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7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
24

 
CMS - Systém pre správu 
obsahu

  

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

CMS - systém pre správu obsahu je komponent, ktorého úlohou je podpora správy portálových stránok portálu a ich 
prezentácie na portáli mesta. Tento systém zabezpečuje pre rôzne role používateľov možnosti spravovať obsah na portáli 
prostredníctvom dostupného používateľského rozhrania

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
IS Služba: Sprístupnenie 
elektronického obsahu z CMS

 Služba sprístupní spravovaný elektronický obsah podľa požiadavky.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
IS Služba: Vytvorenie elektronického 
obsahu v CMS  

Služba umožňuje vytvoriť elektronický obsah spravidla pre zverejňovanie 
na portáli obce.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
IS Služba: Zmena atribútov/stavu 
elektronického obsahu v CMS  

Služba umožňuje modifikovať elektronický obsah a zároveň spravovať 
jeho stav (napr. pripravený, publikovaný, ...)

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
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ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9462 CMS - Systém pre správu obsahu     
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
40

 
DMS - Systém pre správu 
dokumentov

  

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 Uzivatel ma prava na spristupnenie dokumentu len pre seba a rozhoduje kdo dalsi bude mat pristup

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Systém pre správu dokumentov - DMS (document management system) je systém určený na údržbu a 
ukladanieelektronických dokumentov a/alebo naskenovaných dokumentov. DMS poskytuje zvyčajne nasledujúce 
funkcionality: -Evidencia umiestnenia fyzických dokumentov – Evidencia je potrebná pre prípad ak je dokument (zmluvy, 
žiadosti) nutné mať fyzicky uložený. - Indexácia a prístup – akým spôsobom sú dokumenty sprístupnené a vyhľadateľné. -
Bezpečnosť - Spôsob sprístupnenia oprávneným a zabránenie prístupu neoprávneným osobám k dokumentom a 
informáciách o nich. - Obnova údajov, ktoré boli poškodené (či už ohňom, povodňami, krádežou alebo inými 
okolnosťami) - Archivačné obdobie – zabezpečenie krátko a strednodobej archivácie dokumentov - Distribúcia – Ako sú 
dokumenty sprístupnené používateľom, ktorí ich potrebujú - Workflow – Ak dokumenty putujú od jednej osoby k druhej, 
workflow určuje pravidlá, podľa ktorých sú dokumenty osobám sprístupnené na zmenu. - Tvorba dokumentov a správa 
verzií je nutná pre efektívnu spoluprácu viacerých osôb na spoločnom dokumente - Autentifikácia je možnosť elektronicky 
podpísať dokument autorom/autormi alebo editormi dokumentu. Vstup - Dokument je registrovaný v povolených 
formátoch Výstup - Referencia na uložený dokument.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Správa životného cyklu dokumentu
 

Služba umožňuje definovať životný cyklus dokumentu podľa jeho typu a 
zároveň zabezpečuje riadenie tohto cyklu na konkrétnych dokumentoch.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Sprístupnenie dokumentu  Služba sprístupní dokument zo správy dokumentov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie zoznamu dokumentov 
podľa definovaných kritérií  

Na základe určených kritérií služba vráti dokumenty zo správy 
dokumentov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0
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Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie dokumentov podania z 
archívu

 Služba poskytne dokument na základe určených parametrov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Vytvorenie dokumentu  Služba založí dokument v správe dokumentov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Zmena atribútov/stavu dokumentu  Služba zmení dokument, resp. jeho atribúty / stav v správe dokumentov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

eForm modul  gfedc Uloženie dát z formulárov do DMS

Modul centrálnej 
elektronickej 
podateľne

 gfedc Správa dokumentov elektronickej podateľne

Modul dlhodobého 
ukladania 
elektronických 
registratúrnych 
záznamov

 gfedc Krátkodobý archív registratúrnych záznamov

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9465 DMS - Systém pre správu dokumentov     
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
50  Elektronická podateľňa   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9
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Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Elektronická podateľňa realizuje overovanie a podpisovanie dokumentov elektronickým podpisom (ZEP - 
zaručenéhoelektronického podpisu) a funkcionalitu s tým spojenú. - Overenie elektronického podpisu prijatého podania - 
Vystavenie elektronickej potvrdenky o prijatí podania - Elektronické podpisovanie dokumentov ZEPom príslušného orgánu 
verejnej správy (najmä pri hromadnom automatizovanom generovaní dokumentov) – teda podpisovanie dokumentov na 
strane obce- Poskytnutie aplikácií pre používateľov na vytváranie a overovanie elektronických podpisov kompatibilných s 
centrálnou elektronickou podateľňou – podpisovanie na strane občana/podnikateľa - Akceptovanie/overovanie podpisov 
podateľní správnych orgánov Pri komunikácii s externými subjektmi bude možné použiť formáty podpisu ktoré spĺňajú 
nasledovné požiadavky: - sú schválené Národným bezpečnostným úradom SR pre Zaručený elektronický podpis, - 
podporuje podpis zákonmi a štandardmi definovaných formátov a je možné automatizovať spracovanie samotných údajov 
dokumentu oddelene od vizualizácie, - je možné podpisovať viaceré objekty rôzneho formátu, - je možné transportovať 
viacnásobné podpisy toho istého dokumentu. Elektronická podateľňa môže byť využitá lokálna (na úrovni obce) alebo 
Centrálna elektronická podateľňa ako spoločný komponent UPVS. Hlavnými dôvodmi pre rozhodovanie sa sú 
bezpečnostné a výkonové aspekty. Z analýzy vyplynulo, že niektoré subjekty už disponujú elektronickou podateľňou, 
preto v rámci tejto štúdie nepredpisujeme konkrétny spôsob nadobudnutia tejto služby. Vstup - Referencia na dokument 
v DMS alebo dokument určený na elektronický podpis. Výstup - Elektronicky podpísaný dokument.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Elektronické podpísanie dokumentu  IS služba podpíše dokument zvoleným podpisom klienta.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Overenie podpisov  IS služba overí autenticitu podpisov dokumentu.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Integračná služba  Služba podporuje vykonávanie IS služieb

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register fyzických 
osôb

 gfedc Poskytnutie údajov z registra pri overení fyzickej osoby

Register právnických 
osôb a podnikateľov

 gfedc Poskytnutie údajov z registra pri overení právnickej osoby

Modul elektronického 
doručovania

 gfedc Integrácia potrebná z dôvodu overenia doručenia odpovede

Ústredný portál 
verejnej správy

 gfedc Podanie bude možné realizovať prostredníctvom ÚPVS

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
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ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9467 Elektronická podateľňa     
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
23

 
Integrovaný informačný 
systém mesta (IISM)

  

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkj Plánujem vybudovať  nmlkji

