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Predmet rokovania: Návrh Koncepcie rozvoja informačných technológií 

mesta Levoča     
 
 
Pre:    zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 19. 09. 2019 
 
   
Predkladá:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP   
 
    
Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP  
 
Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 
                                   zasadnutie MR v Levoči dňa 10. 09. 2019 – neprerokované  
 
Dôvodová správa:    
 Mesto Levoča je v zmysle zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 
verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v dôvodovej správe len 
„zákon o informačných technológiách vo verejnej správe“)                                                                                                                       
správcom informačných technológií verejnej správy v pozícii orgánu riadenia. 
 
 V zmysle ustanovenia § 13 ods. 1 zákona o informačných technológiách vo verejnej 
správe koncepcia rozvoja je dokument vypracovaný orgánom riadenia pre informačné 
technológie verejnej správy, ktorých je správcom, definujúci ciele, organizačné, technické 
a technologické nástroje, architektúru informačných technológií verejnej správy a plánovanie 
jednotlivých aktivít, najmä s cieľom riadneho a včasného naplnenia požiadaviek národnej 
koncepcie a strategických priorít informatizácie verejnej správy. 
 
 V zmysle ustanovenia § 13 ods. 5 zákona o informačných technológiách vo verejnej 
správe mesto ako subjekt riadenia nepredkladá koncepciu rozvoja na schválenie Úradu 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Mesto nerozhodlo 
o schvaľovaní koncepcie rozvoja iným externým orgánom.  
 
 Na základe uvedeného predkladáme Koncepciu rozvoja informačných technológií 
mesta Levoča na schválenie mestskému zastupiteľstvu. 
 
 Koncepciu rozvoja informačných technológií (KRIT), ktorá zodpovedá aktuálnemu 
právnemu a skutkovému stavu, je aktuálna a upravené na súčasné podmienky a potreby mesta 
a je v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, sme zaregistrovali 
v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy prístupnom na webovom sídle 
Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu; 
https://metais.vicepremier.gov.sk/kr/detail/44e9b7a6-cd22-4056-ab1a-
0ae61cc27470?tab=basicForm. 
 
 KRIT je prílohou k žiadosti o NFP vo výzve „Malé zlepšenie eGov služieb“ v rámci 
OP Integrovaná infraštruktúra, v ktorom sa mesto uchádza svojím projektom „Rozvoj 
elektronických služieb mesta Levoča“. 
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Návrh predkladateľa na uznesenie:    
 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje Koncepciu rozvoja informačných technológií 
mesta Levoča. 
T: 30. 09. 2019                                                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                         Mgr. Nikolaj Kučka 
      
                                                                                     
Na vedomie:    primátor mesta 
                                                    zástupca primátora mesta  

prednosta mestského úradu 
    hlavná kontrolórka mesta 
                                          právny útvar mestského úradu 
                                               

V Levoči:    18. 09. 2019   


