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Dôvodová správa:    
  
Mesto Levoča prevádzkuje informačné systémy na zabezpečenie výkonu svojich kompetencií. 
Predkladaný projektový zámer prináša riešenie rozvoja existujúcej funkcionality. Mesto 
v súčasnosti prevádzkuje 119 elektronických služieb, s toho je 40 elektronických služieb 
informačných a 79 elektronických služieb je transakčných. Mesto prevádzkuje informačné 
agendové systémy a elektronickú registratúru.  
V súčasnosti je potreba vzájomne tieto systémy integrovať vo väčšom rozsahu. Dôvodom sú 
požiadavky vyplývajúce s legislatívy zameranej na zníženie byrokratickej záťaže občanov 
a rozvoj funkčných požiadaviek eGovernmentu na Slovensku. Projekt predpokladá rozšírenie 
a vybudovanie nových integrácií na registre štátu ako zdroj dôveryhodných údajov. Funkčné 
požiadavky smerujú k minimalizovaniu povinného kontaktu občanov a podnikateľov smerom 
k mestu. Projekt zavedie princíp, ak štát obsahuje o osobe požadovanú informáciu, mesto ju 
automatizovane získa, spracuje a pre občana pripraví potrebnú sadu informácií ako aj 
predprípravu podania cez elektronické formuláre.       
Projekt predpokladá tri hlavné oblasti aktivít zameraných na zlepšenie eGovernmnet služieb 
samospráv. Hlavný cieľom je vytvoriť služby ako proaktívne, ak je takýto krok technicky 
možný. 

 Oblasť. Úprava existujúcich elektronických služieb samospráv. Úprava sa bude týkať 
18 elektronických služieb, ktoré je na základe ich povahy možno doplniť o 
prokativitu. To znamená, že samospráva bude vyzývať klienta na podanie podania. 
Alebo klientovi pripraví predvyplnené podanie, ktoré môže klient editovať, 
autorizovať a spätne odoslať.  
 
Úpravy backoffice aplikácií budú zamerané na plné vytvorenie prostredia pre 
elektronické úradovanie, tak aby ani na strane spracovateľa vrátane interných 
úradných postupov nevznikali žiadne listinné dokumenty. Úpravy sa dotknú všetkých 
existujúcich backoffice aplikácií.  
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 Oblasť dáta zabezpečí potrebné interakcie informačných systémov samosprávy, tak 
aby bolo možné minimalizovať úkony klienta voči samospráve. Existujúce integračné 
rozhrania budú upravené a hlavný komponent definujúci architektúru ESB bude 
vystavený ako spoločný komponent aj pre integrované informačné systémy ESMAO – 
registratúra – backoffice moduly – iné.  

 Vytvorenie nových funkcionalít. Nové funkcionality budú zamerané na: 
 Nové elektronické služby budú rozširovať štruktúrované interaktívne prostredie 

pre vytváranie podaní voči samospráve. Vznikne celkovo 50 nových transakčných 
elektronických služieb. 

 Backoffice aplikácie. Podľa rozsahu a typov elektronických služieb budú 
vybudované nové moduly urečnené na elektronické spracovanie podaní a agendy 
samosprávy.  

 Nové výstupné elektronické úradné dokumenty budú vytvárať štruktúrované 
elektronické podania určené klientom samosprávy. V rámci kompetencií 
samosprávy je definovaných 9 generických typov elektronických úradných 
dokumentov.         

 

