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 Zvolen
Názov projektu:
Elektronizácia služieb mesta Zvolen
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Zvolen je sídlom okresu, administratívnym a spoločenským centrom regiónu. Počet obyvateľov mesta Zvolen je 43
318. Projekt je zameraný na služby, ktoré mesto poskytuje verejnosti. Cieľovú skupinu používateľov tvoria fyzické a
právnické osoby, ktoré majú záujem, resp. potrebu využívať tieto služby. V súčasnosti aplikácie zabezpečujú výkon
eGov služieb len čiastočne. Väčšinou ide o informačné služby verejnosti prostredníctvom internetového portálu,
ktorý poskytuje len základné funkcie uverejňovania informácií, súborov (ako sú formuláre) a správ. Neposkytuje
rozšírenú funkcionalitu resp. integráciu na systém správy obsahu alebo systémy štruktúrovanej správy dokumentov.
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. Dôležité je zmeniť súčasný stav poskytovania služieb
mesta Zvolen, ktoré sa vyznačuje vysokou administratívnou a časovou záťažou občana, podnikateľa a samotného
mesta Zvolen, vrátane pracovníkov vykonávajúcich jednotlivé úkony. Predkladaný projekt nie je možné realizovať
bez finančnej pomoci Európskej únie, nakoľko investícia je finančne náročná.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Riešenie výrazne zvýši dostupnosť služieb verejnosti poskytovaných mestom Zvolen, pretože občan, respektíve
podnikateľ, bude môcť pristupovať k jednotlivým službám z akéhokoľvek zariadenia, ktoré obsahuje internetový
prehliadač a umožňuje prístup do internetovej siete. Pridaná hodnota riešenia spočíva aj v optimalizácii procesov a
pracovných postupov mesta Zvolen. Pre úrad bude elektronizácia znamenať zníženie administratívnej záťaže a
digitalizáciu úradu, čo predstavuje prijímanie elektronických podaní a vybavenie elektronických dokumentov. Pre
občanov to bude znamenať skrátenie času vybavovania svojej agendy. Projekt umožní samospráve - mestu Zvolen
stať sa konkurencieschopnejšou, neustále zvyšovať kvalitu služieb pre verejnosť a zároveň sústavne zdokonaľovať
procesy poskytovania služieb. Verejnosť bude môcť po ukončení projektu využívať 56 nových alebo inovovaných
služieb verejnej správy.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude prebiehať 26 mesiacov. Realizácia projektu je rozdelená do 5 hlavných aktivít a 2
podporných aktivít. Medzi hlavné aktivity patria:
1. Analýza a návrh riešenia
2. Implementácia, testovania a kontrola kvality
3. Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien
4. Nasadenie, migrácia údajov a stabilizácia riešenia
5. Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií. Hlavné aktivity dopĺňajú podporné aktivity ako riadenie projektu a
informovanie a publicita, ktoré majú zabezpečiť bezproblémový priebeh implementácie projektu. Položky rozpočtu
sa budú obstarávať v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní .
Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom dosiahnutý realizáciou projektu
bude 56 služieb. Z toho 33 služieb bude povinných a 23 nepovinných služieb.
Zámerom projektu je elektronizácia tých služieb samosprávy mesta Zvolen, ktoré sa považujú za jej originálne
kompetencie. Projekt informatizácie nie je len o nasadení nových aplikácií, nákupe hardvéru a softvéru. V prvom
rade je o zmene organizácie úradu a o zmene vnímania fungovania úradu zo strany občanov.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Projekt prispeje k neustálemu zvyšovaniu spokojnosti občanov prostredníctvom poskytovania služieb atraktívnym a
jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, spokojnosti občanov a znižovania nákladov
na samosprávu.
Implementácia navrhovanej architektúry bude zabezpečovať elektronické poskytovanie služieb a zároveň
zabezpečí aj podporný systém pre výkon kompetencií úradu samosprávy. Elimináciou potreby fyzickej návštevy

úradu sa zníži čas na vykonanie administratívnych úkonov verejnosti voči mestu. Dosiahne sa úspora na strane
prevádzkových nákladov (cestovných, poštových nákladov a nákladov spojených s tlačou papierovej
dokumentácie), ako aj zvýšenie efekt. práce pracovníkov úradu (zníženie nárokov na manipuláciu s papierovými
spismi ako aj podstatné zníženie nákladov na prepisovanie údajov z papierovej formy do IT systému). Poskytovanie
elektronických služieb zo strany mesta Zvolen prinesie možnosť komunikovať v čase mimo stránkových hodín
alebo z úplne inej lokality. Projekt prispieva k napĺňaniu cieľov HP- RP, TUR, IKT, MRK. Mesto Zvolen má z
hľadiska predmetu činnosti, organizačného zabezpečenia, profesnej histórie, kvalifikácie a skúseností s realizáciou
pod. projektov alebo aktivít.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Pre zabezpečenie udržateľnosti výsledkov projektu je potrebné zabezpečiť technickú a administratívnu podporu a
zdroje financovania na budúcu prevádzku riešenia. Zdroje na zabezpečenie financovania prevádzky riešenia
vytvoreného v rámci projektu vo výške max. 44.000,77 EUR/rok za účelom použitia týchto finančných prostriedkov
do zabezpečenia trvalej udržateľnosti výstupov projektu v trvaní min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu sú
schválené MsZ mesta Zvolen.
Podstatné je, aby výsledky projektu (nový spôsob poskytovania služieb, zavedenie nových technológií a
optimalizované procesy) boli akceptované zo strany zamestnancov úradu, ako aj verejnosti. Technickú a
administratívnu podporu zavedeného riešenia zabezpečí Oddelenie informatiky mesta Zvolen, ktoré bude správcom
nového systému. Bude jasne a jednoznačné definovaná zodpovednosť za jednotlivé komponenty riešenia mesta.
Finančné prostriedky potrebné na túto podporu budú alokované z rozpočtu mesta.
Návratnosť investície spočíva najmä vo zvýšení efektivity práce a znížení prevádzkových nákladov mesta Zvolen.
Odzrkadľuje sa takisto v úspore času pracovníkov mesta Zvolen, ako aj verejnosti pri riešení ich životných situácií.
Výška schválenej pomoci:
836 000,00 €
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.

