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Tlačová správa:

Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu na Projekt
Elektronizácia služieb krajských miest
Ministerstvo financií SR vyhlásilo výzvu na Projekt Elektronizácia služieb
krajských miest. Ministerstvo je sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim
orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS). Budúca
elektronizácia služieb krajských miest prispeje k naplneniu vízie eGovernmentu
v Slovenskej republike.
Na strane klienta prispeje elektronizácia k jednoduchšiemu vybavovaniu
úradných úkonov, čo v konečnom dôsledku znižuje administratívnu záťaž. Zvýši sa
transparentnosť miestnej samosprávy voči verejnosti, zvýši sa prístupnosť služieb
krajských miest pre klientov s obmedzenou možnosťou osobných návštev.
Z pohľadu krajských miest príde k znižovaniu administratívnej náročnosti
vybavovania podaní prostredníctvom modernizácie a elektronizácie procesov ich
poskytovania. Zároveň sa zvyšuje transparentnosť poskytovania týchto služieb a
informatizácia jednotlivých krokov zlepšuje možnosti informovanosti a kvalitu
samotných údajov, ktoré sú na krajských mestách k dispozícii.

Elektronické služby krajských miest sú vo výzve rozdelené do dvoch častí –
povinné a voliteľné elektronické služby. Spolu bude každé krajské môcť verejnosti
poskytovať až 138 elektronických služieb.
Povinné elektronické služby majú po analýzach priradenú najvyššiu prioritu pre
implementáciu a ich elektronizácia je povinnou súčasťou projektov žiadateľov
o nenávratný finančný príspevok (NFP). Povinné služby sú rozdelené podľa
jednotlivých úsekov správy. Pribudnúť by mali desiatky služieb, medzi nimi napr.
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 psa, podávanie daňového priznania k dani
z nehnuteľností, vydávanie voličského preukazu, povoľovanie užívania a zabratia
verejného priestranstva, prenájom bytových priestorov obce, informovanie o

územnom pláne, informovanie o sociálnych službách a zariadeniach v obci,
elektronické verejné obstarávanie a mnohé ďalšie.
Voliteľné elektronické služby sú služby s nižšou prioritou, z ktorých sú žiadatelia
v rámci projektov povinní elektronizovať minimálne 40%, a budú definované
v návrhoch projektov. Aj voliteľné služby sú rozdelené podľa jednotlivých úsekov
správy a mestá si môžu vybrať z desiatok možností napr. povoľovanie prístupu
k archívnym dokumentom a registratúrnym záznamom. informovanie o MHD,
Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií, ohlasovanie závad na
chodníkoch a priechodoch pre chodcov, informovanie o dani z nehnuteľností,
povoľovanie odkladu platenia dane a povoľovanie splátok, poskytovanie
návratných dotácií, pripomienkovanie návrhu rozpočtu obce, poskytovanie
finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby, vybavovanie petícií,
organizovanie občianskeho svadobného obradu resp. pohrebu, vydávanie
parkovacej karty, vydávanie rybárskeho lístku, oznamovanie strát a nálezov
a mnohé ďalšie.
Oprávnenými žiadateľmi sú jednotlivé krajské mestá – Banská Bystrica, Nitra,
Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina. Oprávneným žiadateľom je aj krajské mesto
s osobitnou legislatívnou úpravou – Košice. Projekt je zameraný na elektronizáciu
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na regionálnej a miestnej úrovni.
Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný
príspevok, je maximálne 36 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková
maximálna indikatívna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 22 mil. € (662
772 000 Sk) vrátane DPH.
Dátum uzávierky tejto výzvy na projekt je do 30. novembra 2009. Výzvu na
projekt zverejní ministerstvo financií na stránkach www.informatizacia.sk,
www.opis.gov.sk a www.nsrr.sk, na ktorých nájdete ďalšie podrobné informácie.
Operačný program Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
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