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Predmet rokovania: I. 

                                                           Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku pre projekt „Manažment údajov verejnej 

správy v meste Levoča“ 

                                                           II.  

                                                           Návrh na schválenie obstarania služby vypracovanie 

Projektového zámeru a Prístupu k projektu k žiadosti 

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

pre projekt „Manažment údajov verejnej správy 

v meste Levoča“    

                                                           III.  

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania a 

spolufinancovania k žiadosti o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na realizáciu 

projektu „Manažment údajov verejnej správy v 

meste Levoča“  
 

 

Pre:    zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Levoči – 23. 06. 2022 

 

   

Predkladá:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP   

 

    

Spracovateľ:    Ing. Jarmila Lisoňová, ved. odd. OaVP  

 

Doterajšie rokovanie:  vedenie mesta 

                zasadnutie Mestskej rady v Levoči dňa 14. 06. 2022 – neprerokovávané 

                                

     

Dôvodová správa:   
 

 Návrhom uznesení kontinuálne nadväzujeme na prijaté uznesenia Mestského 

zastupiteľstva v Levoči týkajúce s projektu „Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča“. 

 Uznesenia sú potrebné, aby mohla byť spracovaná a podaná žiadosť o poskytnutie 

nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu „Manažment údajov verejnej 

správy v meste Levoča“, aby mohli byť obstarané služby vypracovania povinných príloh 

k podávanej žiadosti – Projektového zámeru a Prístupu k projektu a aby sa konala 

implementačná fáza projektu „Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“. 

 Aktuálne je predložená žiadosť mesta Levoča o poskytnutie NFP na realizáciu 

projektu „Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča“, ktorá bola odoslaná dňa 10. 05. 

2022, vo fáze odborného hodnotenia riadiacim orgánom.  

V prípade schválenia žiadosti mesta Levoča a poskytnutie NFP na realizáciu projektu 

„Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“ mesto Levoča uskutoční verejné 

obstarávanie na dielo v zmysle projektu. Mesto Levoča musí prispieť na  implementáciu 

projektu čiastkou 5 %. Počas implementácie projektu sa môžu vyskytnúť neoprávnené 

výdavky, ktoré navrhujeme schváliť na úhradu v rámci upraveného rozpočtu mesta Levoča.        
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Nevyhnutnosť realizácie a implementácie projektu „Manažment údajov verejnej 

správy v meste Levoča“ vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov a je 

podmienkou plnohodnotnej implementácie projektu „Malé zlepšenia eGOV služieb v meste 

Levoča“. 

 Projekt „Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“ je zameraný na 

manažment údajov v meste Levoča. V rámci tohto projektu je plánované vykonanie 

nasledovných aktivít: A1: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát, A2: 

Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu, A2: Automatizovaná tvorba 

a sprístupnenie otvorených údajov, A7: Dátová legislatíva. 

 Ide o projekt zlepšenia vnútorného prostredia úradu, pre nevyhnutnú obsluhu 

elektronických služieb. 

 Cieľom tohto projektu je zlepšenie vnútorných procesov súvisiacich s manažmentom 

údajov, ktorými disponuje mesto. 

 

Hlavné komponenty riešenia 
 

 Implementácia integračného komponentu pre konzumáciu údajov z referenčných 

registrov Verejnej správy a agendových  ISVS s prepojením na informačných systém mesta. 

Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť dodržanie pravidla 1x a dosť, pri ktorom mesto nebude od 

občana alebo podnikateľa žiadať informácie, ktorými už verejná správa disponuje. 

 Dátovou integráciou sa zvýši efektivita práce občana a podnikateľa (predvypĺňanie 

formulárov elektronických podaní znižuje prácnosť a eliminuje chybovosť), ako aj 

zamestnanca mesta, ktorý nebude musieť manuálne overovať údaje prostredníctvom 

oversi.gov.sk, pretože dáta z integrácie bude mať dostupné vo vybraných moduloch IS mesta 

na spracovanie podaní od občanov a podnikateľov. 

 

 Mesto bude vystupovať v role konzumenta údajov z referenčných registrov a bude ich 

stotožňovať s lokálnymi evidenciami mesta. Ide o jednorazovú aktivitu vyčistenia údajov 

mesta. 

 

 Následne bude zavedených systematický trvalý manažment údajov, čo zabezpečí 

kvalitné dáta pre úrad, ako aj základ spoľahlivých služieb občanovi a podnikateľovi. 

