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Kto sme

Centire je poradenská a IT spolo nos . Za výsledkami našej práce stojí
14 rokov reálnych skúseností z poskytovania poradenských služieb
v oblasti riadenia, informa ných technológií, euroconsultingu a
outsourcingu pre štátnu správu, samosprávu a komer ný sektor.
Na Slovensku máme sídlo v Bratislave a pobo ky v Banskej Bystrici
a Košiciach.

Konzulta ný tím spolo nosti Centire sa už viac ako 4 roky venuje
problematike informatizácie verejnej správy. Aktuálne okrem iného
pripravil pre MF SR Národnú koncepciu informatizácie verejnej
správy - NKIVS, ktorá nadväzuje na cestovnú mapu Informatizácie
verejnej správy vypracovanú pre MDPT SR. NKIVS prináša komplexný
poh ad na informatizáciu štátnej správy a samosprávy.
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Skúsenosti so samosprávou

1. Procesné audity
Spolo nos Centire zrealizovala viacero procesných auditov mestských úradov
(napr. Martin, Malacky, Prešov,..). Na základe týchto auditov dokonale poznáme
pracovné postupy a obeh dokumentácie MsÚ. Preto sme schopní navrhnú
optimálne riešenie pre informatizáciu procesov MsÚ prostredníctvom produktu
Centire eFFICE 4 City.

2. Efektívne riadenie ekonomiky mesta
Spolo nos Centire zrealizovala viaceré projekty zamerané na zvýšenie efektivity
riadenia mestských organizácií a riadenia financií rozpo tu mesta (napr. Prešov,
Liptovský Mikuláš, ...).

3. PHSR (plány hospodárskeho a sociálneho rozvoja)
Spolo nos Centire zrealizovala viacero PHSR (napr. Pezinok, Revúca, Levice,
Marianka,...).

4. Spracovanie projektov na erpanie prostriedkov z fondov EÚ
Spolo nos Centire dlhodobo pracuje v oblasti komplexného zastrešenia
problematiky erpania fondov EÚ (napr. Spišská Belá, Snina, Martin,...).
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o NIE JE digitálne mesto

Pod pojmom digitálne mesto sú asto chybne chápané iba parciálne
riešenia, ako napr.:
• elektronické žiadosti a formuláre na web stránkach mesta /word, pdf,

rtf/,
•podávanie informácií prostredníctvom emailu,
•poskytovanie internetového pripojenia v meste,
•elektronický obeh vybraných vnútorných dokumentov, napr. zo
zasadnutí zastupite stva.

Avšak samotný obeh dokumentácie na mestskom úrade sa realizuje v
papierovej podobe - nie sú využívané elektronické procesy a ob an
alebo podnikate nedostáva informácie on-line, ale iba prostredníctvom
emailu alebo osobne.



5

Ob an

Digitálne mesto  predstavuje komplexné riešenie pre:
• elektronickú komunikáciu ob an – MsÚ,
• elektronické vybavovanie agiend ob an – MsÚ,
• vyriešenie konkrétnej situácie bez fyzickej návštevy MsÚ,
• riešenie agiend elektronicky priamo v MsÚ,
• on-line prístup k aktuálnemu stavu podanej žiadosti.

o JE digitálne mesto

Mestský úrad
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o JE digitálne mesto

Primárnym cie om budovania digitálneho mesta nie
je zavies informa né technológie.

Tieto sú iba podporným nástrojom. Nevyhnutné je
ovláda problematiku pracovných procesov
konkrétneho úradu a tie elektronizova . Bez tejto
znalosti nie je možné vytvori vhodné riešenie.
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•bezproblémové zavedenie do podmienok MsÚ –
vopred pripravené konkrétne agendy MsÚ

•komunikácia - integrácia s ostatnými IS MsÚ

•zachovanie pôvodných IS MsÚ

•súlad s NKIVS

•štandardizované agendy

•efektívne budovanie digitálneho mesta za optimálne
finan né náklady

Pre o Centire eFFICE 4 City
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Internet portál
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Centire eFFICE 4 City
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PRIHLÁSENIE POUŽÍVATE A DO SYSTÉMU Centire eFFICE 4 City
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VÝBER KONKRÉTNEJ ŽIADOSTI - AGENDY
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VYPLNENIE A ODOSLANIE FORMULÁRU ŽIADOSTI
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VYPLNENIE A ODOSLANIE FORMULÁRU ŽIADOSTI
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KONTROLA ŽIADOSTI SPRACOVATE OM
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AUTOMATICKÉ VYGENEROVANIE DOKUMENTOV
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DOKUMENTOV
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Podporované služby / agendy
Bývanie, pobyt

