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Začiatok realizácie projektu:  
05/2013

Skončenie realizácie projektu: 
11/2015

Celkové oprávnené náklady: 
2 396 790,00 EUR 

Výška poskytnutého nenávratného 
finančného príspevku: 
2 276 950,70 EUR

Termín realizácie podľa  
zmluvy o dielo:  
08/2014 – 10/2015

Výsledkom projektu je vybudovanie 
integrovaného informačného systému 
(IIS) mesta Žilina ako súčasti integrova-
ného informačného systému verejnej 
správy, ktorý je definovaný v Národ-
nej koncepcii informatizácie verejnej 
správy. V rámci IIS budú sprístupnené  
najfrekventovanejšie služby.

V rámci projektu bude zavedených 
143 elektronických eGov služieb, 
poskytovanie ktorých sa bude neustále 
skvalitňovať. Zavedením elektronických 
služieb sa zabezpečí rovnocenný 
prístup k službám pre každého občana, 
vytvoria sa podmienky pre zlepšenie 
podnikateľského prostredia. Projekt 
prispeje aj k zvýšeniu počítačovej 
gramotnosti.
V rámci dopadov projektu očakávame 
zvýšenie efektivity a zlepšenie kvality 
poskytovaných služieb.



Vybudovanie efektívnej a modernej 
samosprávy elektronizáciou služieb 
MsÚ v Žiline v súlade s princípmi 
eGovernmentu.

Zníženie administratívneho zaťaženia 
občanov a podnikateľských subjektov 
elektronizáciou služieb MsÚ v Žiline.

Zvýšenie dostupnosti služieb verejnej 
správy pre verejnosť s dôrazom na 
znevýhodnené skupiny obyvateľstva 
za účelom zvýšenia spokojnosti 
verejnosti.

Zníženie nákladov na poskytované 
služby zefektívnením práce v dôsledku 
elektronizácie služieb MsÚ v Žiline.

Zvýšenie kompetentnosti a výkonnosti 
verejnej správy optimalizáciou 
procesov.

Zlepšenie kvality života občanov  
a podnikateľského prostredia v meste 
Žilina. 

Zvýšenie informovanosti verejnosti 
o elektronických službách 
poskytovaných MsÚ v Žiline  
a o činnosti samosprávy.

Špecifické ciele projektu:

Hlavný cieľ projektu:

Zavedenie služieb elektronickej  
samosprávy pre občanov.

Sprístupnenie služieb úradu mesta 
Žilina pre občanov z ich domovov 
alebo z miest integrovaných 
obslužných miest.

Sprístupnenie služieb mesta 
obyvateľom bez potreby návštevy 
úradu.

Zjednodušenie komunikácie občanov  
s úradom mesta Žilina

Elektronizácia vnútorných procesov

Prepojenie na IS verejnej správy 
(registre)

Optimalizácia procesov a ich príprava 
na elektronizáciu

Príprava elektronizácie z legislatívneho 
pohľadu a z pohľadu vnútorných 
smerníc

Modernizácia IT

Výsledky a dopady projektu:
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