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Informatívna správa o stave projektu
„Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica.“
Informatizácia miestnej samosprávy je vládou Slovenskej republiky vnímaná ako jedna
z prioritných oblastí v rámci procesu informatizácie spoločnosti. Požiadavka elektronizácie služieb
miest vyplýva z dokumentu Stratégia informatizácie verejnej správy (ďalej „SIVS“) schváleného
uznesením vlády SR č. 131/2008. Vládna vízia eGovernmentu do roku 2013 je dosahovať neustály
rast spokojnosti občanov s verejnou správou a samosprávou prostredníctvom poskytovania služieb
atraktívnym a jednoduchým spôsobom za súčasného zvyšovania svojej efektívnosti, kompetentnosti
a znižovania nákladov na verejnú správu a samosprávu.
Od mesiaca jún 2008 sme na MsÚ začali pripravovať projekt s pracovným názvom
Informatizácia mesta Banská Bystrica ( IMBa). Projekt IMBa vznikol kvôli tomu, aby zhrnul
a zosúladil rôzne požiadavky, potreby, uhly pohľadu a koncepčné zámery, ktoré sú kladené na
informačné technológie moderných samospráv. Projekt IMBa bol predložený mestskému
zastupiteľstvu Banská Bystrica dňa 21.10.2008, ktoré ho schválilo svojím uznesením č. 307/2008MsZ s celkovými výdavkami vo výške 88 mil. Sk a so spolufinancovaním Mesta Banská Bystrica
vo výške 4,4 mil Sk ( 5 % z celkových nákladov). V tom čase sme predpokladali vyhlásenie výzvy
na predloženie žiadosti o NFP z operačného programu Informatizácia spoločnosti ( OPIS )
najneskôr k 1.1.2009.
Následne sme od novembra 2008 začali pracovať na koncepcii rozvoja informačných systémov
mesta Banská Bystrica ( KRIS ), ktorú sme v zmysle zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných
systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a Výnosu MDPaT č.1706/2006
o štandardoch informačných systémov verejnej správy vo verejnej správe boli povinný spracovať
a predložiť na schválenie ministerstvu financií SR. Bez schválenej KRIS nebolo možné požiadať
o NFP z OPIS. KRIS sme predložili na schválenie MsZ dňa 25.8.2009, ale vzhľadom k tomu, že
zastupiteľstvo v poobedňajších hodinách nebolo uznášania schopné, bolo ukončené bez prijatia
uznesenia ku KRIS. Dňa 28.8.2009 bola Ministerstvom financií SR (sprostredkovateľský orgán pre
OPIS) vyhlásená výzva na predloženie žiadostí o NFP ( kód výzvy OPIS-2009/1.2./02 ). Vzhľadom
k tomu, že sme mali prepracovaný projekt IMBa už v súlade so zverejnenou výzvou ( mena v €, len
opatrenie 1.2. Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej
úrovni,...), predložili sme na MsZ dňa 7.9.2009. KRIS spolu s prepracovaným projektovým
zámerom už pod názvom „Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica“ na schválenie. MsZ
schválilo KRIS a aj spolufinancovanie projektu vo výške 5% z rozpočtových nákladov projektu
uznesením č. 553/2009-MsZ zo 7.9.2009.
KRIS sme následne doručili na MF SR a dňa 26.10.2009 bola KRIS schválená gen. riaditeľom
Sekcie informatizácie spoločnosti MF SR pod č. MF/026297/2009-133.
V spolupráci s dodávateľ FD CONSULTING, a.s., Topoľčany sme k projektu „Elektronizácia
služieb mesta Banská Bystrica“ vypracovali žiadosť o NFP v zmysle čiastkovej štúdie
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uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 1 v rámci opatrenia 1.2 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej
a regionálnej úrovni, Elektronizácia služieb miest a obcí vypracovanej pre Ministerstvo financií
SR spoločnosťou Capgemini Slovensko, s.r.o., a dňa 26.11.2009 sme ju predložili MF SR ako
Sprostredkovateľskému orgánu pre OPIS.
Od 19.1.2010 do 5.3.2010 sme na základe výziev z MF SR doplňovali žiadosť o NFP podľa ich
požiadaviek a dňa 06.04.2010 nám Rozhodnutím ministra financií SR bola žiadosť o nenávratný
finančný príspevok schválená vo výške 3 158 000 €.