 

 Automatizované publikovanie vybraných datasetov vo forme otvorených údajov. 

 

 Zverejňovanie datasetov ako otvorené údaje navrhnuté v rámci projektu prispeje 

k lepšiemu zapojeniu verejnosti do fungovania verejnej správy a vykonávaniu verejného 

dohľadu. Koncept otvorených dát hovorí o zdieľaní verejne dostupných dát, a teda údaje, ku 

ktorým sa nevzťahujú právne predpisy neumožňujúce ich zdieľanie (prísne tajné, tajné, 

dôverné, citlivé, osobné, vyhradené, či chránené), nie sú súčasťou tohto publikovania. Ide 

o očakávanú budúcu legislatívnu povinnosť. 

 

Záver 
 

 Projekt „Malé zlepšenia eGOV služieb v meste Levoča“ a projekt „Manažment údajov 

verejnej správy v meste Levoča“ sú komplementárne a je potrebné zavedenie oboch 

projektov; prvý zabezpečí viac viditeľné komunikačné komponenty voči cieľovým skupinám 

občan/podnikateľ, druhý projekt pripravuje úrad na efektívne spracovanie žiadostí. Zmeny, 

ktoré budú výstupom projektu, prinesú redukciu času a zníženie náročnosti pri vybavovaní 
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daných služieb nielen občanmi, podnikateľmi, ale aj zamestnancami mesta. Zjednodušením, 

zrýchlením, prispôsobením elektronických mestských služieb sa zvýši ich prívetivosť, čo 

povedie k zvýšeniu frekvencie ich využívania a postupnej transformácii úradu z listinnej 

formy na plne elektronickú. 

 

Oba projekty spolu zabezpečia nevyhnutný očakávaný evolučný krok elektronizácie 

mesta pre jej dlhodobé efektívnejšie fungovanie za využitia integrácií a automatizácií 

procesov. 

           

 

 

 

 

Návrh predkladateľa na uznesenie:    

 

I. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku  pre projekt „Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“, kód 

výzvy: OPII-2021/7/15-DOP. 

T: 30. 06. 2022, resp. v závislosti                                           Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

     od záväzných termínov vo výzve                                                    Mgr. Anna Babicová     

                                                                                                              Andrej Koršňák                                                                                                     

                                                                                                              Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

II. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje obstaranie služby vypracovanie Projektového 

zámeru a Prístupu k projektu – príloh k žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku pre projekt „Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“, kód výzvy:  

OPII-2021/7/15-DOP. 

T: 30. 06. 2022, resp. v závislosti                                              Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

     od záväzných termínov vo výzve                                                   Ing. Barbora Javorská     

                                                                                                              Andrej Koršňák                                                                                                     

                                                                                                              Mgr. Nikolaj Kučka 

 

 

 

IIIa. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje zabezpečenie implementácie projektu 

„Manažment údajov verejnej správy v meste Levoča“ vstupom do procesu verejného 

obstarávania po schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v súlade 

s podmienkami výzvy: OPII-2021/7/15-DOP. 

T: 30. 06. 2022, resp. v závislosti                                            Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

     od záväzných termínov vo výzve                                                    Ing. Barbora Javorská     

                                                                                                              Andrej Koršňák                                                                                                     

                                                                                                              Mgr. Nikolaj Kučka 
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IIIb. 

Mestské zastupiteľstvo v Levoči schvaľuje zabezpečenie finančných prostriedkov z rozpočtu 

mesta na spolufinancovanie realizovaného projektu „Manažment údajov verejnej správy v 

meste Levoča“ vo výške minimálne 5 % celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie 

financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta, v súlade s podmienkami 

výzvy: OPII-2021/7/15-DOP. 

T: 30. 06. 2022, resp. v závislosti                                           Z: Ing. Jarmila Lisoňová 

     od záväzných termínov vo výzve                                                 Mgr. Ľuboš Kamenický                                                                                                                                         

                                                                                                            Andrej Koršňák                                                                                                     

                                                                                                            Mgr. Nikolaj Kučka 

 

             

 

                                                                  
Na vedomie:    primátor mesta 

                                                           zástupca primátora mesta  

prednosta mestského úradu 

    hlavná kontrolórka mesta 

                                               právny útvar mestského úradu 

                                               
V Levoči:    17. 06. 2022   