1. Úprava existujúcich systémov 
Úprava existujúcich elektronických služieb sa dotkne transakčných elektronických služieb. 
Bude zameraná na zabezpečenie princípu proaktivity, toku dát medzi elektronickými službami 
a evidenčnými systémami. Budú rozšírené dátové toky zamerané na obojsmernú komunikáciu 
štruktúrovaných dát v rámci proaktivity. Služby budú spracovávať dáta z formulárov. Tieto 
dáta budú ďalej v štruktúrovanej podobe zapisované do agendových systémov na backoffice 
a ďalej spracovávané. Súčasťou spracovania bude aj online overenie údajov voči registrom.  
V nižšie uvedených službách bude možné vytvoriť proaktívne kroky zo strany mesta. Mesto 
tak bude vedieť vyzvať, oznámiť alebo automatizovane pripraviť podania pre občana. 
V prípade ak nastane životná situácia (napr. zápis vlastníka v katastri nehnuteľnosti, 
dosiahnutie dôchodkového veku. Dosiahnutie veku na povinnú školskú dochádzku a iné) 
systém bude vedieť upozorniť občana alebo podnikateľa na sériu povinností voči mestu alebo 
možností získať služby zo strany mesta.   
Existujúce elektronické služby, ktorých s dotknú úpravy: 

 Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií 
 Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady     
 Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 
 Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov 
 Podávanie spoločného daňového priznania k dani z nehnuteľností, psa, prístrojov 

a automatov 
 Oznamovanie podnikateľských prevádzok na území mesta  

Služby určené podnikateľským subjektom, ktorými si plnia oznamovaciu povinnosť voči 
mestu. Podnikateľ vo vzťahu k podnikateľským aktivitám podáva viacero podaní voči 
samospráve. Existujúce služby budú zoskupené do jedného balíka s potrebnými údajmi pre 
ich spracovanie. Údaje, ktoré podnikateľ už oznámil na niektorý z integrovaných registrov 
štátu, nebude musieť viac ohlasovať samospráve.  
Obsiahnuté existujúce elektronické služby: 
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 Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady 

 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za 
ubytovanie 

 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za 
užívanie verejného priestranstva 

 Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny 
 Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje 
 Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty 
 Podávanie mesačných prehľadov k dani za ubytovanie 
 Podávanie spoločného daňového priznania k dani z nehnuteľností, psa, prístrojov 

a automatov 
 Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín 
 Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva 
 Povoľovanie vjazdu do historickej časti samosprávy alebo pešej zóny 

 
 Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady 
 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 
 Podávanie mesačných prehľadov k dani za ubytovanie 
 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie 

verejného priestranstva 
 Podávanie spoločného daňového priznania k dani z nehnuteľností, psa, prístrojov 

a automatov 

Služba bude zabezpečovať predvyplnenie daňového priznania k:  
 dani z nehnuteľností. Toto podanie spracuje dáta s katastra (List vlastníctva) 

a vytvorí podanie. Toto podanie odošle ako výzvu na podanie klientovi. Klient 
môže podanie editovať, následne autorizovať a odoslať. Samospráva získa presný 
prehľad o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnostiam. Vďaka čomu minimalizuje 
úniky na dani z nehnuteľnosti.  

 Dani za psa. Kline zaregistruje psa v samospráve. Samospráva z vlastných dát 
(Registre psov) vytvorí výzvu na podanie daňového priznania klientovi. Klient 
môže podanie editovať, následne autorizovať a odoslať.  

 

Backoffice aplikácie budú upravené genericky. Bude doplnená potrebná funkcionalita na 
zabezpečenie vytvárania úradných dokumentov. Pri úprave budú zapracované požiadavky 
mesta s cieľom unifikovať pracovné nástroje pre zamestnancov úradu.  
Požadovaný rozsah úprav: 

 Vytvorenie šablón dokumentov 
 Schvaľovací proces 
 Viacnásobných adresát v každom agendovom module.  
 Tlač listinných rovnopisov 
 Ukladanie elektronických registratúrnych v dôveryhodnom archíve 
 Centrálne úradné doručovanie 
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Platobný modul bude prepojený a zabezpečený dátový tok z IS modulu účtovníctva aby 
vzniknuté platobné výmery mohli byť uhradené elektronicky. 
Platobný modul bude potrebné doplniť o akreditovaných platcov. Na zabezpečenie 
akreditovaných platcov budú využité služby niektorej z platobných inštitúcií a prípadne 
mobilných operátorov, ktorí spĺňajú podmienky na platobné inštitúcie. 