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Architektúra Integrovaného informačného systému mesta stavia na princípoch a smerovaní definovanom v NKIVS, pričom 
v súlade s princípmi, podporuje využívanie centrálnych a spoločných modulov. Je vystavaná hlavne na princípoch SOA, 
kde každý komponent plní jasne definovanú rolu a tieto komponenty si navzájom poskytujú služby, a spravidla sú voľne 
previazané pomocou integračných nástrojov (ESB – Enterprise Service Bus) a na integráciu procesov (Procesná 
integrácia – BPM, WFM, BRE). Definovaná architektúra je popisovaná v štyroch hlavných vrstvách: Front-office, Mid-
office, Back-office a Externé systémy. Front-office -\tVrstva, ktorá priamo zabezpečuje elektronickú výmenu informácií 
medzi obča-nom/podnikateľom a mestom; -\tHlavnou úlohou je zabezpečiť právne záväzné podanie na vstupe a právne 
rele-vantný výstup na druhej strane; -\tKľúčovým prvkom sprostredkujúcim tieto úlohy, na ktorý sú ostatné komponenty 
prepojené, je portál mesta. Mid-office -\tVrstva, ktorá riadi procesnú stránku podaní a súvisiacu orchestráciu zamestnan-
cov mesta a jednotlivých komponentov IS tak, aby na konci procesu bol k dispozícii požadovaný výstup; -\tHlavnými 
komponentmi sú procesné nástroje (BPM na orchestráciu systémov a WFM na procesné riadenie manuálnych aktivít) a 
Riadenie podaní (Case ma-nagement) pre definíciu typov podaní a správu informácií o ich priebehu; Back-office -\tSlúži 
najmä ako dátový zdroj a úložisko pre jednotlivé procesy eGovernment slu-žieb a ako vnútorná IT podpora mesta; -
\tObsahuje systémy pre vnútornú správu mesta, lokálne registre (vychá-dzajúce z národných registrov definovaných v 
NKIVS a ďalšie vyplývajúce zo špecifických potrieb mesta) a dátové služby operatívnych dátových úlo-žísk pre špecifické 
agendy mesta. Externé systémy -\tSystémy mimo správy a kompetencie mesta, ktorých služby sú využí-vané v rámci 
procesov mesta; -\tIde najmä o systémy, ktoré poskytujú informácie potrebné pre vykonávané proce-sy, respektíve sú 
do nich informácie v rámci týchto zasielané; -\tHlavným cieľom integrácie týchto systémov je zjednodušiť administratívne 
proce-sy v zmysle znižovania množstva dokumentov, ktoré je povinný občan/podnikateľ dodávať k žiadostiam, ak už 
tieto informácie sú k dispozícii u iných orgánov ve-rejnej správy.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register fyzických 
osôb

 gfedc Účel: Vedenie lokálnej evidencie fyzických osôb. Rozsah: Využívanie aplikačného 
rozhrania na získavanie zmien v referenčných údajoch. 

Register právnických 
osôb a podnikateľov

 gfedc Účel: Vedenie lokálnej evidencie právnických osôb a podnikateľov. Rozsah: 
Využívanie aplikačného rozhrania na získavanie zmien v referenčných údajoch. 

Register 
priestorových 
informácií

 gfedc Účel: Vedenie lokálnej evidencie priestorových informácií. Rozsah: Využívanie 
aplikačného rozhrania na získavanie zmien v referenčných údajoch.

Register adries  gfedc Účel: Vedenie lokálnej evidencie adries. Rozsah: Využívanie aplikačného 
rozhrania na získavanie zmien v referenčných údajoch.

Identity and acces 
management

 gfedc Centralizované riešenie pre správu identít a prístupových práv v tomto prostredí.

Platobný modul  gfedc Realizácia elektronických platieb

eDesk modul  gfedc Poskytnutie prezentačného rozhrania, aplikačných služieb na prístup a úložisko 
dokumentov.

Notifikačný modul  gfedc Využitie centrálneho Notifikačného modulu UPVS.

Modul elektronického 
doručovania

 gfedc Potvrdzovanie doručenia dokumentov (najmä z smerom od mesta k 
občanovi/podnikateľovi) a vystavenie elektronicky podpísanej doručenky. 
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eForm modul  gfedc Poskytovanie štandardizovaných elektronických formulárov.

Modul centrálnej 
elektronickej 
podateľne

 gfedc Centrálna elektronická podateľňa ako spoločný komponent UPVS.

Modul dlhodobého 
ukladania 
elektronických 
registratúrnych 
záznamov

 gfedc Dlhodobé ukladanie registratúrnych záznamov.

Ústredný portál 
verejnej správy

 gfedc Previazanie životných situácií a popisov služieb na miesta ich reálneho 
poskytovania na úrovni mesta.

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9474 Elektronické formuláre     
ikt_9475 Info modul     
ikt_9476 Mestský portál     

Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9472 BRE - Systém pre realizáciu pravidiel organizácie     
ikt_9473 WFM - Systém pre správu pracovného toku     
ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     

Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9462 CMS - Systém pre správu obsahu     
ikt_9463 Modul interný reporting     
ikt_9464 Modul registratúra     
ikt_9465 DMS - Systém pre správu dokumentov     
ikt_9466 Systém pre riadenie podaní     
ikt_9467 Elektronická podateľňa     

Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9469 Systém účtovníctvo     
ikt_9468 Rozpočtový systém     
ikt_9470 Systém správy majetku     

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9450 GIS back-office     
ikt_9451 Modul eDemokracia     
ikt_9452 Register adries a nehnuteľností     
ikt_9453 Modul miestne dane a poplatky     
ikt_9454 Modul dotácie a príspevky     
ikt_9455 GIS front-office     
ikt_9456 Systém pre zastupiteľstvo     
ikt_9457 Register obyvateľov     
ikt_9458 Modul licencie a povolenia     
ikt_9459 Modul obstarávanie     
ikt_9460 Register právnických osôb     
ikt_9461 Modul Registrácia     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  142.00       

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
30  Elektronické formuláre   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 
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 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Tvorba elektronických formulárov môžu zabezpečovať dva komponenty: • Samotný eForm modul tak ako je definovaný 
vNKIVS • Modul Elektronické formuláre (EF) - rozšírenie eFormu pre potreby obce. Cieľom je, aby tieto dve časti 
poskytovali funkcionalitu popisovanú v ďalšej časti tejto kapitoly, pričom hlavné rozdelenie funkčnosti týchtočastí je 
nasledovné: • eForm modul: - kompletná správa (tvorba, zverejňovanie, verzionovanie a podobne) 
formulárov,poskytnutie podpory pre vypĺňanie týchto formulárov a podobne - Tento komponent môže byť buď využívaný 
priamo akomodul UPVS alebo implementovaný samostatne v rámci obce • EF - Elektronické formuláre (rozšírenie eForm 
pre potrebyobce) - funkcionalita pre zjednodušenie práce s formulármi najmä pre občanov a podnikateľov, ktorá 
prostredníctvomspravidla webového formulára zabezpečí predvyplnenie polí s integráciou na iné komponenty, ktoré 
poskytujú zdrojovédáta pre predvypĺňané polia. Komponent EF zodpovedá za sprostredkovanie štruktúrovaného dialógu s 
používateľom zaúčelom zadania údajov do procesu služby. Kľúčové funkcionality eForm modulu sú nasledovné: a. 
Návrhár formulárov mámožnosť na tvorbu a modifikovanie používateľského rozhrania. Dôležitým aspektom návrhu je 
vzhľad stránok, dátovýchtypov položiek na stránke, zdroje na predvyplnenie položiek formulára a poradie položiek v 
dialógu. Niektoré externé služby, ako platba, identifikácia, uloženie dočasných výsledkov z čiastočne vyplneného 
formuláru a celého radu výpočtovej podpory, môžu byť začlenené do procesu. b. Platforma realizujúca dialógové 
formuláre (EF server), ktorá preberá navrhnuté vlastnosti z predchádzajúcich komponentov a realizuje navrhnutý dialóg, 
aby klient modulu EF mohol vyplniť svoje údaje do formulára. c. Slúži ako nástroj pre návrhárov formulárov pre 
interakciu s EF serverom na inštaláciu nového alebo redizajnovaného formulára na server EF. Jednou z kľúčových úloh je 
zároveň transparentná a do histórie sledovateľná správa verzií formulárov, resp. niektorých ich objektov. Na EF serveri 
môže súčasne existovať niekoľko verzií s cieľom minimalizovať dopady zmien vo formulároch na komponenty, ktoré ešte 
nie sú schopné pracovať s pripravenou novou verziou. d. Slúži ako reportovací nástroj o používaní EF servera s cieľom 
získať z neho údaje o používateľoch, klientoch a organizáciách, ktoré ho využívajú e. Využíva sa na kontrolu prostredia 
EF, a parametrizáciu najmä nasledovných aspektov: 1. Destinácia vyplneného formulára (výsledky formulára) 2. Formát 
správ pre doručenie výsledného vyplneného formulára 3. status formulára (dostupný, nedostupný, zrušený) 4. Verzia 
formulára 5. Aplikačné služby komponentov využívané konkrétnymelektronickým formulárom a BPM moduly zodpovedné 
za stanovenie poradia výkonu/spracovania týchto služieb VstupIdentifikácia špecifikácie formulára, navrhnutého pomocou 
EF. Výstup Vyplnený formulár vo formáte stanovenom modulom údržby.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie diskusného príspevku alebo 
reakcie na diskusný príspevok