Dňa 6.5.2010 sme boli MF SR informovaní o zahájení procesu uzatvorenia Zmluvy
o poskytnutí NFP a návrh zmluvy nám bol elektronickou poštou zaslaný na pripomienkovanie
a doplnenie príloh k návrhu zmluvy. Dňa 11.5.2010 sme doplnený návrh zmluvy
s pripomienkami a požadovanými prílohami zaslali na MF SR. Súčasťou príloh boli aj
splnomocnenia, ktorými primátor mesta Mgr. Ivan Saktor splnomocnil Ing. Tatianu Voskárovú
a Jána Páleša na zastupovanie štatutárneho orgánu pri realizácii Zmluvy o poskytnutí NFP
v úkonoch administratívnej činnosti spojenej s podpisovaním žiadostí o platby
a monitorovacích správ. Dňa 28.7.2010 sme boli MF SR vyzvaní o doplnenie dokladov
– potvrdenia o pridelení DIČ a kópie zmluvy o založení účtu pre platby refundáciou. Tieto
podklady sme im zaslali dňa 10.8.2010. Dňa 3.8.2010 nás priamo minister financií SR p. Ivan
Mikloš požiadal o súčinnosť - určenie dôveryhodnej kontaktnej osoby ktorá bude poverená rokovať
a spolupracovať s predstaviteľmi MF SR pri posúdení súladu jednotlivých projektov s pravidlami
čerpania prostriedkov EU a schválenými strategickými dokumentmi pre rozvoj informatizácie
spoločnosti. Primátor mesta, keďže sa jednalo o vysoko odbornú činnosť
v odbore IT, listom
z 9.8.2010 určil za Mesto Banská Bystrica kontaktnú osobu – Ing. Alexandra Hlavatého. Dňa
17.9.2010 z poverenia vedenia mesta Ing. Voskárová požiadala MF SR o vyjadrenie k ďalšiemu
postupu a termínu predpokladaného uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Odpoveď na jej žiadosť
do dnes neprišla. Od tohto termínu nedošlo k žiadnej oficiálnej komunikácii medzi mestom a MF
SR ohľadne uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP z OPIS.
V súvislosti s novými skutočnosťami ohľadne zmenených podmienok operačného programu
Informatizácia spoločnosti boli zástupcovia mesta pozvaní na „Národnú konferenciu Operačný
program Informatizácia spoločnosti“, ktorá sa konala dňa 7.12.2010. Na tejto konferencii sa
zúčastnili aj poverení zástupcovia mesta Ing. Hlavatý, p. Páleš a Ing. Voskárová, pričom tu boli
splnomocnencom vlády SR pre IS Rolandom Sillom oficiálne zverejnené informácie o strategickom
dokumente Revízia OPIS, ktorým je aj výzva OPIS-2009/1.2./02 pozastavená a všetky schválené
žiadosti o poskytnutie NFP v rámci prioritnej osi 1, opatrenia 1.2. sú v štádiu prehodnocovania.
Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 13.4.2011 prejednala Správu o pokroku v oblasti
informatizácie spoločnosti za rok 2010 kde sa zaoberá aj ďalšími predpokladanými krokmi
v rámci OPIS. http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=19466
V zmysle schváleného projektu „Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica“ boli
zrealizované 3 verejné obstarávania:
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1. Zákazka s nízkou hodnotou na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb na predmet zákazky
Zabezpečenie publicity a informovanosti o realizácii projektu „Elektronizácia služieb mesta
Banská Bystrica.“ (služba, zmluva o dielo)
- predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 14 705,88 €, vrátane 19 % DPH 17 500,00 €
- zaradenie predmetu obstarávania CPV hlavný slovník 79416000-3, 79342200-5, 79822500-7,
79810000-5, 30234400-2, 22140000-3, 22462000-6; doplnkový slovník FG16-7
- vyhlásenie verejného obstarávania - výzva na predloženie cenovej pnuky odoslaná 17.05.2010
trom uchádzačom, víťaz DANIELSON, s. r. o., Hviezdoslavova 43, 974 01 Banská Bystrica,
- zmluva s úspešným uchádzačom bola uzatvovená dňa 30.9.2010 na hodnotu bez DPH 14 482,70
€, 17 234,42 € vrátane 19% DPH,
Zmluva bola platná na základe podmienok VO do 31.12.2010, účinnosť mala nadobudnúť dňom
odsúhlasenia dokumentácie z VO na RO pre OPIS.
Keďže nebola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP, do lehoty trvania platnosti zmluvy nebolo
možné dokumentáciu z VO predložiť na kontrolu a zmluva stratila platnosť.
V prípade, že bude podpísaná zmluva o poskytnutí NFP na tento projekt, bude musieť byť
zrealizované nové VO na dodávateľa tejto aktivity.
