé subjekty od žiadateľa, ktoré sú
poskytovateľmi elektronických služieb využívajúci integrované IS, s ktorými bude prepojený aj prevádzkovaný a
integrovaný IS mesta Považská Bystrica. Uvedení poskytovatelia budú poskytovať služby občanom a
podnikateľom. Po skončení realizácie projektu bude organizačne prevádzka IS zabezpečená kapacitami interných
zamestnancov žiadateľa v rámci organizačného útvaru oddelenia IT, ktorý bude realizovať priebežný základný
monitoring IS a jeho základnú údržbu. Zároveň bude externe zabezpečená podpora prevádzky APV a jeho
komponentov, ktoré zabezpečujú prístup k elektronickým službám a funkčnosť samotného integrovaného IS.
Externý partner bude zabezpečovať metodickú podporu pre zamestnancov úradu, profylaxiu, technickú podporu
zamestnancom oddelenia IT, aktualizáciu / upgrade systému vo vzťahu k legislatívnym nariadeniam a pod.
Výška schválenej pomoci:
832 973,33 €
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.

