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Návrh na uznesenie 

mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši zo dňa 30.1.2014 
_______________________________________________________________ 

      K bodu:   Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy 
(KRIS) spracovanej v systéme MetaIS 

 
 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 
I .  ber ie  na vedomie  

 
informáciu, že mesto Liptovský Mikuláš podalo projekt „eMesto Liptovský Mikuláš“ v rámci OPIS-u na 
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

 
 

 
 

    I I .  schvaľuje                     
                                                                 

Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) mesta Liptovský Mikuláš podľa 
priloženej tlačovej prezentácie KRIS z MetaIS, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia. 
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Dôvodová správa 

 
V súlade s ustanovením § 3 ods. 4 písm. a) a f) zákona NRSR č. 275/2006 Z. z. 

o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov je mesto Liptovský Mikuláš povinné vypracovať 
a aktualizovať Koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy (KRIS) 
a prostredníctvom centrálneho metainformačného systému verejnej správy (MetaIS) 
sprístupňovať informácie o informačných systémoch verejnej správy a o poskytovaných 
elektronických službách verejnej správy, ktoré prevádzkuje.  

 
Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Liptovský Mikuláš, ktorá bola 

schválená Mestským zastupiteľstvom mesta Liptovský Mikuláš a odovzdaná na ďalšie 
schválenie Ministerstvu financií SR v septembri 2008 (uznesenie MsZ č. 90/2008), bola 
platná k danému dátumu, avšak vzhľadom na novú štruktúru štúdie a výzvy pre „eMestá“ 
bolo potrebné pre nový projekt vypracovať novú KRIS v systéme MetaIS. 

Po novelizácii zákona č. 275/2006 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2011 sa na mestá a obce 
ako povinné osoby podľa § 3 ods. 3 písm. c) tohto zákona nevzťahuje povinnosť ďalšieho 
schválenia KRIS na Ministerstve financií SR, ale povinnosťou spracovateľa je 
vygenerovať tlačovú prezentáciu KRIS zo systému MetaIS a predložiť na schválenie 
mestským zastupiteľstvom. 

 
Z vyššie uvedených dôvodov mestský úrad pripravil návrh koncepcie rozvoja 

informačných systémov, ktorý odzrkadľuje súčasný stav softvérového a hardvérového 
vybavenia v prostredí mesta Liptovský Mikuláš a definuje najmä ciele rozvoja, organizačné, 
technické a technologické nástroje a architektúru informačných systémov mesta. Návrh 
KRIS je podrobne rozpísaný v MetaIS, vrátane jednotlivých eGOV služieb, ktoré mesto 
plánuje implementovať v projekte „eMesto Liptovský Mikuláš“ v rámci OPIS.  

Projekt bol podaný na Ministerstvo financií SR v stanovenom termíne. 
Na základe výzvy na preukázanie splnenia podmienok poskytnutia pomoci žiadosti 

o nenávratný finančný príspevok č. NFP 21110220020, ktorý bol doručený mestu Liptovský 
Mikuláš 23.12.2013 z Ministerstva financií SR a vyzýva žiadateľa na doplnenie uznesenia 
zastupiteľstva o schválení KRIS, je táto vygenerovaná tlačová prezentácia KRIS z MetaIS 
predložená na jej schválenie. 
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Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Liptovský Mikuláš 
(výňatok) 

 
1. Popis súčasného stavu IS mesta Liptovský Mikuláš 

1.1 Zhodnotenie hardvérovej a komunikačnej infraštrukúry 
 

V súčasnosti serverovská infraštruktúra je prevádzkovaná na fyzických serveroch, 
kde ako serverovská platforma je použité BLADE riešenie. Jedná sa o sedem serverov 
zastávajúcich role doménový server, mailový server, pre zvýšenie dostupnosť je použitý 
Microsoft cluster na ktorom je prevádzkovaný databázový a súborový server  a dva 
terminálové citrix servery. Posledný server je virtualizačný server, na ktorom sú v 
súčasnosti prevádzkované dva virtuálne servery. Použité BLADE riešenie bolo zakúpené v 
priebehu rokov  2008-2009 a v súčasnej dobe je na hranici životnosti. 

 
Ako dátové úložisko je použité  externe diskové pole s použitou SAN infraštruktúrou, 

rovnako na hranici životnosti. Podpora použitých operačných systémov Microsoft bude 
ukončená v apríli 2014. 

 
Z pohľadu dátovej infraštruktúry sa súčasné riešenie skladá z časti WAN a LAN. 

WAN sieť je budovaná na technológii MPLS a rieši prepojenie samotného Mestského úradu 
a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti (OvZP) na území mesta. Účelom prepojenia je 
umožnenie prístupu k dátovým zdrojom a ich efektívna výmena. Prepojenie je realizované 
na úrovni smerovačov ( routrov) v každej lokalite. 