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie ponuky do verejného 
obstarávania

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie ohlásenia vzniku, zániku alebo 
zmeny daňovej povinnosti za miestny 
poplatok za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie oznámenia o konaní verejných 
telovýchovných, športových alebo 
turistických podujatí

 Služba umožňuje podanie formulára
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  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie ohlásenia času predaja alebo 
jeho zmeny

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie oznámenia o konaní verejného 
podujatia

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie oznámenia o vzniku, zániku 
alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
z nehnuteľností

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie oznámenia o vzniku, zániku 
alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
za jadrové zariadenie

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie oznámenia o vzniku, zániku 
alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
za nevýherné hracie prístroje

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie oznámenia o vzniku, zániku 
alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
za predajné automaty

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0
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Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie oznámenia o vzniku, zániku 
alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
za psa

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie oznámenia o vzniku, zániku 
alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
za ubytovanie

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

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

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

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

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie oznámenia o zvolaní 
zhromaždenia občanov

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o poskytnutie 
návratnej dotácie

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Názov e-služby: Popis e-služby: 
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Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní opatrovateľskej služby

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o povolenie osobitných 
prevádzkových hodín

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o vydanie záväzného 
stanoviska k začatiu podnikateľskej 
činnosti a umiestneniu prevádzky

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o povolenie na 
užívanie verejného priestranstva

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o povolenie vjazdu do 
pešej zóny alebo historickej časti

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o prenájom bytu vo 
vlastníctve obce

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o prenájom hrobového 
miesta

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0
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Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o prihlásenie psa do 
evidencie alebo odhlásenie psa z 
evidencie

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie oznámenia o zániku alebo 
zmene daňovej povinnosti z miestnych 
daní a poplatkov

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o vydanie parkovacej 
karty

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o vydanie voličského 
preukazu

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o poskytnutie 
súťažných podkladov

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o udelenie licencie na 
prevádzku mestskej autobusovej 
dopravy

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Služba umožňuje podanie formulára
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Podanie ohlásenia poruchy verejného 
osvetlenia a cestnej svetelnej 
signalizácie

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie ohlásenia závad na chodníkoch 
a priechodoch pre chodcov

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie ohlásenia závad zjazdnosti 
komunikácií

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o organizovanie 
svadobného obradu

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie formulára na spracovanie 
rozlúčkového listu

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie oznámenia o malom zdroji 
znečisťovania ovzdušia

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie oznámenia o dražbe alebo 
oznámenia o opakovanej dražbe

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0
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Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o zverejnenie 
oznámenia na úradnej tabuli obce

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podanie oznámenia o odstrele  Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podanie oznámenia o nájdenej veci  Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podanie oznámenia o strate  Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie oznámenia o ukončení činnosti 
prevádzkarne

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o jednorazovú dávku v 
hmotnej núdzi vrátane odôvodnenia

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o poskytnutie 
návratnej finančnej dotácie

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0
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Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní odľahčovacej služby

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o poskytnutie 
prepravnej služby

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o poskytnutie sociálnej 
služby monitorovania a signalizácie 
potreby pomoci

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby v 
dennom stacionári

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby v 
ostatných zariadeniach sociálnej služby

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy 
o poskytovaní sociálnej služby v 
zariadení opatrovateľskej služby

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Služba umožňuje podanie formulára
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Podanie žiadosti o poskytnutie 
stravovania v jedálni

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o úľavu alebo 
odpustenie daňového nedoplatku

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o povolenie úľavy zo 
sankcie alebo odpustenie sankcie

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o potvrdenie výšky 
pohľadávok voči obci

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o vydanie povolenia 
ambulantného predaja

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o odklade platenia 
dane alebo platenia dane v splátkach

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o súhlas s 
uskutočnením ohňostrojových prác

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  0 0
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 gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o povolenie používania 
symbolov obce

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o vydanie povolenia na 
predaj výrobkov a poskytovania služieb 
na trhovom mieste

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o povolenie prístupu k 
archívnym dokumentom alebo 
registratúrnym záznamom

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o povolenie 
informačného, reklamného alebo 
propagačného zariadenia

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o zriadenie alebo 
posun autobusovej zastávky

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o povolenie zriadenia 
zjazdu z miestnej komunikácie na 
susedné nehnuteľnosti

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Služba umožňuje podanie formulára
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Podanie žiadosti o požičanie 
zdravotných pomôcok

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o predaj bytových 
priestorov obce

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o kúpu hnuteľného 
majetku obce

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o predaj nebytových 
priestorov obce

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o odkúpenie 
nehnuteľností vo vlastníctve obce

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o prenájom 
hnuteľného majetku obce

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o prenájom 
nebytových priestorov v majetku obce

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  0 0
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 gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o prenájom ostatného 
nehnuteľného majetku obce

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podanie žiadosti o pridelenie bytu  Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o pridelenie, výmenu a 
doplnenie nádoby na vývoz 
komunálneho odpadu

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie pripomienky k cestovnému 
poriadku s odôvodnením

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podanie pripomienky k návrhu obce  Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Podanie žiadosti o schválenie 
cestovného poriadku mestskej 
autobusovej dopravy s odôvodnením

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie návrhu cestovného poriadku 
na pripomienkovanie

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 
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 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o udelenie 
individuálnej licencie

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti stavebníka o určenie 
súpisného čísla a orientačného čísla

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podanie petície  Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podanie sťažnosti alebo podnetu  Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o vydanie rybárskeho 
lístku

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o vyhlásenie v 
obecnom rozhlase alebo televízii

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti na vyhradzovanie 
parkovacieho miesta za poplatok

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná Realizácia platby Potvrdenie Úroveň Početnosť: 
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autentifikácia doručenia informatizácie: 
 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o zistenie základnej 
ceny pozemku podľa cenovej mapy

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o zriadenie vecného 
bremena na majetok obce

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o poskytnutie 
informácie

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie daňového priznania k dani z 
nehnuteľností

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o poskytnutie 
základného sociálneho poradenstva

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podanie žiadosti o poskytnutie 
finančného príspevku

 Služba umožňuje podanie formulára

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Názov e-služby: Popis e-služby: 
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Overenie úplnosti a správnosti 
dokumentu

 

"Služba poskytne potvrdenie úplnosti a správnosti dokumentu, 
respektíve v prípade neúplnosti/nesprávnosti poskytne 
odôvodnenie.Dokument považujeme za úplný ak:- Všetky požadované 
informácie a náležitosti sú v dokumente vyplnené- Všetky potrebné 
dodatočné dokumenty sú pripojenéDokument je správny ak:- Údaje 
obsiahnuté v dokumente sú správne - údaje sú overiteľné na základe 
prístupných registrov- Na dokumente sa nachádzajú všetky podpisy 
potrebné k platnosti dokumentu"

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Predvyplnenie formulára

 

Formuláre sú vyplnené na základe dostupných informáciách o klientovi. 
Údaje sú získané z lokálnych a externých zdrojov (registre, operatívne 
úložiská a podobne).

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register fyzických 
osôb

 gfedc Využitie údajov vo formulároch

Register právnických 
osôb a podnikateľov

 gfedc Využitie údajov vo formulároch

Register 
priestorových 
informácií

 gfedc Využitie údajov vo formulároch

Register adries  gfedc Využitie údajov vo formulároch

eDesk modul  gfedc eDesk zabezpečí evidenciu formulárov podaných cez eForm.