2. Podprahová zákazka na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb na predmet zákazky :
Riadenie projektu „Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica.“ (služba)
- predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 59 664,00 €, vrátane 19 % DPH 71 000,00 €
- zaradenie predmetu obstarávania CPV hlavný slovník 9421000-1, 79421100-2, 79412000-5;
doplnkový slovník FG16-7
- vyhlásenie verejného obstarávania zverejnené vo vývesnej tabuli Mestského úradu v dňoch 03.05.
- 07.05.2010, na internetovej adrese verejného obstarávateľa a výzva odoslaná trom uchádzačom
- zmluva bola uzatvovená s úspešným uchádzačom ITMG, s. r. o., Boldocká 18, 903 01 Senec na
hodnotu bez DPH 59 500,00 €, vrátane 19 % DPH 70 805,00 €
- zmluva uzatvorená dňa 15.11.2010 a oznámenie o výsledku verejného obstarávania odoslané do
VVO
- zmluva je platná do 31.12.2011 a účinnosť nadobudne dňom schválenia dokumentácie z VO na
RO pre OPIS.
3. a) Súťaž návrhov na predmet zákazky: „Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica “
s pokračovaním rokovacím konaním bez zverejnenia za účelom uzatvorenia zmluvy
o poskytnutí služieb
- predpokladaná hodn. zákazky bez DPH 2 579 411,77 €, vrátane 19 % DPH 3 069 500,00 €
- zaradenie predmetu obstarávania CPV hlavný slovník 72222300-0, 72000000-5, 72227000-2,
72228000-9, 72250000-2, 72253200-5, 72200000-7, 80400000-8, 80511000-9, 80522000-9,
72310000-1, 30212000-8; doplnkový slovník FG16-7, JA04-0
- predbežné oznámenie zverejnené vo VEU 2010//S102-155185 zo dňa 28.05.2010 a vo VVO
100/2010 zo dňa 27.05.2010 pod č. 03536-POS
- vyhlásenie súťaže návrhov vo VEU: SK-Banská Bystrica Poradenstvo pri integrácii softvéru
2010/S 126-193110 dňa 02.07.2010 a vo VVO 127/2010 zo dňa 03.07.2010 pod č. 04409-MNA
- vyhlásenie ukončenia súťaže návrhov vo VEU SK-BB Služby informačných technológií 2010/S
194-295743 dňa 06.10.210 a vo VVO 191/2010 zo dňa 06.10.2010 pod č. 06236-VNA
Víťazný návrh od účastníka: ICZ Slovakia, a.s., Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
– Súťaž návrhov pokračovala rokovacím konaním bez zverejnenia (§ 58 odst. 1 písm. h)
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b) Nadlimitná zákazka, rokovacie konanie bez zverejnenia na uzatvorenie zmluvy
o poskytovaní služieb na predmet zákazky : „Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica “
(služba, zmluva) ako pokračovanie súťaže návrhov
- predpokladaná hodn. zákazky bez DPH 2 579 411,77 €, vrátane 19 % DPH 3 069 500,00 €
- zaradenie predmetu obstarávania CPV hlavný slovník 72222300-0, 72000000-5, 72227000-2,
72228000-9, 72250000-2, 72253200-5,
72200000-7,
80400000-8,80511000-9,
80522000-9, 72310000-1, 30212000-8; doplnkový slovník FG16-7, JA04-0
- vyhlásenie verejného obstarávania zverejnené ex ante ( oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti
– vtedy nie je možné vypovedať zmluvu v zmysle § 148a ods. (6)a) ) zverejnené vo VVO 194/2010
dňa 09.10.2010 pod č. 06341-DES
- zmluva bola uzatvorená s úspešným uchádzačom ICZ Slovakia, a.s., Soblahovská 2050, 911 01
Trenčín na hodnotu bez DPH 2 573 412,33 €, vrátane 19 % DPH 3 062 360,67 €
− zmluva bola uzatvorená dňa 23.11.2010, platná je do 31.12.2011, pričom účinnosť
nadobudne dňom schválenia dokumentácie z VO na RO pre OPIS.
Informatívna správa o stave projektu „Elektronizácia služieb mesta Banská Bystrica“ bola
predložená na rokovanie MsR dňa 7.6.2011. MsR k správe nevzniesla žiadne pripomienky.

Predkladá : Mgr. Miroslav Rybár, prednosta MsÚ
Spracoval: Ján Páleš, vedúci odboru služieb MsÚ
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