 
V súčasnej dobe sú prepojené do siete VPN tieto organizácie mesta  a jej 

organizačné zložky 
- Mestská polícia 
- Detské jasle 
- Komunitné centrum 
- Bytový podnik 
- Dom kultúry 
- Múzeum Janka Kráľa 
- Verejnoprospešné služby 
- Informačné centrum 
- Domov dôchodcov a zariadenie pre seniorov mesta Liptovský Mikuláš 
 
Infraštruktúra LAN rieši prepojenie dátovej infraštruktúry v rámci budovy MsU LM. 

Ako core switch je použitý stack dvoch prepínačov úrovne L3, ostatné prepínače sú úrovne 
L2. Z pohľadu bezpečnosti je použitý firewall medzi WAN, LAN a Internetom, a na ktorom 
sú vytvorené DMZ (demilitarizované) siete. 

 
1.2 Zhodnotenie súčasného stavu na meste Liptovský Mikuláš z pohľadu 

softvérových aplikácii 
Základný informačný systém (CG ISS), ktorý je prevádzkovaný na MsÚ Liptovský 

Mikuláš, je implementovaný centrálne s prístupom do centrálnej databázy systému. Ostatné 
informačné systémy sú implementované a prevádzkované lokálne. 

 
Najviac rozvinutým systémom je systém s názvom informačný systém samosprávy 

(CG ISS) zabezpečujúci výkony informačných systémov úseku správy ako je účtovníctvo, 
rozpočtový systém, správa majetku, registratúra, miestne dane a poplatky, ďalej 
funkcionalitu lokálnych registrov ako register obyvateľov, register adries a nehnuteľností, 
register právnických osôb a čiastočne funkcionalitu operatívnych dátových úložísk.  

Organizácie mesta zapojené do spoločnej siete využívajú CG ISS (spoločný 
ekonomický softvér), kde používajú tieto moduly: účtovníctvo, rozpočet, fakturácia, platobné 
poukazy, objednávky, pokladňa, sklad, zmluvy. 
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Z CG ISS sa publikujú na egov.mikulas.sk denne  povinne zverejňované informácie 
ako  zmluvy, faktúry, objednávky. Potom sú to ďalšie informácie ako zoznam ulíc v meste, 
zoznam podnikateľov a prevádzok v meste, zoznam evidovaných psov, zoznam daňových 
dlžníkov, čerpanie rozpočtu, štatistické informácie o počtoch obyvateľov,  

 
Na mestskej stránke www.mikulas.sk sú publikované  ďalej informácie o 

poslancoch, MsR, komisiách, zasadnutia MsZ s programom, materiály k jednotlivým 
bodom, výsledky hlasovaní,  zápisnice zo zasadnutí, účasť poslancov, rozpočty mesta, 
zmeny rozpočtu,  VZN, uznesenia, a iné základné dokumenty. V sekcii „Centrum 
služieb občanov mesta“ je publikovaných a popísaných 130 životných situácii – eGOV 
služieb, k týmto službám je publikovaných 141 pasívnych (občan si ich vytlačí, vyplní a 
odovzdá na úrade) formulárov vo formáte pdf. 

 
VPS využíva virtuálne servery  pre svoje ďalšie aplikácie.  Poštový server využívajú 

okrem mesta aj Múzeum Janka kráľa, Informačné centrum mesta a Domov dôchodcov a 
zariadenie pre seniorov mesta Liptovský Mikuláš. 

 
MsÚ Liptovský Mikuláš zatiaľ prevádzkuje  hlasovací systém pre mestské 

zastupiteľstvo H.E.R.,  právne systémy EPI a ASPI. Geografický informačný systém (CG 
GISAM) zatiaľ nebol implementovaný. 

 

 
Schéma súčasného stavu 
 
 

 
 

http://www.mikulas.sk/
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2. Návrh rozvoja informačného systému mesta Liptovský Mikuláš 
 
2.1 Použité štandardy 
 
Informačný systém pre elektronické služby mesta je navrhnutý v súlade s princípmi 
definovanými NKIVS, zákonom č.275/2006 o informačných systémov verejnej 
správy a súvisiacich výnosov a metodických pokynov (napr. Výnos MF SR č. 
312/2010 Z.z., Medzinárodné štandardy pre dostupnosť W3C a pod.). Riešenie je 
v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov (KRIS) a v súlade s cieľmi 
rozvoja ISVS v zmysle NKIVS a Výzvy na Elektronizácia služieb eMestá. 
 
Riadenie projektu bude v súlade s podmienkami pre riadenie informačnej 
bezpečnosti, s Metodickým pokynom MF SR č. MF/28999/2009-132 pre riadenie IT 
projektov a rovnako bude rešpektovať a dodržiavať bezpečnostné princípy IS v EÚ. 
 
