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Návrh na uznesenie:  
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi 
 

1. Súhlasí s realizáciou projektu 

Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ kód : OPIS-2013/1.2/05 
Prioritná os 1: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 
Opatrenie 1.2: Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej 
a regionálnej úrovni 
 

2. Súhlasí so spolufinancovaním projektu vo výške maximálne 80 000 eur z vlastných  
finančných zdrojov. 

 
 



 

Dôvodová správa 
 
 
Ministerstvo financií  Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program   
Informatizácie spoločnosti vyhlásilo výzvu: Elektronizácia služieb miest – „eMestá“ kód : OPIS-2013/1.2/05 
 
Prioritná os 1:  Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb 
Opatrenie 1.2:  Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni 
 

Dátum vyhlásenia výzvy: 18.04.2013 

Dátum uzávierky výzvy: 05.08.2013 

 
 Mesto Spišská Nová Ves patrí medzi oprávnených žiadateľov. Program je realizovaný s finančnou podporou 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja je zameraný na: 
- Vytvorenie a udržateľný rozvoj kvalitného back office samosprávy prostredníctvom investícií do zdieľaného HW, 

SW, podporujúceho výkon kľúčových procesov na regionálnej a miestnej úrovni v súlade s Národnou 
koncepciou informatizácie verejnej správe v SR, ktorý umožní systematické  budovanie siete integrovaných 
obslužných miest tak, aby hustota pokrytia v regiónoch a dostupnosť služieb výrazne znížila  potrebu cestovania 
pri vybavovaní služieb verejnej správy 

- Zavádzanie efektívnych elektronických služieb samosprávy tak, aby boli v súlade s konceptom elektronických 
služieb poskytovaných štátnou správou 

- Budovanie a rozvoj integrovaných obslužných miest, v ktorých budú sprístupňované úplne alebo čiastočne 
elektronické služby poskytované verejnou správou na jednom mieste 

- Vytvorenie a udržateľný rozvoj špecializovaných komponentov eGovermentu  

Elektronické služby miest sú vo výzve rozdelené do dvoch hlavných častí: 

- Povinné elektronické služby 
- Voliteľné elektronické služby 

Podľa rozsahu, ktorý bude zrejmý až po spracovaní projektu a následne do žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok, sa cena projektu bude pohybovať v rozmedzí od 640 000 eur do 1 600 000 eur. Spolufinancovanie mesta je 
vo výške 5% teda min. 32 000 eur a max. 80 000 eur. 
 
Samostatné uznesenie MsZ k tomuto je prílohou žiadosti o NFP. 
 
 

 
 

                                                                                                     
                                                                     Ing. Jela Bednárová 
                                                                 prednostka MsÚ 
 
 