Ústredný portál 
verejnej správy

 gfedc Formuláre budú prístupné verejnosti prostredníctvom Ústredného portálu 
verejnej správy

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9474 Elektronické formuláre     

Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     

Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
25  GIS back-office   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 
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Patrí medzi komponenty typu operatívne dátové úložiská, ktoré slúžia v rámci podpory poskytovania eGovernment 
služieb a interných procesov obce pre správu údajov súvisiacich s poskytovanými službami. Obsahujú teda dátovú zložku 
pre jednotlivé služby a zároveň základnú logiku pre spracovanie dát a zabezpečenie ich integrity. Prístup k týmto 
úložiskám je pre ostatné komponenty zabezpečený cez dátové služby, teda najmä služby v zmysle založenie, zmena, 
mazanie (prípadne zneplatňovanie) a čítanie záznamov o spravovaných entitách. Tieto služby sú súčasťou procesu, 
najmä vo fázach inteligentného vypĺňania formulárov, kontrol formulárov a spracovania na strane obce.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
IS Služba: Podpora výkonu GIS back-
office

 Služba podporuje výkon GIS back-officu.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register 
priestorových 
informácií

 gfedc Využitie údajov pre spracovanie priestorových informácií

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9450 GIS back-office     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
32  GIS front-office   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

GIS Front-end je časť používateľského rozhrania, ktorá umožňuje vizualizáciu určitých informácií pomocou ich 
geopriestorového zobrazenia. Tento pohľad je možné integrovať s viacerými službami v rôznych fázach procesu ich 
poskytovania. Pre publikované informácie na portáli ide spravidla o naviazanie informácie, resp. popisovaných organizácií 
a udalostí na ich sídlo alebo lokalitu. Ďalej je týmto spôsobom možné zverejňovať napr. územný plán mesta a iné 
informácie, pri ktorých sú geopriestorové informácie relevantné.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov
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10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podpora výkonu GIS front-office  Služba podporuje výkon GIS front-officu.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register 
priestorových 
informácií

 gfedc Použitie údajov pre zobrazovanie priestorových dát

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9455 GIS front-office     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
42

 
BPM - Systém pre správu 
procesov

  

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 Informovanie na urovni emailov

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

BPM (riadenie biznis procesov, bussiness-process management) má za cieľ riadenie a podporu pre optimalizáciu 
procesov, ktoré podporujú poskytovanie služby. Základnou úlohou modulu BPM je riadenie toku medzi jednotlivými 
pripojenými systémami od vytvorenia podania v Portáli až po spracovanie v systéme vrátane zasielania relevantných 
správ používateľovi na portál respektíve medzi inými pripojenými modulmi navzájom. Na takto koncipovaný systém môžu 
byť výhľadovo pripojené i externé systémy vstupujúce do jednotlivých procesov. Základné funkcie modulu BPM: - 
Platforma pre spúšťanie jednotlivých biznis aplikácii a procesov. - Implementácia procesov na úrovni komunikácie medzi 
jednotlivými pripojenými modulmi. - Dynamické riadenie rozhraní pripojených systémov. - Biznis monitoring procesov 
(Business Activity Monitoring - BAM). - Definovanie business procesu pre spravované služby - Manažment zmien business 
procesov - Definíciu spúšťacích udalostí pre notifikácie - Orchestráciu biznis procesov - Zabezpečenie integrácie 
aplikačného rozhrania - Smerovanie dokumentov podľa definovaného procesu - Správa prístupových práv podľa definície 
procesu - Hierarchia prístupových práv pre správne orgány a poradné orgány. Funkcie, ktoré nie sú predmetom modulu 
BPM: - Implementácia workflow s používateľským rozhraním. - Archivácia, respektíve dlhodobé uchovávanie správ. 
Princípy implementácie BPM - Integrácia systémov založená na voľnej väzbe správ („loosely coupled messaging“). - 
Delenie procesov na: + krátko bežiace (rádovo sekundy) atomické procesy (transakcie), + dlho bežiace transakcie. - 
Podpora dlhodobo bežiacich transakcií. - Oddelenie pravidiel (Business Rules) od ich fyzickej implementácie. - Podpora 
pre dynamickú konfiguráciu rozhraní pripojených systémov. - Vytvorenie pravidiel a nasadenie prostriedkov pre biznis 
monitoring systému. - Nasadenie prostriedkov a implementácia systémového monitoringu. System BPM zároveň 
poskytuje aj prípadnú funkcionalitu vyžadovanú ESB (Enterprise Service Bus).

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 
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Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Nasadenie nového procesu
 

Služba nasadí novú verziu procesu pre vykonávanie služby do nástroja 
pre riadenie procesov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Monitorovanie vykonávania procesu

 

Procesy v systéme môžu byť monitorované. Monitoring poskytuje údaje 
o stave procesu, dobe vykonávania, informácie o integrujúcich 
procesoch, vstupných a výstupných parametroch procesu a prípadne iné 
charakteristiky procesov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Správa bežiacich procesov

 

Procesy môžu byť zmenené, prerušené respektíve pozastavené. Táto 
služba môže poskytnúť rôzne možnosti zmeny priority behu procesov 
alebo zmenu stavu procesu.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podpora vykonávania procesu
 

Služba poskytuje podporu behu procesov. Služba spravuje beh procesov 
na základe stratégie vykonávania.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Integračná služba  Podporná služba pre zabezpečenie funkcie IS služieb.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Identity and acces 
management

 gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s Integrovaným informačným systémom 
mesta (IISM) prostredníctvom modulov Procesnej integrácie (BPM a WFM).

Platobný modul  gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s Integrovaným informačným systémom 
mesta (IISM) prostredníctvom modulov Procesnej integrácie (BPM a WFM).

eDesk modul  gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s Integrovaným informačným systémom 
mesta (IISM) prostredníctvom modulov Procesnej integrácie (BPM a WFM).

Notifikačný modul  gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s Integrovaným informačným systémom 
mesta (IISM) prostredníctvom modulov Procesnej integrácie (BPM a WFM).

Modul elektronického 
doručovania

 gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s Integrovaným informačným systémom 
mesta (IISM) prostredníctvom modulov Procesnej integrácie (BPM a WFM).

eForm modul  gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s Integrovaným informačným systémom 
mesta (IISM) prostredníctvom modulov Procesnej integrácie (BPM a WFM).

 gfedc
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Modul centrálnej 
elektronickej 
podateľne

Komponenty ÚPVS budú integrované s Integrovaným informačným systémom 
mesta (IISM) prostredníctvom modulov Procesnej integrácie (BPM a WFM).

Modul dlhodobého 
ukladania 
elektronických 
registratúrnych 
záznamov

 gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s Integrovaným informačným systémom 
mesta (IISM) prostredníctvom modulov Procesnej integrácie (BPM a WFM).

Ústredný portál 
verejnej správy

 gfedc Portál ÚPVS bude integrovaný s Integrovaným Informačným Systémom Mesta 
prostredíctvom modulov Procesnej integrácie (BPM a WFM).

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
49  Mestský portál   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Webový portál je základným komponentom vrstvy front-office, ktorý je prostriedkom pre zabezpečenie 
používateľskéhorozhrania jednak voči verejnosti (občanom a podnikateľom) a jednak voči zamestnancom obce. Portál 
integruje prvkypoužívateľského rozhrania ďalších komponentov vrstvy front-office a zabezpečuje výsledné konzistentné 
používateľskérozhranie. Ide o základný komponent infraštruktúry. V návrhu architektúry predpokladáme samostatné 
riešenie portálu na úrovni obce a integráciu s Ústredným portálom verejnej správy kvôli previazaniu na eGovernment 
služby a ďalšie základné komponenty ÚPVS.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podpora v navigácii

 

Na základe vyhľadávanej informácie služba poskytne relevantné výstupy 
s väzbou navyhľadávanú informáciu. Zadanie vyhľadávanej informácie 
môže mať rôzny charakter,podľa spôsobu vyhľadávania.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Integračná služba  Podporná služba pre vykonávanie IS služieb