Prípravu, implementáciu projektu, ako aj prevádzku vytvoreného riešenia bude 
rezort hospodárstva realizovať v súlade   so štandardnými a všeobecne 
uznávanými princípmi pre riadenie projektov IT (napr. PRINCE2, PMI a pod.), vývoj 
softvérového diela (RUP, MSF, XP a pod.), riadenie prevádzky IT (ITIL). 
 
Pre úspešnú implementáciu národného projektu nie je relevantné zavedenie nových 
štandardov žiadateľom. Z pohľadu architektúry bude riešenie navrhnuté podľa 
princípov architektúry založenej na službách (SOA). 
 
2.2 Všeobecná funkcionalita 
Navrhovaná funkcionalita IIS mesta priamo podlieha požiadavke poskytovania 
definovaných elektronických služieb verejnosti, pričom bude v maximálnej miere 
využívaná funkcionalita centrálnych komponentov eGovernmentu, ako sú ÚPVS, 
Centrálne registre a pod. V rámci riešenia nebude implementovaná funkcionalita, 
ktorá nesúvisí s poskytovaním vyššie uvedených elektronických služieb. 
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2.3 Generické procesy služieb 
Každú poskytovanú elektronickú službu môžeme stotožniť s určitým procesom, 
ktorý zabezpečuje interakciu jednotlivých informačných systémov za účelom 
vygenerovania a poskytnutia požadovaného výsledku elektronickej služby. 
Čiastková štúdia uskutočniteľnosti definuje generický proces spracovania 
elektronickej služby od ktorého je možné odvíjať definície procesov konkrétnych 
elektronických služieb mesta. 
Generický proces spracovania elektronickej služby pozostáva z troch fáz 
s jednotlivými procesnými krokmi: 

 Vstupná fáza - Vo vstupnej fáze formuluje klient prostredníctvom vybraného 
kanála (poštou, osobne alebo elektronicky) svoje požiadavky na 
samosprávu, ktoré sú spracované samosprávou a spolupracujúcimi 
organizáciami v produkčnej fáze. Samotný výstup služby je dodaný v 
priebehu výstupnej fáze procesu. 

 

 Produkčná fáza - V produkčnej fáze dochádza k spracovaniu požiadavky 
klienta. Môže ísť o okamžité poskytnutie služby alebo služba môže 
vyžadovať ďalšie (často aj s manuálnymi krokmi) spracovanie. V druhom 
prípade je vhodné, ak bude klient priebežne informovaný o stave 
vybavovania jeho požiadavky. 

 Výstupná fáza - Po spracovaní požiadavky sa začína výstupná fáza, v rámci 
ktorej klient úradu získa výsledok produkčnej fázy (rozhodnutie, udelenie 
povolenia, licencie, zaregistrovanie a pod.). Celý proces eGovernment služby 
sa ukončením tejto fázy uzatvorí. 

Nasledujúci obrázok znázorňuje generický proces eGOV služby projektu : 
 

eForms module including upload 

functionality

Procesné kroky

Primary Information Sources

Klient (žiadosť)

1. Vstupná fáza procesu

Kanál (internet, pošta, osobne na mestskom úrade)

Základné registre

Procesné kroky

2. Produkčná fáza procesu

Procesné kroky

3. Výstupná fáza procesu

Komunikácia/dokumenty Komunikácia/dokumenty Komunikácia/dokumenty

Elektronické formuláre vrátane funkcionality 

pre priloženie dokumentov

IT podpora/komponenty 

architektúry

RFO Kataster
Register

adries
RPO Atď...

 
 
Hlavným cieľom projektu je implementácia elektronických služieb definovaných 
vyššie uvedenými dokumentami, ktoré bude poskytovať mesto  verejnosti 
(občanom, ako aj podnikateľským subjektom). Vytýčený  cieľ je možné dosiahnúť: 

 vytvorením nových softvérových aplikácií, ktoré bude úrad využívať 

 úpravou existujúcich softvérových aplikácií úradu 

 integráciou vnútorných systémov úradu pre zabezpečenie vykonávania 
procesov elektronických služieb 

 integráciou vnútorných softvérových aplikácií so spoločnými komponentami 
eGovernmentu SR (podľa NKIVS) 
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 dobudovaním hardvérovej infraštruktúry úradu tak, aby softvérové aplikácie 
poskytovali svoju funkcionalitu s požadovanou spoľahlivosťou a adekvátnou 
odozvou. 

  
2.4 Informačné služby  
Procesy informačných služieb sú až na zriedkavé výnimky rovnaké. Rozdiely medzi 
jednotlivými informačnými službami sú v dátových zdrojoch. Pokiaľ nie je pri 
konkrétnych informačných službách uvedené inak, je ich procesný návrh totožný 
s návrhom uvedeným nižšie. 
 
