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Dôvodová správa 
 

Mesto Trenčín plánuje vyhlásiť podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb, týkajúcich sa   
elektronizácie služieb Mesta Trenčín. 

 
Vzhľadom k predpokladanej hodnote zákazky určenej podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom 

obstarávaní v platnom znení, je v zmysle platnej legislatívy potrebné na uzavretie zmluvy aplikovať 
postupy verejného obstarávania. 

 
  Predpokladaná hodnota zákazky je max. 45 833,34  € bez DPH.  
  
V Programovom rozpočte Mesta Trenčín na rok 2016 je v programe 3. 7 Mestský informačný 

systém  na položke 711  vyčlenená suma vo výške max. 45 833,34  € na poskytnutie služieb, 
týkajúcich sa elektronizácie služieb Mesta Trenčín. 

 Predmetom obstarávania  bude výber dodávateľa na nákup a realizáciu  základného balíka 
elektronických služieb pre Mesto Trenčín s príslušenstvom.  

 
V nadväznosti na zákon č.305/2013 Z.z. o e-Governmente je potrebné zabezpečiť množstvo 

krokov, týkajúcich sa aj miest a obcí,  vrátane zabezpečenia elektronických služieb a formulárov, 
integrácie na centrálne registre, integrácie na príslušné IS verejnej správy, integrácie na IS CG ISS, 
prevádzkovaný na meste a pod. Súčasťou procesu elektronizácie bude procesná analýza, ktorá bude 
základom pre definovanie oblasti poskytovania elektronických služieb a rovnako tak zmapuje 
a zoptimalizuje procesy pre vnútorný chod podania. 

K naplneniu ustanovení zákona č.305/2013 Z.z. smerom k elektronickému výkonu moci, bude 
potrebné aby Mesto Trenčín implementovalo úpravy a rozšírenie existujúceho IS o integračné 
rozhranie na komponenty ÚPVS ( Ústredného portálu verejnej správy). Samotná úprava existujúceho 
IS bude spočívať v implementovaní SOA architektúry do jednotlivých agendových modulov, ktorá 
zabezpečí vyťaženie obsahu elektronických formulárov , rovnako tak aj naplnenie obsahu výstupných 
formulárov. Ďalej bude implementované jednotné úložisko všetkých dokumentov v podobe DMS. 

Integračné rozhranie zabezpečí komunikáciu IS so základnými komponentmi ÚPVS. V prvom 
rade pôjde o integráciu voči IAM (Identity Acess Managment) overenie identity používateľa 
prostredníctvom elektronického OP (eID karta). Následne k integrácii s eDesk – elektronická schránka 
mesta. Tento komponent v elektronickom svete je vstupom pre príjem všetkých elektronických podaní 
smerujúcich na mesto. Cieľom integrácie bude zautomatizovanie prenosu podaní do registratúry 
mesta. V praxi, tak pracovník podateľne uvidí okrem podaní, ktoré sa evidujú z listinnej podoby aj 
elektronické podania ( tie budú obsahovať elektronický formulár a prípadne prílohy). Nevyhnutnou 
integráciou je integrácia na centrálny eForm, v ktorom musia byť pod identitou mesta registrované 
všetky vstupné aj výstupné formuláre. 

V zmysle platnej legislatívy bude mesto musieť doriešiť proces  integrácie aj s inými 
systémami a registrami verejnej správy ako napr. register fyzických osôb, register právnických osôb 
a register adries. 

Výstupom  projektu elektronizácie služieb Mesta Trenčín  bude  nasadenie základných cca 
45 elektronických služieb, ktoré budú vybrané na základe procesnej analýzy a u ktorých bude najväčší 
predpoklad ich praktického využitia a tieto budú sprístupnené verejnosti na našej webovej stránke  
www.trencin.sk 
 
   

Vzhľadom na vyššie uvedené Vám predkladáme návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné 
obstarávanie  na poskytnutie služieb, týkajúcich sa   elektronizácie služieb Mesta Trenčín. 
 
Návrh na uznesenie: 
 
Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
schvaľuje 

 
zámer vyhlásiť verejné obstarávanie - podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb, 

týkajúcich sa   elektronizácie služieb Mesta Trenčín 
 s predpokladanou hodnotou zákazky max.  45 833,34 € bez DPH, ktorú vyhlási Mesto Trenčín  a  
výsledkom ktorej bude uzavretie zmluvy o poskytnutí služieb 



 