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0
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Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Identity and acces 
management

 gfedc Identifikácia užívateľa

Ústredný portál 
verejnej správy

 gfedc Využívanie funkcionality ÚPVS pre potreby obce

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9476 Mestský portál     

Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     

Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
31  Modul dotácie a príspevky   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 
Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Poskytovanie dotácií a príspevkov je dôležitou kompetenciou obcí. Príspevky sa poskytujú z rozpočtu mesta na podporu 
všeobecne prospešných služieb, podnikania a za-mestnanosti. Možnosť získania príspevkov a dotácií je upravovaná 
všeobecne záväznými nariadeniami obce, v ktorých sú presne definované podmienky ich udeľovania.Modul dotácie a 
príspevky patrí medzi operatívne dátové úložiská. Obsahuje dátovú zložku pre jednotlivé služby a zároveň základnú 
logiku pre spracovanie dát a zabezpečenie ich integrity. Prístup k úložisku je pre ostatné komponenty zabezpečený cez 
dátové služby, teda najmä služby v zmysle založenie, zmena, mazanie (prípadne zneplatňovanie) a čítanie záznamov o 
spravovaných entitách. Tieto služby sú súčasťou procesu, najmä vo fázach inteligentného vypĺňania formulárov, kontrol 
formulárov a spracovania na strane obce.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie záznamu o dotácii alebo 
príspevku

 Služba sprístupní záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie zoznamu dotácií alebo 
príspevkov podľa definovaných kritérií

 Na základe určených kritérií sa vytvorí zoznam dotácií.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 
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 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Vytvorenie dotácie alebo príspevku  Služba vytvorí nový záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Zmena atribútov/stavu dotácie alebo 
príspevku vrátane jej zrušenia

 Služba zmení atribút/stav záznamu.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register právnických 
osôb a podnikateľov

 gfedc Údaje o žiadateľovi

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9454 Modul dotácie a príspevky     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
26  Modul eDemokracia   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Modul eDemokracia je zodpovedný za vybavoavanie sťažností, pripomienok, nezáväzné online referendá, návrhy 
verejnosti a podobne. Je to modul typu operatívne dátové úložiská (ODÚ). ODÚ slúžia v rámci podpory poskytovania 
eGovernment služieb a interných procesov obce pre správu údajov súvisiacich s poskytovanými službami.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 
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Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie návrhu pre 
zastupiteľstvo miest zo strany občanov

 Služba sprístupní záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Sprístupnenie zoznamu návrhov zo 
strany občanov podľa definovaných 
kritérií

 Na základe určených kritérií sa vytvorí zoznam návrhov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Vytvorenie návrhu pre zastupiteľstvo 
miest zo strany občanov

 Služba vytvorí nový záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Zmena atribútov/stavu návrhu zo 
strany občanov

 Služba zmení atribút/stav záznamu v dátovom úložisku.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Sprístupnenie pripomienky  Služba sprístupní záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Sprístupnenie zoznamu pripomienok k 
návrhom pre zastupiteľstvo miest podľa 
definovaných kritérií

 Na základe určených kritérií sa vytvorí zoznam pripomienok.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Vytvorenie pripomienky  Služba vytvorí nový záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0
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Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
IS Služba: Zmena atribútov/stavu 
pripomienky

 Služba zmení záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Sprístupnenie sťažnosti  Služba sprístupní záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie zoznamu sťažností podľa 
definovaných kritérií

 Na základe určených kritérií sa vytvorí zoznam sťažností .

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Vytvorenie sťažnosti  Služba vytvorí nový záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Zmena atribútov/stavu sťažnosti  Služba zmení záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register fyzických 
osôb

 gfedc Údaje o osobe potrebné pri vykonávaní služieb eDemokracie.

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9451 Modul eDemokracia     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
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  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
38  Modul licencie a povolenia   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Modul licencie a povolenia patrí medzi operatívne dátové úložiská, ktoré slúžia v rámci podpory poskytovania 
eGovernment služieb a interných procesov obce pre správu údajov súvisiacich s poskytovanými službami. Obsahujú teda 
dátovú zložku pre jednotlivé služby a zároveň základnú logiku pre spracovanie dát a zabezpečenie ich integrity. Prístup k 
týmto registrom pre ostatné komponenty je zabezpečený cez dátové služby, teda najmä služby v zmysle založenia, 
zmenu, mazanie (prípadne zneplatňovanie) a čítanie záznamov o spravovaných entitách. Tieto služby sú súčasťou 
procesu, najmä vo fázach inteligentného vypĺňania formulárov, kontrol formulárov a spracovania na strane obce.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie záznamu o licencii alebo 
povolení

 Služba sprístupní záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie zoznamu licencií alebo 
povolení podľa definovaných kritérií

 Na základe určených kritérií sa vytvorí zoznam licencií.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Vytvorenie záznamu licencie alebo 
povolenia

 Služba vytvorí nový záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Zmena atribútov/stavu licencie alebo 
povolenia vrátane jej zrušenia

 Služba zmení atribút/stav záznamu.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0
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11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register právnických 
osôb a podnikateľov

 gfedc Údaje o žiadateľovi o licenciu

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9458 Modul licencie a povolenia     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
29

 
Modul miestne dane a 
poplatky

  

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 iba interne systemy

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Modul miestne dane a poplatky patrí medzi IS úsekov správy ktoré podporujú vnútorné procesy a činnosti v rámci obce. 
Tieto systémy sú dôležité na zaistenie organizačných činností verejnej správy a spravidla už prítomné v prostredí 
jednotlivých obcí, pričom môžu byť v niektorých prípadoch využívané aj ako operatívne dátové úložiská.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie záznamu miestnej dane 
alebo poplatku

 Služba sprístupní záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Sprístupnenie zoznamu miestnych daní 
alebo poplatkov podľa definovaných 
kritérií

 
Na základe určených kritérií sa vytvorí zoznam miestnych daní alebo 
poplatkov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Názov e-služby: Popis e-služby: 

31



  

  

 
Vytvorenie záznamu miestnej dane 
alebo poplatku

 Služba vytvorí nový záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Zmena atribútov/stavu miestnych daní 
alebo poplatkov vrátane jej zrušenia

 Služba zmení atribút/stav záznamu.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register fyzických 
osôb

 gfedc Údaje o osobách pre dane a poplatky

Register právnických 
osôb a podnikateľov

 gfedc Údaje o osobách pre dane a poplatky

Register adries  gfedc Údaje adresách osôb pre dane a poplatky

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9453 Modul miestne dane a poplatky     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
43  Modul obstarávanie   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Modul obstarávanie patrí medzi operatívne dátové úložiská, ktoré slúžia v rámci podpory poskytovania 
eGovernmentslužieb a interných procesov obce pre správu údajov súvisiacich s poskytovanými službami. Obsahujú teda 
dátovú zložku pre jednotlivé služby a zároveň základnú logiku pre spracovanie dát a zabezpečenie ich integrity. Prístup k 
týmto registrom pre ostatné komponenty je zabezpečený cez dátové služby, teda najmä služby v zmysle založenia, 
zmenu, mazanie (prípadne zneplatňovanie) a čítanie záznamov o spravovaných entitách. Tieto služby sú súčasťou 
procesu, najmä vo fázach inteligentného vypĺňania formulárov, kontrol formulárov a spracovania na strane obce.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov
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10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie záznamu o verejnom 
obstarávaní

 Služba sprístupní záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie zoznamu verejných 
obstarávaní podľa definovaných kritérií

 Na základe určených kritérií sa vytvorí zoznam verejných obstarávaní.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register právnických 
osôb a podnikateľov

 gfedc Údaje o žiadateľovi obstarávania

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9459 Modul obstarávanie     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
48  Modul registrácia   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Modul Registrácia (využívaný napr. pre sociálne služby) patrí do skupiny operatívnych dátových úložísk, ktoré slúžia v 
rámci podpory poskytovania eGovernment služieb a interných procesov obce pre správu údajov súvisiacich s 
poskytovanými službami. Obsahujú dátovú zložku pre jednotlivé služby a zároveň základnú logiku pre spracovanie dát a 
zabezpečenie ich integrity. Prístup pre ostatné komponenty je zabezpečený cez dátové služby, teda najmä služby typu 
založenie, zmena, mazanie (prípadne zneplatňovanie) a čítanie záznamov o spravovaných entitách. Tieto služby sú 
súčasťou procesu, najmä vo fázach inteligentného vypĺňania formulárov, kontrol formulárov a spracovania na strane obce.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 
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Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Sprístupnenie záznamu registrácie  Služba sprístupní záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie zoznamu záznamov 
registrácií podľa definovaných kritérií