Klient – používateľ služby 

 Inicializácia 

 Navigácia na informačnom portáli mesta 

 Nájdenie požadovanej informácie. 
 
Mesto – poskytovateľ služby 

 Príprava, publikovanie a poskytovanie informácií prostredníctvom modulu 
CMS. 

 
2.5 Služby realizované mobilnou aplikáciou. 
V rámci realizácie projektu budú implementované elektronické služby, ktoré budú 
dostupné prostredníctvom špecializovanej mobilnej aplikácie. V nasledujúcej 
tabuľke sú tieto služby uvedené. 

M  
P   

 Informovanie o dani z nehnuteľností   

 
M 

 
P   

 Informovanie o voľbách a 
referendách   

 
M 

 
P   

 Informovanie o materských školách 
v obci   

 
M 

 
P   

 Informovanie o základných školách 
v obci   

 
M 

 
P   

 Informovanie o sociálnych službách 
v obci   

 
M 

 
P   

 Ohlasovanie nelegálnych skládok, 
znečisťovania vodných tokov a 
životného prostredia   

 
M 

 
P   

 Oznamovanie strát a nálezov   

 
M 

 
V   

 Informovanie o mestskej 
autobusovej doprave   

 
M 

 
V   

 Ohlasovanie porúch verejného 
osvetlenia a cestnej svetelnej 
signalizácie   

 
M 

 
V   

 Ohlasovanie závad na chodníkoch a 
priechodoch pre chodcov   

 
M 

 
V   

 Ohlasovanie závad zjazdnosti 
komunikácií   

 
M 

 
V   

 Informovanie o cestovnom ruchu   

 
M 

 
V   

 Oznamovanie o konaní verejných 
telovýchovných, športových a 
turistických podujatí   
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2.6 Platobné služby 
 
Platobné služby predstavujú samostatnú kategóriu služby v zmysle popisu 
uvedeného v tejto časti návrhu. Tieto služby riadia kompletný proces úhrady 
poplatku na strane klienta a jeho prijatia a vystavenia potvrdenia na strane mesta. 
 
Všetky platobné služby sú z procesného hľadiska identické. Ako prvé je klientovi 
doručený platobný výmer (poplatok, pokutu, prípadne pohľadávka), o ktorom je 
notifikovaný a ktorý si následne môže prevziať na portáli po autentifikácii. 
Voči platobnému výmeru (poplatok, pokutu, prípadne pohľadávka) je možné 
odvolanie . V prípade, že tak klient neučiní a rozhodne sa výmer uhradiť, bude 
presmerovaný na platobný portál mesta, kde si bude môcť zvoliť platobnú metódu. 
Návrh riešenia uvažuje s implementáciou všetkých na Slovensku dostupných 
platobných metód, ako sú napríklad DexiaPay, TatraPay, Sporopay, VÚB platby 
a iné. Je možné implementovať aj akceptáciu platieb prostredníctvom debetných 
a kreditných kariet. 
Po vybratí konkrétnej platobnej metódy bude klient presmerovaný na zabezpečený 
platobný portál zvolenej platobnej metódy. Informácia o úspešnom, prípadne 
neúspešnom uhradení sumy sa prostredníctvom integračného rozhrania dostane do 
platobnej služby a táto bude následne zapísaná do predmetných registrov. 
O výsledku platby bude klient informovaný.  
 
2.7 Povinné elektronické služby 
V rámci realizácie projektu budú implementované povinné elektronické služby. 
V nasledujúcej tabuľke sú tieto služby uvedené. 
 

P Informovanie o činnosti obce 

 

P Platenie miestnych daní 

P 
Informovanie o dani z 
nehnuteľností 

 

P 
Platenie pokút, úrokov a 
sankčných úrokov 

P 
Informovanie o materských 
školách v obci 

 

P 
Podávanie daňového priznania 
k dani z nehnuteľností 

P 
Informovanie o sociálnych 
službách v obci 

 

P 
Podávanie daňového priznania 
k dani za psa 

P Informovanie o územnom pláne 

 

P 
Poskytovanie informácií podľa 
zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám 

P 
Informovanie o verejnom 
obstarávaní 

 

P 
Potvrdzovanie výšky 
pohľadávok voči obci 

P 
Informovanie o voľbách a 
referendách 

 

P 
Povoľovanie osobitných 
prevádzkových hodín 

P 
Informovanie o základných 
školách v obci 

 

P 
Povoľovanie užívania a 
zabratia verejného 
priestranstva 

P 
Ohlasovanie nelegálnych skládok, 
znečisťovania vodných tokov a 
životného prostredia 

 

P Povoľovanie výrubu drevín 

P 

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo 
zmeny poplatkovej povinnosti za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 

P 
Prideľovanie zberných nádob 
pre odpad a separovaný zber 

P 
Oznamovanie o vzniku, zániku 
alebo zmene daňovej povinnosti k 

 