2. Nové funkcionality 
V rámci elektronických služieb určených pre občana a podnikateľa budú vytvorené nové 
elektronické služby. Celkovo je predpoklad vytvorenia 50 nových elektronických služieb: 

 Žiadosť o zapojenie, zmenu alebo zánik zapojenia do systému zberu odpadu zo záhrad 
 Výberové konanie a zamestnanie 
 Žiadosť o vykonanie opravy, údržby ciest 
 Vyznačenie novej inžinierskej siete  
 Oznámenie údajov pre zverejnenie zoznamu prevádzkovateľov inžinierskych sietí 
 Žiadosť o zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov 
 Žiadosť o usporiadanie siete miestnych komunikácií 
 Žiadosť o umiestnenie kontajnera, lešenia, zariadenia staveniska 
 Žiadosť - vyhradené parkovanie pre držiteľa ŤZP 
 Žiadosť - určenie dopravných značiek a dopravných zariadení 
 Žiadosť o zriadenie komunitného kompostoviska 
 Žiadosť o potvrdenie o daňových nedoplatkoch 
 Súhlas s výmazom z OR 
 Žiadosť o splátkový kalendár 
 Žiadosť  o stanovisko k investičnému zámer 
 Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu 
 Žiadosť o stavebné povolenie 
 Žiadosť o kolaudačné rozhodnutie 
 Žiadosť o územné rozhodnutie 
 Zriaďovanie vecného bremena na majetok mesta 
 Vydávanie parkovacej karty 
 Elektronické verejné obstarávanie 
 Žiadosť o umiestnenie kontajnera, lešenia, zariadenia staveniska 
 Žiadosť o vyhradené parkovanie pre držiteľa ŤZP 
 Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy 
 Žiadosť o prijatie dieťaťa do základnej školy 
 Predaj hnuteľného majetku mesta 
 Prenájom hnuteľného majetku mesta 
 Ohlasovanie výskytu túlavých zvierat 
 Ohlasovanie stavu mestskej zelene a stromov 
 Elektronické verejné obstarávanie 
 Poskytovanie súťažných podkladov pre verejné obstarávanie  
 Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií 
 Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie 
 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie 
 Podávanie mesačných prehľadov k dani za ubytovanie 
 Informovanie o odpadovom hospodárstve 
 Poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby 
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 Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie 
 Povoľovanie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 
 Podávanie daňového priznania k dani za jadrové zariadenia 
 Ohlásenie chovu včelstiev 
 Ohlásenie drobnej stavby a stavebných úprav 
 Podávanie návrhov komunitných aktivít 
 Žiadosť o adopciu verejnej zelene 
 Žiadosť o vývoz septiku (žumpy) 
 Žiadosť o povolenie energetických celkom do výkonu 100 mW 
 Žiadosť o stanovisko obce k vybraným podnikateľským aktivitám (školské zariadenie, 

lekáreň, jadrové zariadenie,...) 
 Podávanie návrhov na komasáciu pôdy 
 Odovzdávanie komunikácie do správy mesta 

Projekt vytvára nové agendové aplikácií, ktoré budú určené pre spracovanie podaní. Súčasťou 
backoffice aplikácií bude aj doplnenie alebo obstaranie nového komponentu vykonávajúceho 
funkcionalitu elektronickej registratúry integrovanej v rámci architektúry projektu.    
Výstupné elektronické úradné dokumenty budú vytvorené ako generické. Tieto dokumenty 
budú napĺňané z dát v backoffice aplikáciách. V procesoch podľa kompetencií samosprávy je 
definovaných 10 typov výstupných dokumentov: 

 Rozhodnutie 
 Oznámenie 
 Stanovisko 
 Povolenie 
 Zamietnutie 
 Informácia 
 Súhlas 
 Nesúhlas 
 Výzva 
 Návrh 

Výstupný elektronický dokument – Rozhodnutie je potrebné definovať v dvoch režimoch. 
Prvý režim je kladné rozhodnutie. Druhý režim je záporné rozhodnutie. Každý s týchto 
režimov si vyžaduje iný typ generických textov. 