 Na základe určených kritérií sa vytvorí množina záznamov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Vytvorenie záznamu registrácie  Služba vytvorí nový záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Zmena atribútov/stavu záznamu 
registrácie

 Služba zmení záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9461 Modul Registrácia     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
37  Modul registratúra   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9
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Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Modul registratúra poskytuje funkcionalitu v oblasti dlhodobého ukladania elektronických záznamov. Elektronické 
registratúrne stredisko predstavuje úložisko elektronických registratúrnych záznamov, ktoré už nie sú potrebné pre 
každodennú činnosť pôvodcu, no ešte im neuplynuli predpísané lehoty uloženia u pôvodcu. Elektronické registratúrne 
stredisko by malo obsahovať právne nespochybniteľné elektronické registratúrne záznamy, ktoré môžu byť elektronicky 
podpísané.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Sprístupnenie registratúrnych údajov  Služba sprístupní záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie zoznamu registratúrnych 
záznamov podľa definovaných kritérií

 Na základe určených kritérií sa vytvorí množina záznamov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Vytvorenie registratúrneho záznamu  Služba vytvorí nový záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Zmena atribútov/stavu registratúrneho 
záznamu

 Služba zmení záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Intergračná služba  Podporná služba IS služieb.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Modul elektronického 
doručovania

 gfedc Zaznamenanie doručenia
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Modul centrálnej 
elektronickej 
podateľne

 gfedc Zaznamenanie podania

Modul dlhodobého 
ukladania 
elektronických 
registratúrnych 
záznamov

 gfedc Zaznamenanie uloženia registratúrneho záznamu

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9464 Modul registratúra     
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
27

 
Register adries a 
nehnuteľností

  

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 interny system

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Register adries a nehnuteľností patrí medzi lokálne registre. Tento register zabezpečí zlepšenie kvality evidencie 
základných objektov obce. Zapojenie registra adries do procesu poskytovania služieb zefektívni tento proces 
prostredníctvom ponúky týchto informácií ako zdrojov na predvypĺňanie formulárov. Tento register je potrebné v prípade 
existencie spoločných registrov prepojiť na centrálny register z dvoch hlavných dôvodov:Jednak kvôli aktualizácii 
čiastkových všeobecných informácií o subjektoch, ako aj kvôli špecifickým informáciám dostupným na národnej (napr. 
zdravotné zariadenia), prípadne celoeurópskej úrovni.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie záznamu o adrese, resp. 
nehnuteľnosti

 Služba na základe jeho identifikácie vráti záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie zoznamu záznamov o 
adresách alebo nehnuteľnostiach  

Služba vráti na základe kritérií na vstupe množinu informácií podľa 
zadaných kritérií.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:
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 gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Vytvorenie záznamu o adrese, resp. 
nehnuteľnosti  

Služba umožňuje na základe úplných vstupných informácií založiť 
záznam v registri.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Zmena atribútov / stavu adresy, resp. 
nehnuteľnosti  

Služba umožňuje na základe vstupných informácií zmeniť záznam v 
registri.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register adries  gfedc Poskytovanie údajov o adresách

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9452 Register adries a nehnuteľností     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
47  Register právnických osôb   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 
Register právnických osôb je lokálny register, kotrý slúži na uchovávanie a poskytovanie údajov o osobách na úrovni 
obce.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie záznamu právnickej 
osoby

 Služba na základe jeho identifikácie vráti záznam.
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  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie zoznamu záznamov 
právnickej osoby  

Služba vráti na základe kritérií na vstupe množinu informácií podľa 
zadaných kritérií.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Vytvorenie záznamu právnickej osoby
 

Služba umožňuje na základe úplných vstupných informácií založiť 
záznam v registri.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Zmena atribútov / stavu právnickej 
osoby  

Služba umožňuje na základe vstupných informácií zmeniť záznam v 
registri.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register fyzických 
osôb

 gfedc Údaje o fyzickej osobe, Identifikácia zodpovednej osoby zastupujúcej právnicku 
osobu (vlastník, konateľ a pod.)

Register právnických 
osôb a podnikateľov

 gfedc Synchronizácia údajov o právnickej osobe z centrálneho registra

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9460 Register právnických osôb     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
36  Register obyvateľov   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkji Plánujem rozvíjať nmlkj Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414
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PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 interny system

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 Lokálny register, ktorý zabezpečí správu údajov o obyvateľoch na úrovni obce.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Sprístupnenie záznamu o obyvateľovi  Služba na základe jeho identifikácie vráti záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie zoznamu záznamov o 
obyvateľoch

 Služba na základe jeho identifikácie vráti záznam.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Vytvorenie záznamu o obyvateľovi
 

Služba umožňuje na základe úplných vstupných informácií založiť 
záznam v registri.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Zmena atribútov / stavu záznamu 
obyvateľa  

Služba umožňuje na základe vstupných informácií zmeniť záznam v 
registri.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register fyzických 
osôb

 gfedc Synchronizácia údajov o osobách

Register adries  gfedc Synchronizácia údajov o adresách obyvateľov

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 
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Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9457 Register obyvateľov     
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
28  Rozpočtový systém   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkji Plánujem rozvíjať nmlkj Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 interny system

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Rozpočtový systém patrí medzi IS úsekov správy, ktoré podporujú vnútorné procesy a činnosti v rámci mesta. Tieto 
systémy sú dôležité na zaistenie organizačných činností verejnej správy a spravidla už prítomné v prostredí jednotlivých 
miest, pričom môžu byť v niektorých prípadoch využívané aj ako operatívne dátové úložiská.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Správa rozpočtu mesta podľa 
požiadaviek  

Služba poskytuje sprístupnenie informácií v rozpočtovom systéme a 
operácie nad rozpočtovým systémom.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9468 Rozpočtový systém     

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
45  Systém pre riadenie podaní   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 
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 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Komunikácia s klientmi verejnej správy je vedená na základe podaní. Každý proces, či už je iniciovaný klientom alebo 
verejnou správou je vedený ako prípad/podanie. Prípady sú archivované a v prípade nadväzujúceho novootvoreného 
prípadu alebo v prípade odvolania voči rozhodnutiu pôvodný prípad je použitý ako referenčný. Systém na riadenie podaní 
poskytuje funkcionality na: - Prijatie, inicializácia a formálna kontrola podania – Podanie musí spĺňať formálne 
požiadavky, ktoré systém podporuje. - Preskúmanie/prehliadanie podania – Na efektívne spravovanie podaní je výhodné 
prehliadať aktívne (v súčasnosti riešené) a minulé (už vyriešené)podania v systéme - Plánovanie podania – Na základe 
požadovanej služby možnosť naplánovania riešenia podania užitočné z pohľadu zvýšenia efektivity obce- Zdieľanie 
podaní – Na riešení jedného podania sa môže podieľať niekoľko pracovníkov verejnej správy. Zdieľanie informácií o 
podaní vo forme poznámok môže byť užitočné pre lepšie pochopenie požiadavky zákazníka. - Monitorovanie a kontrola – 
Na zabezpečenie vhodnej kvality a kontroly poskytovania služby je potrebná podpora systému. Pre jednotlivé služby 
môže byť stanovená lehota na vyriešenie podania. - Uzavretie podania– Po každom uzavretí podania sa vygeneruje 
sumár vybavenia podania - Vyhodnotenie podaní – Reporty o všeobecných informácií o podaniach sú potrebné na lepšie 
vyhodnotenie a zlepšenie procesu vybavovania zákazníckych požiadaviek Systém na riadenie podaní pozostáva z týchto 
dvoch hlavných častí: - Definičné údaje - v rámci definičných údajov podanísú definované typy podaní a ich základné 
charakteristiky (napr. zodpovednosti a kontakty pre typy podaní, výška poplatkov pre daný typ podania, možné 
prístupové kanály a podobne). Tieto údaje sa jednak využívajú pri riadení procesov, jednak v Info module na 
zobrazovanie týchto informácií cez Portál. Táto časť systému pre riadenie podaní je v konečnom dôsledku hlavným a 
referenčným zdrojom údajov o typoch podaní a služieb - Údaje o vykonaní - na rozdiel od predošlej časti, ktorá obsahuje 
jednu entitu pre jeden typ podania, táto časť je závislá od využívania služieb a pre každé podanie resp. využitie 
eGovernment služby vzniká množina údajov. Tieto údaje sú záznamom o priebehu poskytovaní služby na úrovni 
jednotlivých krokov, pričom pre každý krok sú zaznamenávané kľúčové údaje, ako kto daný krok vykonal, kedy, v rámci 
akého procesu a prípadne iné relevantné údaje. Tieto údaje sú základom pre sledovanie využívania služieb, monitoring a 
ďalšie analýzy.Vstup - Referencia na existujúce podanie, a operácia s vybratým podaním a parametre závislé od zvolenej 
operácie. - Na vytvorenie nového podania je určená špecifická operácia so zvlášť parametrami. Výstup - Referencia na 
novovytvorené alebo zmenené podanie.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Poskytnutie informácie o zvolenom 
spôsobe dodania výstupu služby 
(komunikačnom kanále)