P 
Pripomienkovanie návrhov 
nariadení 
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dani z nehnuteľností 

P 
Oznamovanie o vzniku, zániku 
alebo zmene daňovej povinnosti k 
dani za ubytovanie 

 

P 
Spracovanie elektronických 
účtovných dokladov 

P 

Oznamovanie o vzniku, zániku 
alebo zmene daňovej povinnosti k 
dani za užívanie verejného 
priestranstva 

 

P 
Určovanie, zmena alebo 
zrušenie súpisného a 
orientačného čísla 

P 
Oznamovanie otváracích hodín 
prevádzkarne alebo ich zmeny 

 

P 
Vydávanie stanoviska k chovu 
nebezpečných živočíchov 

P Oznamovanie strát a nálezov 

 

P 
Vydávanie voličského 
preukazu 

P 
Platenie miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 

P 
Zverejňovanie aktualít a 
informačný servis 

   

P 
Zverejňovanie zmlúv ktoré sa 
týkajú nakladania s verejnými 
prostriedkami 

 
2.8 Voliteľné elektronické služby 
V rámci realizácie projektu budú implementované voliteľné elektronické služby. 
V nasledujúcej tabuľke sú tieto služby uvedené. 
 

V Diskusné fórum obce 

 

V Poskytovanie prepravnej služby 

V Elektronická úradná tabuľa obce 

 

V 
Poskytovanie sociálnej služby 
monitorovania a signalizácie 
potreby pomoci 

V Informovanie o centrách voľného času 

 

V 
Poskytovanie sociálnej služby v 
dennom stacionári 

V Informovanie o cestovnom ruchu 

 

V 
Poskytovanie sociálnej služby v 
ostatných zariadeniach sociálnej 
služby 

V Informovanie o cintorínoch obce 

 

V 
Poskytovanie sociálnej služby v 
zariadení opatrovateľskej služby 

V 
Informovanie o dani za nevýherné 
hracie prístroje 

 

V 
Poskytovanie sociálnej služby v 
zariadení pre seniorov 

V 
Informovanie o dani za predajné 
automaty 

 

V Poskytovanie stravovania v jedálni 

V Informovanie o dani za psa 

 

V 
Poskytovanie úľav alebo 
odpustenie daňového nedoplatku 

V Informovanie o dani za ubytovanie 

 

V 
Poskytovanie úľavy zo sankcií 
alebo odpustenie sankcií pre 
daňový subjekt 

V 
Informovanie o dani za užívanie 
verejného priestranstva 

 

V 
Poskytovanie základného 
sociálneho poradenstva 

V 
Informovanie o dani za vjazd a 
zotrvanie motorového vozidla v 
historickej časti mesta 

 

V Povoľovanie ambulantného predaja 

V 
Informovanie o hospodárení obce a 
organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti obce 

 

V 
Povoľovanie odberu podzemných 
vôd (studňa) a zriadenie drobnej 
vodnej stavby 
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V 
Informovanie o jazykových školách v 
obci 

 

V 
Povoľovanie odkladu platenia dane 
a povoľovanie splátok 

V 
Informovanie o komunitnom pláne 
sociálnych služieb obce 

 

V Povoľovanie ohňostrojových prác 

v 
Informovanie o mestskej autobusovej 
doprave 

 

V 
Povoľovanie používania symbolov 
obce 

V Informovanie o mestskej polícií 

 

V 
Povoľovanie predaja výrobkov a 
poskytovania služieb na trhovom 
mieste 

V 
Informovanie o miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady 

 

V 
Povoľovanie prístupu k archívnym 
dokumentom a registratúrnym 
záznamom 

V 
Informovanie o náboženských 
inštitúciách obce 

 

V 
Povoľovanie realizácie 
podnikateľského plánu na území 
obce 

V 
Informovanie o odpadovom 
hospodárstve 

 

V 
Povoľovanie vjazdu do historickej 
časti mesta alebo pešej zóny 

V 
Informovanie o pamätihodnostiach 
obce 

 

V 
Povoľovanie zriadenia vjazdu z 
miestnej komunikácie na susedné 
nehnuteľnosti 

V 
Informovanie o pamiatkovom fonde na 
území obce 

 

V Požičiavanie zdravotných pomôcok 

V 
Informovanie o požiarnom poriadku 
obce 

 

V Predaj bytových priestorov obce 

V 
Informovanie o regionálnom rozvoji a 
jeho podpore 

 

V Predaj hnuteľného majetku obce 

V 
Informovanie o sociálnych 
zariadeniach v obci 

 

V Predaj nebytových priestorov obce 

V Informovanie o školských obvodoch 

 

V 
Predaj ostatného nehnuteľného 
majetku obce 

V Informovanie o špeciálnych triedach 

 

V Prenájom bytových priestorov obce 

V 
Informovanie o útulkoch a 
karanténach pre zvieratá 

 

