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 Piešťany
Názov projektu:
e - Mesto Piešťany
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Mesto Piešťany v súčasnosti prevádzkuje elektronický portál mesta (úroveň Front-Office) a systém pre podporu
vnútornej správy organizácie a spracovania agend (úroveň Back-Office), avšak elektronické služby (eGovernment
služby) svojim občanom a podnikateľom poskytuje len v obmedzenej miere. Súčasná realizácia komponentov
architektúry mesta nevyužíva princípy SOA (Service Oriented Architecture). Jednotlivé komponenty bloku Back
Office navzájom komunikujú prostredníctvom spoločnej databázovej vrstvy. Medzi jednotlivými blokmi architektúry
však nie je vybudovaná spoločná servisná zbernica tzv. ESB (Enterprise Service Bus) zabezpečujúca integráciu
jednotlivých interných alebo externých ISVS.
Úroveň Front Office predstavuje v súčasnom stave priestor pre prezentovanie informácií smerom k verejnosti. V
súčasnej dobe je realizovaný len prostredníctvom portálu mesta a info modulu - vytvárajú komunikačnú bránu
medzi mestom a verejnosťou. Pre efektívne poskytovanie eGovernment služieb je potrebné architektúru súčasného
stavu rozšíriť a zosúladiť s referenčnou architektúrou zadefinovanou v Technickej štúdii, v súlade s KRIS mesta.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Realizáciou predkladaného projektu, ktorého cieľom je zabezpečenie zvyšovania a skvalitnenia portfólia
elektronických služieb mesta Piešťany a elektronizácia jeho procesov, sa dosiahne zabezpečenie elektronizácie
služieb mesta a všeobecné sprístupnenie elektronických služieb, ktoré mesto Piešťany poskytuje verejnosti v rámci
originálnych kompetencií vymedzených zákonom. Pre poskytovanie eGovernment služieb sa predpokladá
vybudovanie tzv. Integrovaného informačného systému mesta (ďalej len „IISM“).
Plánovaný stav architektúry a infraštruktúry IISM bude založený na princípoch a smerovaní definovanom v NKIVS.
V súlade s tým bude podporovať využívanie centrálnych a spoločných modulov a bude vystavaná hlavne na
princípoch SOA, kde každý komponent plní jasne definovanú rolu a kde si tieto komponenty navzájom poskytujú
služby a spravidla sú voľne previazané pomocou integračných nástrojov na integráciu aplikácií (ESB) a integráciu
procesov (Procesná integrácia – BPM, WFM, BRE).
Projekt prinesie elektronizáciu 61 eGovernment služieb. Predkladaný projekt je v súlade s globálnym cieľom OPIS a
cieľom opatrenia 1.2.
c) Spôsob realizácie projektu
Technické zabezpečenie realizácie aktivít projektu bude vykonávané externe – dodávateľom IS riešenia (tovarov a
služieb). Jeho výber sa bude riadiť Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a bude s ním podpísaná
Zmluva o dielo, pričom dohľad po odbornej, finančnej a koordinačnej stránke zabezpečí žiadateľ v spolupráci s
externou organizáciou.
Začiatok realizácie projektu je plánovaný na január 2014, projekt by mal byť ukončený k decembru 2015, za
predpokladu, že žiadateľ získa nenávratný finančný príspevok z prostriedkov štrukturálnych fondov. V prípade
neschválenia žiadosti projekt nebude môcť byť realizovaný. Z dôvodu, že príprava Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok sa realizuje v období 06/2013 až 08/2013, je začiatok realizácie projektu posunutý do mesiaca 06/2013.
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu však predpokladá žiadateľ až v mesiaci 01/2014, po ukončení procesu
Verejného obstarávania.
Realizácia projektu spočíva v 5 hlavných (Analýza a dizajn IS, Implementácia IS, Testovanie IS, Nasadenie IS,
Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií) a 2 podporných aktivitách projektu (Riadenie a Publicita projektu).
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Výstupom projektu je poskytovanie elektronických služieb verejnosti a zabezpečenie ich všeobecného prístupu.
Uplynutím doby realizácie projektu bude projekt v zodpovednosti Mestského úradu Piešťany, ktorý bude zároveň z
alokovaných rozpočtových prostriedkov hradiť jeho každodennú prevádzku. Zrealizovaním aktivít projektu sa
naplnia ciele projektu, ktoré vzájomnou synergiou skvalitnia poskytované služby mesta Piešťany, čím sa naplnia

lokálne ciele a zároveň sa podporí napĺňanie globálnych cieľov informatizácie verejnej správy. Výsledky projektu
budú mať priame dopady na obyvateľov prostredníctvom efektívneho poskytovania eGovernment služieb, čím sa
skvalitní komunikácia medzi verejnosťou a verejnou správou a umožní sa taktiež prístup verejnosti k moderným
informačným technológiám. Prínosy riešenia sa prejavia na strane žiadateľa o NFP, ako aj na strane občanov. Na
strane občana prispieva elektronizácia k jednoduchšiemu a rýchlejšiemu vybavovaniu úradných úkonov, čo v
konečnom dôsledku znižuje administratívnu záťaž. Interakcia medzi mestom a občanom bude transparentnejšia a
elektronická forma komunikácie ju sprístupní širšej cieľovej skupine.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
IISMP bude spravovaný a prevádzkovaný mestom Piešťany, pričom bude v zodpovednosti príslušného referátu
mestského úradu. Projekt počas celej doby realizácie, ako aj po nej predpokladá požiadavku na udržanie výstupov
projektu prostredníctvom zamestnancov mesta na rôznych pozíciách v rámci organizačnej štruktúry mestského
úradu. Ide predovšetkým o Referát stratégie a Organizačný referát s následným zabezpečením súčinnosti iných
odborov mestského úradu majúcich v gescii daný úsek správy pri poskytovaní eGovernment služieb. Počas
monitorovacieho obdobia sa predpokladá zachovanie funkcií členov projektového tímu v súlade s pravidlami
čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov. Investičné výdavky súvisiace s realizáciou projektu
hradí mesto Piešťany ako oprávnený žiadateľ. Spolufinancovanie projektu je zabezpečované z vlastných zdrojov
žiadateľa.
Na základe vyčíslených finančných a ekonomických prínosov je predpoklad, že sa investované prostriedky na
elektronizáciu služieb začnú vracať prostredníctvom prínosov zo zavedených služieb. Projekt vyhovuje z pohľadu
hodnotenia finančnej efektivity všetkým predpísaným požiadavkám.
Výška schválenej pomoci:
709 454,11 €
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.