 
Služba poskytne detaily o zvolenom spôsobe dodania výstupov služby. 
Informácie o spôsobe doručenia sú uložené v údajoch o podaní klienta.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Potvrdenie o vyžiadaní služby

 

Po prijatí žiadosti od klienta sa založí podanie. Podanie sa potvrdí po 
získaní všetkých potrebných informácií, dokumentov a schválení 
klientom.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie údajov o vykonávaní 
podania

 Služba sprístupní záznam o vykonávaní podania.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie zoznamu údajov o 
vykonávaní podľa definovaných kritérií

 Na základe určených kritérií služba vráti záznamy o vykonávaní podaní.

  Vyžadovaná Realizácia platby Potvrdenie Úroveň Početnosť: 
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autentifikácia doručenia informatizácie: 
 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Sprístupnenie zoznamu definičných 
údajov podania podľa definovaných 
kritérií

 Na základe určených kritérií služba vráti zoznam typov podaní.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Sprístupnenie definičných údajov 
podania

 Služba sprístupní definíciu typu podania.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Uzavretie prípadu / podania
 

Uzavretie prípadu sa vykoná po dodaní všetkých vyžadovaných výstupov 
služby.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Vytvorenie záznamu o vykonávaní 
podania

 Služba vytvorí nový záznam o vykonávaní podania.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Vytvorenie definičných údajov podania  Služba vytvorí nový typ podania.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Zmena atribútov/stavu údajov o 
vykonávaní podania

 Služba zaznamená zmenu v priebehu vykonávania podania.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Služba zmení alebo zneplatní existujúci typ podania.
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Zmena atribútov/stavu definičných 
údajov podania

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9466 Systém pre riadenie podaní     
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
35  Systém pre zastupiteľstvo   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Systém pre zastupiteľstvo patrí medzi systémy podporujúce vnútorné procesy a činnosti v rámci obce. Tieto systémy sú 
dôležité na zaistenie organizačných činností verejnej správy a spravidla už prítomné v prostredí jednotlivých obciach. 
Systém pre zastupiteľstvo plní funkciu evidencie, správy a výsledkov činnosti zastupiteľstva.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podpora výkonu kompetencií 
zastupiteľstva  

Služba poskytuje sprístupnenie informácií v systéme pre zastupiteľstvo a 
operácie nad systémom pre zastupiteľstvo.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 
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Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9456 Systém pre zastupiteľstvo     

    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
46  Systém správy majetku   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkji Plánujem rozvíjať nmlkj Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 interny system

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 
Systém správy majetku patria medzi systémy vnútornej správy, ktoré zabezpečujú zaistenie organizačných a 
evidenčných činností verejnej správy.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podpora výkonu kompetencií správy 
majetku

 Podporná služba pre výkon agendy.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register právnických 
osôb a podnikateľov

 gfedc Získanie údajov potrebných pre evidenčné úkony

Register 
priestorových 
informácií

 gfedc Získanie údajov potrebných pre evidenčné úkony

Register adries  gfedc Získanie údajov potrebných pre evidenčné úkony

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9470 Systém správy majetku     

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00
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  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
33  Systém účtovníctvo   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkji Plánujem rozvíjať nmlkj Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 interny system

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 
Systém účtovníctva patrí medzi systémy vnútornej správy, ktoré zabezpečujú zaistenie organizačných a evidenčných 
činností verejnej správy.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podpora výkonu správy účtovníctva  Podporná služba pre výkon agendy.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register právnických 
osôb a podnikateľov

 gfedc Získanie údajov potrebných pre účtovné úkony

Register 
priestorových 
informácií

 gfedc Získanie údajov potrebných pre účtovné úkony

Register adries  gfedc Získanie údajov potrebných pre účtovné úkony

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9469 Systém účtovníctvo     

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
44

 
WFM - Systém pre správu 
pracovného toku

  

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 
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 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

WFM (Workflow management) je systém na podporu výmeny informácií, dokumentov alebo úloh medzi 
zamestnancami.Práca medzi zamestnancami je riadená definovanými procedúrami implementovanými v rámci WFM. Tok 
informácií a úloh je v rámci WFM riadený automatizovaným systémom pre riadenie procesu. Modul zároveň poskytuje 
funkcionalitu správy úloh zamestnancov verejnej správy.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Podpora komunikácie účastníkov 
procesu

 Služba umožňuje komunikáciu úradníkov definovanú procesom.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Správa úloh úradníka
 

Služba poskytuje podporu komunikácie úradníkov, správu a životný 
cyklus úloh.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Integračná služba  Podporná služba pre zabezpečenie funkcie IS služieb.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Identity and acces 
management

 gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s IISM prostredníctvom modulov Procesnej 
integrácie (BPM a WFM).

Platobný modul  gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s IISM prostredníctvom modulov Procesnej 
integrácie (BPM a WFM).

eDesk modul  gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s IISM prostredníctvom modulov Procesnej 
integrácie (BPM a WFM).

Notifikačný modul  gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s IISM prostredníctvom modulov Procesnej 
integrácie (BPM a WFM).

Modul elektronického 
doručovania

 gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s IISM prostredníctvom modulov Procesnej 
integrácie (BPM a WFM).

eForm modul  gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s IISM prostredníctvom modulov Procesnej 
integrácie (BPM a WFM).

Modul centrálnej 
elektronickej 
podateľne

 gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s IISM prostredníctvom modulov Procesnej 
integrácie (BPM a WFM).

Modul dlhodobého 
ukladania 
elektronických 
registratúrnych 
záznamov

 gfedc Komponenty ÚPVS budú integrované s IISM prostredníctvom modulov Procesnej 
integrácie (BPM a WFM).

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému
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    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9473 WFM - Systém pre správu pracovného toku     
ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     

Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
34  Modul interný reporting   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Modul interný reporting - Zodpovedá za poskytovanie zostáv z údajov dostupných v informačnom systéme obce. Na tento 
účel musí byť napojený na služby, resp. dátové úložiská jednotlivých komponentov architektúry, využívať tieto údaje, 
prípadne ich definovaným spôsobom transformovať a poskytnúť v prehľadnej forme používateľovi v súlade s 
požiadavkami. Údaje sú zbierané z rôznych komponentov front-office, mid-office, back-office. Primárne predpokladáme 
využívanie týchto zostáv na strane obce, nič však nebráni zverejňovaniu niektorých z nich prostredníctvom portálu 
verejnosti.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Prezentácia interného reportu z 
existujúcich dát

 Zvolený report prezentuje na základe pozbieraných údajov.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Vytvorenie nového typu interného 
reportu

 Vytvorí sa nový report na základe definície.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Vykonanie zberu dát pre existujúci typ 
reportu  

Vykoná sa zber údajov na základe reportu. Služba pripravený zozbierané 
údaje na prezentáciu.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0
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Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Register fyzických 
osôb

 gfedc Získavanie údajov pre reporty

Register právnických 
osôb a podnikateľov

 gfedc Získavanie údajov pre reporty

Register 
priestorových 
informácií

 gfedc Získavanie údajov pre reporty

Register adries  gfedc Získavanie údajov pre reporty

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     
Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9463 Modul interný reporting     
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
39  Info modul   