V Prenájom hnuteľného majetku obce 

V 
Informovanie o uzávierke miestnych 
komunikácií 

 

V Prenájom hrobového miesta 

V 
Informovanie o základných 
umeleckých školách 

 

V 
Prenájom nebytových priestorov 
obce 

V 
Informovanie o zariadeniach 
školského stravovania 

 

V 
Prenájom ostatného nehnuteľného 
majetku obce 

V Informovanie o životnom prostredí 

 

V 
Prideľovanie bytu osobitného 
určenia alebo bytu v dome 
osobitného určenia 

V 
Informovanie verejnosti o civilnej 
ochrane 

 

v 
Pripomienkovanie cestovného 
poriadku mestskej autobusovej 
dopravy 

V 
Ohlasovanie činnosti samostatne 
hospodáriaceho roľníka 

 

V 
Pripomienkovanie investičného 
zámeru obce 

V 
Ohlasovanie o ukončení prác na 
rozkopávke miestnych komunikácií 

 

V 
Pripomienkovanie návrhu 
komunitného plánu sociálnych 
služieb obce 

V 
Ohlasovanie porúch verejného 
osvetlenia a cestnej svetelnej 

 

V 
Pripomienkovanie návrhu 
označenia ulice a verejného 
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signalizácie priestranstva 

V 
Ohlasovanie realizácie rozsiahlych 
postrekov poľnohospodárskych plodín 

 

V 
Pripomienkovanie návrhu rozpočtu 
obce 

V Ohlasovanie umiestnenia včelstiev 

 

V 
Pripomienkovanie návrhu 
záverečného účtu obce 

V 
Ohlasovanie závad na chodníkoch a 
priechodoch pre chodcov 

 

V 

Pripomienkovanie plánu ochrany 
obyvateľstva a havarijných plánov 
podnikov a prevádzok na území 
obce 

V 
Ohlasovanie závad zjazdnosti 
komunikácií 

 

V 
Pripomienkovanie programu 
odpadového hospodárstva obce 

V 
Organizovanie občianskeho 
svadobného obradu 

 

V Publikovanie zoznamu neplatičov 

V 
Organizovanie občianskej rozlúčky so 
zosnulým 

 

V 
Publikovanie zoznamu 
registrovaných zvierat 

V 
Oznamovanie malého zdroja 
znečisťovania ovzdušia 

 

V 

Udeľovanie individuálnej licencie 
na prevádzkovanie hazardných hier 
prostredníctvom výherných 
prístrojov 

V Oznamovanie o konaní dražby 

 

V 
Určovanie podmienok úprav 
komunikácií po haváriách 
inžinierskych sietí 

V 
Oznamovanie o konaní verejného 
kultúrneho podujatia 

 

V 
Určovanie trvalého alebo 
prenosného dopravného značenia 

V 
Oznamovanie o konaní verejných 
telovýchovných, športových a 
turistických podujatí 

 

V Uvítanie detí do života 

V Oznamovanie o odstrele 

 

V Vrátenie pomernej časti dane 

V 

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo 
zmene daňovej povinnosti k dani za 
vjazd a zotrvanie motorového vozidla 
v historickej časti mesta 

 

V Vybavovanie sťažností a podnetov 

V 
Oznamovanie o zvolaní zhromaždenia 
občanov 

 

V 
Vydávanie osvedčenia o právnej 
spôsobilosti občana 

V 
Oznamovanie zrušenia prevádzkovej 
jednotky 

 

V Vydávanie parkovacej karty 

V Platenie ostatných daní a poplatkov 

 

V 
Vydávanie rozhodnutí o uzávierke 
miestnej komunikácie 

V 
Podávanie daňového priznania k dani 
za nevýherné hracie prístroje 

 

V 
Vydávanie rozhodnutí o výrube 
dreviny na území mesta 

V 
Podávanie daňového priznania k dani 
za predajné automaty 

 

V 
Vydávanie rozhodnutí o zvláštnom 
užívaní miestnej komunikácie 

V 
Poskytovanie chladiarenského boxu 
na dočasné uloženie zomrelého 

 

V 
Vydávanie rozhodnutia v 
susedských sporoch 

V 
Poskytovanie finančného príspevku na 
prevádzku sociálnej služby 

 

V Vydávanie rybárskeho lístku 

V 
Poskytovanie finančného príspevku na 
sociálnu oblasť 

 

V 
Vydávanie stanoviska k zmene 
druhu pozemku. 