• Da ové priznanie k dani z nehnute nosti
• Odhlásenie prechodného pobytu
• Ohlásenie skon enia trvalého pobytu
• Potvrdenia o prechodnom pobyte
• Potvrdenie o trvalom pobyte
• Prihlásenie na trvalý pobyt

Doprava
• Pripojenie alebo napojenie pozemnej komunikácie na nehnute nos
• Umiestnenie trvalého dopravného zna enia alebo dopravného zariadenia
• Vjazd do historickej asti obce (pešej zóny)
• Zmena, oprava, umiestnenie nového dopravného zna enia alebo zariadenia

Kultúra
• Konanie verejného kultúrneho podujatia
• Ob ianske obrady

Matrika
• Uznanie otcovstva k die u pred narodením

Digitálne mesto
Centire eFFICE 4 City
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Podporované služby / agendy
Cintorínske služby

• Uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto
• Úprava hrobového miesta
• Pochovanie / uloženie urny
• Uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto

Podnikanie
• Odkúpenie hnute ného majetku
• Odkúpenie nehnute ného majetku
• Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
• Oznámenie o vzniku poplatkovej povinnosti za ubytovaciu kapacitu a

rekrea ný pobyt
• Povolenia na ambulantný predaj
• Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste
• Prenájom nebytového priestoru vo vlastníctve obce
• Prevádzkovanie predajných prístrojov (automatov)
• Prevádzkovanie výherných prístrojov (automatov)
• Prevádzkovanie zábavných hracích prístrojov (automatov)
• Schválenie ordina ných hodín a schválenie otváracích hodín v lekár ach
• Oznámenie o po te prenocovaní
• Zriadenie reklamného propaga ného, informa ného zariadenia

Digitálne mesto
Centire eFFICE 4 City
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Podporované služby / agendy
Pozemok

• Prenájom hnute ného a nehnute ného majetku
Samospráva, vo by

• Konanie verejného zhromaždenia ob anov
• Poskytovanie informácii na základe zákona 211/200

Sociálne, dôchodca
• Opatrovate ská služba v domácnosti
• Poskytovanie starostlivosti v domove dôchodcov
• Poskytovanie daru, dotácie na kultúrnu, vzdelávaciu, športovú, sociálnu alebo

zdravotnú oblas
• Spolo né stravovanie v jedálni pre dôchodcov

Stavba
• Ohlásenie drobnej (doplnkovej) stavby
• Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokon ením
• Rozkopávka, pretlá anie, uzávierka alebo obchádzka pozemnej komunikácie
• Stavebné povolenie
• Ur enie súpisného ísla a orienta ného ísla
• Užívanie verejného priestranstva
• Zmena v užívaní stavby alebo asti stavby
• Návrh na vydanie územného rozhodnutia
• Terénne úpravy
• Kolauda né rozhodnutie

Digitálne mesto
Centire eFFICE 4 City
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Podporované služby / agendy

Zviera
• Prihlásenie psa do evidencie

Životné prostredie
• Výrub drevín

• Zabratie verejného priestranstva
• Zber, preprava a zneškod ovanie komunálnych odpadov a drobných

stavebných odpadov

Digitálne mesto
Centire eFFICE 4 City
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Výhody pre ob anov a podnikate ov:

•potrebné informácie na vyplnenie žiadosti nájdu priamo na
internete,

•možnos vypísania a zaslania žiadosti v elektronickej podobe
ubovo nom ase a termíne, ktorý im vyhovuje,

•priebežné sledovanie  procesu spracovania žiadosti prostredníctvom
internetu – i je žiados na schválení, spracovaní, odoslaní.

Digitálne mesto
Centire eFFICE 4 City
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Výhody pre miestne a mestské úrady:

•elektronický kolobeh formulárov a dokumentov umož uje úradom
ich jednoduchší obeh a zárove dostupnos pre úradníkov,

•zabezpe í sa transparentnos spracovania dokumentov: bude
možné sledova vy aženos úradníkov, množstvo spracovávaných
dokumentov, termíny,...,

•systém automaticky generuje výstupné dokumenty v rovnakom
vizuáli - netreba manuálne vypisova tie isté údaje (meno,
priezvisko, adresa,... ) na viacerých dokumentoch pre tú istú
žiados ; systém takto zníži administratívnu náro nos a umožní
pracovníkom venova sa viac odbornej innosti,

•systém eliminuje nesprávne odložené, zatriedené alebo zaslané
dokumenty.

Digitálne mesto
Centire eFFICE 4 City
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akujem za pozornos .

Martin Gálik
Manažér divízie IT

martin.galik@centire.com

Digitálne mesto
Centire eFFICE 4 City