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkji Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

Info Modul v úzkej spolupráci s modulmi CMS a Správa podaní – prípadov umožňuje štruktúrovaný pohľad na 
ponúkanéelektronické služby obce, priamo integrovaný s produkčnými definíciami služieb v systéme Správa podaní – 
prípadov. Tento modul v konečnom dôsledku ponúka na portáli kompletné a štruktúrované informácie o dostupných 
službách eGovernmentu ponúkaných na úrovni obce a slúži teda ako interaktívna encyklopédia služieb prepojená so 
samotnou implementáciou poskytovaných služieb. Samozrejmosťou je možnosť vyhľadávania v týchto údajoch a 
prepojenie na životné situácie občana resp. podnikateľa. Tu je dôležitá integrácia s ÚPVS, najmä čo sa týka previazania 
ÚPVS a portálu obce, životných situácií a detailu poskytovanej informácie na oboch úrovniach. Info Modul slúži aj na 
poskytovanie iných informácií určených na zverejňovanie pochádzajúcich jednak z jednotlivých systémov obce a jednak 
voľne spracované v rámci administrácie Info Modulu na strane obce (napr. informácie o rozpočte obce a výsledky 
hlasovania zastupiteľstva a podobne). Tieto interné systémy, resp. informácie z nich môžu byť aj automaticky 
integrované do Info Modulu, ak sa to ukáže ako efektívne. Podávané informácie by mali byť v prípade známej identity ich 
používateľa do maximálnej možnej miery personalizované a prispôsobené jeho charakteristikám.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Podpora v navigácii

 

Na základe vyhľadávanej informácie služba poskytne relevantné výstupy 
s väzbou na vyhľadávanú informáciu. Zadanie vyhľadávanej informácie 
môže mať rôzny charakter, podľa spôsobu vyhľadávania.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0
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Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Výber eGov služby
 

Klient si po informovaní sa o službách vyberie službu, ktorá zodpovedá 
jeho zámeru.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Zaregistrovanie sledovania informácie

 

Na základe referencií na informáciu, identity klienta a spôsobe 
sledovania informácie služba registruje záujem klienta sledovať 
informáciu. Spôsob sledovania informácie obsahuje spôsob doručenia 
notifikácie o zmene, frekvenciu doručenia notifikácie (denne, týždenne). 
Služba umožňuje aj zrušenie záujmu sledovať informáciu.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Notifikácia o zmenách v informácii
 

Služba na základe registrovaného záujmu vráti klientovi informácie a 
notifikácie pre zmenené sledované informácie.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Publikovanie informácií o činnosti obce  Služba poskytne všeobecné informácie, nové udalosti o obci.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o sociálnych 
zariadeniach v obci

 Na základe referencií služba vráti vyžiadanú informáciu.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o územnom 
pláne

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o verejnom 
obstarávaní

 Služba poskytuje informácie klientovi.
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  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o centrách 
voľného času

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o cestovnom 
ruchu

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o cintorínoch 
obce

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o dani z 
nehnuteľností

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o dani za 
jadrové zariadenie

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o dani za 
nevýherné hracie prístroje

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Názov e-služby: Popis e-služby: 
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Publikovanie informácií o dani za 
predajné automaty

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Publikovanie informácií o dani za psa  Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o dani za 
ubytovanie

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
IS Služba: Publikovanie informácií o 
dani za užívanie verejného priestranstva

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Publikovanie informácií o dani za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v 
historickej časti mesta

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o jazykových 
školách

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o komunitnom 
pláne sociálnych služieb obce

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  0 0
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Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o materských 
školách

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o mestskej 
autobusovej doprave

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o mestskej 
polícií

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 

Publikovanie informácií o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o náboženských 
inštitúciách obce

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o odpadovom 
hospodárstve

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o 
pamätihodnostiach obce

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná Realizácia platby Potvrdenie Úroveň Početnosť: 
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autentifikácia doručenia informatizácie: 
 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o požiarnom 
poriadku obce

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o regionálnom 
rozvoji a jeho podpore

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o školských 
obvodoch

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o špeciálnych 
triedach

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o útulkoch a 
karanténach pre zvieratá

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o uzávierke 
miestnych komunikácií

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Služba poskytuje informácie klientovi.
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Publikovanie informácií o základných 
školách

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o základných 
umeleckých školách

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o zariadeniach 
školského stravovania

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o životnom 
prostredí

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o civilnej 
ochrane

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Zverejňovanie aktualít a informačný 
servis

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 Sprístupnenie výstupov služby
 

Výstupy služby sú sprístupnené prostredníctvom ústredného portálu 
verejnej správy konečnému žiadateľovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  0 0
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Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Publikovanie informácií o pamiatkovom 
fonde na území obce

 Služba poskytuje informácie klientovi.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

Ústredný portál 
verejnej správy

 gfedc Údaje z Info Modulu budú poskytované ÚPVS

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9475 Info modul     

Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     

Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       

  

  

  

7. Charakteristika informačného systému  

Kód: Názov informačného systému:   

 
isvs_43
41

 
BRE - Systém pre realizáciu 
organizačných pravidiel

  

Stav Informačného systému: 
Spravovaný nmlkj Plánujem rozvíjať nmlkj Plánujem vybudovať  nmlkj

Názov prevádzkovateľa systému: Web: IČO: 

 Bratislava - mestská časť Lamač  lamac.sk  00603414

PSČ: Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto): Ulica: Číslo: 

 84103  Bratislava/ Lamac  Malokarpatské námestie  9

Popis súčasného stavu informačného systému: 

 neexistuje

Popis cieľového stavu informačného systému: 

 

BRE (Business Rules Engine) je systém poskytujúci definíciu a vykonanie pravidiel na poskytnutie služby zákazníkovi. 
Pravidlá môžu byť založené na platnej legislatíve alebo na iných pravidlách, princípoch poskytovania služby alebo môžu 
byť odvodené z procesov. Na BRE sa kladie požiadavka robustnosti a efektívneho vyhodnotenia spĺňania podmienok.

9a. Zoznam interných číselníkov

9b. Zoznam využívaných základných číselníkov

9c. Zoznam poskytovaných základných číselníkov

10. Charakteristika poskytovaných e-služieb informačným systémom 

  

  

Názov e-služby: Popis e-služby: 

 
Správa rozhodovacích pravidiel pre 
procesy  

Služba vykonáva správu pravidiel pre vyhodnocovanie rozhodovacích 
pravidiel pre procesy.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 
Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Názov e-služby: Popis e-služby: 
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Vyhodnocovanie rozhodovacích 
pravidiel pre procesy  

Služba poskytuje výkon vyhodnocovania podmienok v rámci 
rozhodovacích krokov v procesoch.

  Vyžadovaná 
autentifikácia 

Realizácia platby Potvrdenie 
doručenia 

Úroveň 
informatizácie: 

Početnosť: 

 0 1 2 3 4 5 e-služby služby 

Súčasný stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

Cieľový stav:  gfedc  gfedc  gfedc nmlkji nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj  0 0

  

  

  

11. Identifikácia integrácie informačného systému

Integrácia IS: Plánovan
e: 

Účel: 

12. Identifikácia komponentov architektúry informačného systému

    Odhadované výdavky na rozvojové projekty 
v tis. EUR: 

Kód: Prezentačný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Integračný komponent Celkom ŠR EÚ Iné 

ikt_9472 BRE - Systém pre realizáciu pravidiel organizácie     
ikt_9471 BPM - Systém pre správu procesov     

Kód: Komponenty vnútornej správy Celkom ŠR EÚ Iné 
Kód: Administratívne komponenty Celkom ŠR EÚ Iné 

Kód: Názov špecializovaného komponentu Celkom ŠR EÚ Iné 
    Celkom ŠR EÚ Iné 
  Výdavky na rozvojové projekty celkom v tis. EUR:  0.00  0.00  0.00  0.00

  Predpokladané ročné prevádzkové výdavky v tis. EUR:  0.00       
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