3. Integrácie  
Integrácie zabezpečujú obslužnosť komponentov ÚPVS. 
V rámci integrácií bude potrebné rozšíriť integračné rozhranie s ÚPVS na nasledujúce 
moduly: 

 MDÚRZ – Modul dlhodobého uchovávania registratúrnych záznamov 
 CÚD – Centrálne úradné doručovanie  

V rámci integrácií na CSRÚ Centrálny systém referenčných údajov bude potrebné vybudovať 
integračné rozhranie. V rámci integračného rozhrania bude postupne podľa dostupnosti 
registrov štátu, ktoré spravujú dôveryhodné údaje o osobách: 
 Zoznam požadovaných integrovaných registrov dostupných v CSRÚ: 

 Štatistický Úrad 
 Register právnických osôb 
 Zmenové dávky 
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 Číselníky RPO 
 Štatistické číselníky ŠÚ SR 
 Odpis RPO na právne účely 

 Ministerstvo Vnútra 
 Register Adries 
 Register fyzických osôb 
 Register Motorové vozidlá   

 Generálna prokuratúra SR 
 Výpis z registra trestov na právne účely 
 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 
 Výpis z listu vlastníctva na právne účely 
 Register Katastrálneho územia 
 Kópia katastrálnej mapy 
 Úrad práve sociálnych vecí a rodiny 
 Príspevky pre rodiny s deťmi 
 Pomoc v hmotnej núdzi 
 Peňažné príspevky na kompenzáciu 
 ŤZP  

 Ministerstvo financií  
 Register pohľadávok štátu  

V rámci informačných systémov bude rozšírenie integračných rozhraní s cieľom zabezpečiť 
tok dát rozšírený zo základnej integrácie. Bude zabezpečený tok dát medzi informačnými 
systémami tak aby bol zabezpečený tok dát medzi systémami, ktoré sú ich zdrojom. Popis 
bude upravený v návrhu architektúry. Jednotlivé IS v správe samosprávy budú vzájomne 
zdieľať dáta.    
Aktuálne je vytvorené integračné rozhranie toku dát z podaní. Nepokrýva však štruktúrovaný 
tok údajov a v rozsahu potrebnom pre dosiahnutie cieľov projektu.   

4. HW 
Platobné terminály budú zabezpečovať platby za elektronické služby priamo na kontaktných 
miestach mesta prostredníctvom bankových platobných kariet. 
Server. Ak bude prevádzkovaná časť integračného rozhrania na informačnom systéme 
samosprávy prevádzkovanom na infraštruktúre samosprávy podľa definovaných požiadaviek, 
bude potrebné rozšíriť existujúci alebo obstarať nový server.   
 
Súčasťou žiadosti o NFP je aj uznesenie mestského zastupiteľstva o spolufinancovaní a realizácii 

projektu.  Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt je 400 000 €, výška povinného 

spolufinancovania je minimálne 5 % z celkových oprávnených výdavkov. 
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Návrh predkladateľa na uznesenie:    
 
I. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku v rámci výzvy č. OPII-2019/7/5-DOP prioritnej osi 7. Informačná 
spoločnosť, špecifický cieľ 7.3 a 7.4 s cieľom realizácie projektu „Rozvoj elektronických 
služieb mesta Levoča“, ktorého ciele sú v súlade s Územným plánom mesta Levoča 
a Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Levoča. 
T: 30. 09. 2019                                                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                      Mgr. Anna Babicová                                                                                                        
                                                                                                      Mgr. Nikolaj Kučka 
      
        
 
II. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje zabezpečenie realizácie projektu po schválení 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade s podmienkami pomoci. 
T: 30. 09. 2019                                                                   Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                      Mgr. Anna Babicová                                                                                                        
                                                                                                      Mgr. Nikolaj Kučka 
 
III. 
Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu 
mesta na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške minimálne 5 % celkových 
oprávnených výdavkov, t. j. vo výške 20000 EUR, a zabezpečenie financovania prípadných 
neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta. 
T: 30. 09. 2019                                                                Z: Ing. Jarmila Lisoňová 
                                                                                                        Mgr. Ľuboš Kamenický                                      
                                                                                                        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   