V 
Poskytovanie jednorazovej dávky v 
hmotnej núdzi 

 

V 
Vydávanie stanoviska k zriadeniu 
zariadenia na 
zneškodňovanie/uskladnenie 
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odpadu 

V Poskytovanie návratných dotácií 

 

V 
Vydávanie osvedčenia vyhlásenia 
o vydržaní nehnuteľnosti 

V Poskytovanie nenávratných dotácií 

 

V 
Vyhlasovanie v obecnom rozhlase 
alebo televízii 

V Poskytovanie odľahčovacej služby 

 

V 
Vyhradzovanie parkovacieho 
miesta za poplatok 

V Poskytovanie opatrovateľskej služby 

 

V 
Zisťovanie základnej ceny 
pozemku podľa cenovej mapy 

   

V 
Zriaďovanie vecného bremena na 
majetok obce 

 
2.9 Architektúra riešenia elektronických služieb 
2.9.1 HW architektúra 
2.9.1.1 Serverová infraštruktúra 
 
Navrhované riešenie bude pozostávať z dvoch serverov s dostatočne 
dimenzovaným výkonom tvoriacim základ pre virtualizačné prostredie, ktoré bude 
slúžiť pre potreby prevádzkovania virtuálnych serverov v lokálnej sieti a 
demilitarizovanej zóne. Pri nasadení virtualizácie je predpokladaná úspora 
prevádzkových nákladov zlepšením energetickej efektívnosti, zredukovaním počtu 
fyzických počítačov a zvýšením pomeru serverov na administratívneho pracovníka -
správcu. Do budúcnosti oddelenie systémov od fyzického hardvéru prinesie 
možnosť jednoduchým spôsobom preniesť systém na iné fyzické zariadenie bez 
nutnosti akýchkoľvek zmien v jeho konfigurácii. Celé navrhované riešenie bude 
budované ako tzv. „Cloud ready“ a to tak, aby v budúcnosti, kedy bude umožnené 
a dobudované prostredie pre prevádzkovanie IS verejnej správy vo forme cloud 
riešenia, bolo možné presunúť celé riešenia do vytvoreného cloudu. 
 
2.9.1.2 Komunikačná infraštruktúra 
Dátová infraštruktúra bude riešená dvoma novými L3 prepínačmi v stacku a vstupný 
firewall WAN-LAN-DMZ bude navrhnutý v redundantnom zapojení pre dosiahnutie 
vysokej dostupnosti, keďže sú predpokladané vyššie nároky vzhľadom na 
publikovanie informácii do internetu. Taktiež je potrebné realizovať takú technickú 
infraštruktúru na úrovni prestupu do internetu, ktorá umožní dostupnosť 
elektronizovaných služieb občanom, či už na úrovni portálu , ale aj vo forme 
mobilných služieb pri zabezpečení požadovanej úrovne bezpečnosti.  Centrálny 
router pre dosiahnutie vyššej rýchlosti a zvýšenie priepustnosti je navrhovaný 
s vyšším výkonom a zároveň koncové routre  na OvZP mesta Liptovský Mikuláš 
budú vymenené z dôvodu zabezpečenia vyššej dostupnosti dátových informácií 
z OvZP, ktoré sú súčasťou elektronickej agendy mesta. 
 
2.9.1.3 Storage infraštruktúra 
Ako dátové úložisko bude použité diskové pole s pripojením k virtulizačnému 
prostrediu. Dátové úložisko bude riešené SAN infraštruktúrou, ktorá bude 
redundantne prepojená medzi jednotlivými servermi, optickými prepínačmi a 
diskovým poľom. Všetky vyššie uvedené riešenia poskytnú zvýšenie hardvérovej 
dostupnosti a spoľahlivosti. 
  
2.9.2 SW  architektúra 
Informačná architektúra mesta stavia na princípoch a smerovaní definovanom v 
NKIVS, podporuje využívanie centrálnych a spoločných modulov, je vystavaná 
hlavne na princípoch SOA, kde každý komponent plní jasne definovanú rolu a tieto 
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komponenty si navzájom poskytujú služby, a spravidla sú voľne previazané 
pomocou nástrojov na integráciu aplikácií (ESB – Enterprise Service Bus) a na 
integráciu procesov (Procesná integrácia – BPM, WFM, BRE).  
Všetky komponenty sú nazývané logickými menami, t.j. referenčná architektúra 
nepredpisuje konkrétne komponenty od konkrétnych výrobcov, ale definuje role a 
služby jednotlivých komponentov v celkovom pohľade na architektúru mesta. Pri 
fyzickej implementácii týchto komponentov je možné, že niektoré z nich budú 
zlúčené do finálneho balíkového produktu alebo naopak môžu byť v prípade 
potreby rozdelené na viac komponentov. 
 
