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Dôvodová správa 
 

 

Informácia o pripravovanom projekte s názvom: Manažment údajov inštitúcie verejnej správy  v 
Meste Prievidza 
 
 
Názov projektu: Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste Prievidza 
Celkové oprávnené výdavky  projektu:  255 119,68 € 
Požadovaná výška NFP: 242 363,70 €  
Kofinancovanie  žiadateľom – mesto Prievidza: 5% -12 800 € 
 
 
Cieľom projektu je zabezpečiť nastavenie systematického a automatizovaného zverejňovania 
a sprístupňovania údajov a tiež využívanie údajov v rámci procesov mesta, ako aj aktivity čistenia 
údajov pre dosiahnutie požadovanej kvality údajov za súčasného zvýšenia efektivity výkonu 
činností orgánov verejnej moci (OVM). 
 
Mesto bude v rámci projektu realizovať nasledovné aktivity: 
 
Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality dát 
Pri doterajšej praxi bolo zadávanie všetkých údajov do databáz informačných systémov samospráv 
bez možnej verifikácie správnosti dát podľa referenčných registrov. Tieto registre buď neexistovali, 
alebo si jednotlivé orgány verejnej moci, medzi nimi aj samosprávy, vytvárali vlastné databázy. 
Týmto boli vytvárané duplicitné, neaktuálne, neúplné a chybné údaje. S dátami sa pracuje pri 
správe jednotlivých agend – správa fyzických a právnických osôb, správe daňovníkov, poplatníkov, 
obyvateľov, správa školskej a sociálnej agendy, stavebných činností a pod. Úlohou bude nastaviť 
procesy zadávania údajov tak, aby sa zabránilo vytváraniu chýb a duplicít na strane mestského 
úradu a poskytnúť prepojenie na referenčné registre s prístupom, prípadne automatizovaným 
aktualizovaním dát. 
 
Realizácia dátovej integrácie na centrálnu platformu 
Automatizované prepojenie informačného systému mesta na referenčné registre, ktoré bude 
spravovať štát a budú aktualizované príslušným orgánom verejnej moci podľa jeho kompetencií 
daných legislatívou. Systém bude automatizovane aktualizovať referenčné dáta a importovať ich do 
informačného systému mesta, alebo umožní prístup zamestnancovi mesta na základe pridelených 
prístupových práv do registrov. Jedná sa o registre z ktorých čerpá a používa na ďalšie spracovanie 
samospráva - register fyzických osôb, register právnických osôb, register podnikateľov a orgánov 
verejnej moci, register trestov, register adries, informačný systém kataster nehnuteľností, základná 
báza údajov pre geografický informačný systém, informačný systém sociálnej poisťovne, register 
exekúcií, register priestorových informácií, konsolidovaný objekt evidencie za všetky zdravotné 
poisťovne poskytuje Centrálna Správa Referenčných Údajov, informačný systém finančnej správy, 
informačný systém registra úpadcov, register partnerov verejného sektora, register nelegálneho 
zamestnávania, centrálny register exekúcií 
 
Automatizovaná tvorba a zverejňovanie otvorených údajov 
Hlavným cieľom poskytovania otvorených množín dát je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí 
verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Tieto obsahuje rôzne 
užitočné informácie vytvárané pri výkone činností z kompetencií miestnej samosprávy mesta. Dáta 
budú zverejňované diaľkovo v strojovo (počítačovo) spracovateľnej forme s použitím otvorených 



 

 

 

 

štandardov. Jedná sa o  voľne prístupné prostredníctvom otvorených alebo verejných licencií 
a budú voľne prístupné pre použitie na ďalšie spracovanie. 
 
 
 
Mestské zastupiteľstvo 
 
I.  berie na vedomie 

informáciu o projekte s názvom: „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy v Meste 
Prievidza  “  a  možnosti  čerpania finančných prostriedkov,   
 

II. schvaľuje - neschvaľuje  
 

a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu: „Manažment údajov inštitúcie verejnej 
správy  v Meste Prievidza  “  realizovaného v rámci výzvy OPII-2021/7/15-DOP  Manažment 
údajov inštitúcii verejnej správy, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 
mesta Prievidza a platným Programom rozvoja mesta Prievidza, 

b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu do 

maximálnej výšky 12 800 Eur, t.j.  5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu, 
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 

Prievidza. 
 

 
 
 

 


