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Súlad s Programom hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Trenčín   na roky 2016 – 2022, 
s výhľadom do roku 2040. 
 
 
 
V Trenčíne 19.11.2021 
 

 
   
 
 
 
 
 



 
 Dôvodová správa 

 
 

              
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Sprostredkovateľský orgán 

pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva dopravy 
a výstavby SR ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 
vyhlásil dňa 9.7.2021 v rámci Prioritnej osi 7. Informačná spoločnosť, Investičnej priority 2c) Posilnenie 
aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, 
elektronickej kultúry a elektronického bankovníctva výzvu č. OPII-2021/7/15-DOP na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranej na „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“.  
 
           Výzva č. OPII-2021/7/15-DOP je otvorená, v tejto výzve bol pevne stanovený termín uzavretia  
1. hodnotiace kolo do 27.9.2021, termín uzavretia 2. – n. hodnotiaceho kola bude v intervale 2 mesiacov 
od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola.  
 

Mesto Trenčín podalo Žiadosť o nenávratný finančný príspevok v projekte „Manažment 
údajov Mesta Trenčín“ v termíne uzavretia 2. kola a to dňa 27.11.2021. 

 
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na túto výzvu je 10 000 

000,00 EUR.  
 
 

Časová oprávnenosť realizácie aktivít projektu:  
- začiatok realizácie aktivít projektu nesmie nastať pred 01.01.2014 pričom aktivity projektu musia byť 
ukončené najneskôr k 31.12.2023. Odporúča sa žiadateľom ukončiť fyzickú realizáciu aktivít projektu 
najneskôr 3 mesiace pred 31.12.2023, za účelom plynulého finančného vysporiadania projektu, t. j. do 
31.12.2023.  
 

Maximálna a minimálna výška:  
- minimálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 150 000 EUR.  

- maximálna výška nenávratného finančného príspevku na projekt sa stanovuje na 500 000 EUR.  
 
 

V rámci výzvy boli špecifikované oprávnené aktivity zamerané na: 

- A1: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát  

• V zmysle uvedenej aktivity mesto Trenčín plánuje systematické technologické riešenie 

dlhodobého zabezpečenia kvality dát monitoringom dátovej kvality, prevencie vzniku 

nekvality, zvyšovania kvality prioritných údajov a čistenia údajov zameraných na 

úpravu hodnôt záznamov, alebo odstránenie duplicít (multiplicít) v zdrojových 

databázach. Predpokladajú sa často aj individuálne zásahy dátového stewarda.   

- A2: Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu 

• Mesto v rámci aktivity dátovej integrácie na centrálnu platformu zabezpečí na základe 

získaných údajov zjednodušenie e-formulárov, zrušenie preukazovania skutočnosti 

dokladmi v rámci výkonu verejnej moci resp. inej úradnej činnosti.... 

Realizáciou aplikácie princípu dôjde k úprave agendových informačných systémov 

mesta, jeho procesov, postupov a smerníc s cieľom vytvorenia nových alebo 

optimalizácie existujúcich elektronických služieb. 

- A5: Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov 

• Mesto vykoná analýzu kde budú identifikované dotknuté osobitné právne predpisy, 

ktoré by tvorili prekážku automatizovaného publikovania otvorených údajov v 

požadovanom štandarde 

        
Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov projektu „Manažment údajov Mesta 

Trenčín“ je vo výške 400.000,00 Eur s DPH.  
 



Finančné krytie projektov vo výške spolufinancovania mesta Trenčín je  v návrhu Programového 
rozpočtu Mesta Trenčín na roky 2020 – 2022 v programe 1: Manažment a plánovanie.  Požadovaná 
forma prijímania NFP bude formou systému predfinancovania, čo nevytvorí zásadnejší tlak na 
prechodnú potrebu finančných prostriedkov na celú investíciu s následnou refundáciou 95 % 
oprávnených výdavkov zo strany poskytovateľa NFP.  
 

 
Návrh na uznesenie: 

Mestské zastupiteľstvo  v Trenčíne  
 
Schvaľuje 
 
 

a) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu 
„Manažment údajov Mesta Trenčín“ realizovaného v rámci výzvy č. OPII-2021/7/15-DOPvo 
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci, t. j. maximálne do výšky 20.000 EUR, 

 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 

 
c) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Trenčín. 
 

 