 
2.9.3 Metódy integrácie 
Technologická komunikácia medzi komponentmi IIS mesta bude 
zabezpečená integračnou vrstvou. Rozhrania komponentov budú definované počas 
analýzy projektu a budú implementované v integračnej vrstve, ktorá bude spravovať 
rozhrania informačných systémov.  
Z pohľadu návrhu architektúry orientovanej na služby je integračná vrstva jednou 
z kľúčových vrstiev. Vrstva poskytuje schopnosť spojenia, zmeny, nasmerovania 
a prenosu služieb medzi jednotlivými systémami. 
Táto vrstva bude poskytovať možnosť integrácie služieb prostredníctvom rôznych 
spôsobov, plánovaným nástrojom je implementácia technológie Enterprise Service 
Bus alebo ekvivalentná integračná technológia. 
Enterprise service bus (zbernica služieb) je middleware komponent, ktorý poskytuje 
integráciu systémov bez priameho spojenia systémov. Systémy IIS mesta budú 
napojené na zbernicu, ktorá funguje ako komunikačný nástroj na sprostredkovanie 
požiadaviek a prenos údajov. Tento spôsob komunikácie umožňuje nezávislú 
komunikáciu, bez potreby implementovať podporné funkcie prenosu (napríklad 
bezpečnostné funkcie alebo mechanizmy doručovania správ) v každom 
zúčastnenom systéme. 
Komunikácia integračnej vrstvy bude využívať štandardy definované Výnosom 
o štandardoch ISVS č. 312/2010 Z. z.. Výnos definuje štandardy pre komunikačné 
protokoly, jazyk pre definíciu webových správ a ich formáty. Integračné rozhranie 
bude podporovať jazyk pre popis dátových prvkov XML, štandardy pre prenos 
dátových prvkov a ďalšie.  
 
Integračná platforma bude zabezpečovať vzájomnú integráciu vnútorných 
systémov, ako aj integráciu s externými systémami. 
Modul centrálnej elektronickej podateľne vytvorí rámec pre používanie 
elektronického podpisu pre elektronické služby verejnej správy. Bude zabezpečovať 
overenie elektronického podpisu prijatého podania a vystavenie potvrdenia o prijatí 
e-formulára, resp. elektronického dokumentu. Modul centrálnej elektronickej 
podateľne by mal zabezpečovať minimálne nasledovné požiadavky: 
• Overenie elektronického podpisu prijatého podania 
• Vystavenie elektronickej potvrdenky o prijatí podania 
• Zabezpečenie elektronického podpisu príslušného orgánu verejnej správy 
• Poskytnutie aplikácií pre používateľov na vytváranie a overovanie 
elektronických podpisov kompatibilných s centrálnou elektronickou podateľňou. 
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Zoznam použitých skratiek: 
 
ASPI právny informačný systém 

BLADE Blade server, server s modulárnou konštrukciou 

BPM Business Process Management, riadenie podnikových procesov 

CG 
GISAM 

geografický informačný systém samosprávy 

CG ISS informačný systém samosprávy, ktorý používa naše mesto 

CITRIX Citrix Systems je americká mnohonárodná korporácia, ktorá je zameraná na softvér a služby, 
predovšetkým určené na virtualizáciu a vzdialený prístup k aplikáciám cez sieť a cez Internet 

CMS modul na prípravu, publikovanie a poskytovanie informácii prostredníctvom webu 

DMZ demilitarizovaná zóna, časť lokálnej siete, umožňuje ponúkať služby verejnosti s určitým 
stupňom kontroly, ale nedovolí vonkajším návštevníkom vstupovať do priestoru lokálnej siete 

eGOV e-goverment, elektronická verejná správa, elektronizácia verejnej správy 

EPI  právny informačný systém 

ESB Enterprise Service Bus, softvérová architektúra 

HW hardware, súhrnný názor pre počítačové zariadenia 

ISVS informačný systém verejnej správy 

KRIS koncepcia rozvoja informačných systémov 

LAN Local area network, lokálna počítačová sieť 

MetaIS  centrálny metainformačný systém verejnej správy 

MPLS Multiprotocol Label Switching, je mechanizmus vysoko výkonných telekomunikačných sietí  

NKIVS národná koncepcia informatizácie verejnej správy 

OPIS operačný program informatizácie spoločnosti 

OVZP organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 

SAN Storage area network, vysokorýchlostná účelová sieť pre ukladanie dát 

SOA  integračná vrstva na báze servisne orientovanej architektúry 

SOAP Protokol na výmenu správ, založených na XML, prostredníctvom štandardného protokolu 
HTTP 

SW sotware, súhrnný názov pre softvérové produkty 

ÚPVS ústredný portál verejnej správy 

VPN virtuálna privátna sieť 

W3C world wide web consortium, W3C je medzinárodná komunita, ktorá obsahuje plný úväzok, 
odborníkmi z priemyslu, a niekoľko členských organizácií. Tieto skupiny pracujú spoločne na 
vývoji štandardov pre World Wide Web 

WAN Wide area network, počítačová sieť zahŕňajúca regióny, krajiny  

XML  eXtensible Markup Language, rozšírený jazyk vyvinutý konzorciom W3C 

 


