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Návrh na schválenie projektu s názvom  

„Komplexná geointegrácia agendovej (databázovej), dokumentačnej, 

lokalizačnej a obrazovej (panoramatické snímkovanie) bázy údajov v 

podmienkach MsÚ Šamorín“ vrátane jeho spolufinancovania 

  
 
 

 

Predkladá :  Csaba Orosz, primátor mesta   

 

Spravodajca: Ing. Ervin Sármány, prednosta úradu   

 

Vypracoval:  Ing. Lea Fašangová, projektová manažérka MsÚ Šamorín  

 

Prerokovala:   

 

     

Dôvodová správa: 

 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na zlepšovanie 

celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje.  

V rámci  tejto výzvy bola vypracovaná žiadosť o NFP s názvom „Komplexná geointegrácia 

agendovej (databázovej), dokumentačnej, lokalizačnej a obrazovej (panoramatické 

snímkovanie) bázy údajov v podmienkach MsÚ Šamorín“.  

 

Cieľom a motiváciou predkladaného projektu je výrazne podporiť realizáciu aktivít v oblasti 

lepšieho využívania a zdieľania údajov mestského úradu, zohľadňujúc pritom špecifiká 

agendovej (databázovej), dokumentačnej (DocM), lokalizačnej a obrazovej (foto 

interpretačnej) bázy údajov.  Výrazným prínosom celého projektu je zvýšenie množstva 

odborne spravovaných a dostupných údajov, ich podstatne vyššia kvalita, ale najmä vysoká 

geointeroperabilita a schopnosť integrovania vo vlastnom konzistentnom mapovo-

vizualizačnom prostredí. Cieľ projektu bude dosiahnutý realizáciou definovaných hlavných 

aktivít projektu. Miestom realizácie projektu je mesto Šamorín.  

Merateľné ukazovatele projektu sú:  

- Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu 

údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta, ktorý dosiahne hodnotu 1 

- Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovu použitie, 

ktorý dosiahne hodnotu 13.  

 

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 410 040,24 eur, z čoho je možné žiadať 

nenávratný finančný príspevok vo výške 95%, čo predstavuje 389 538,23 €, pričom 

spolufinancovanie projektu je vo výške 5%, 20 502,01 €.  
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Návrh uznesenia: 

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 14.04.2022 po prerokovaní 

predloženého návrhu 

 

 

A/  S c h v a ľ u j e  

 

1)  Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s názvom 

„Komplexná geointegrácia agendovej (databázovej), dokumentačnej, lokalizačnej a 

obrazovej (panoramatické snímkovanie) bázy údajov v podmienkach MsÚ Šamorín“, 

 

2) Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku, 

 

3) Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo 

výške min. 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške min. 

20 502,01 EUR. 

 

4) Zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.  

 

 

B/  U k l a d á 

 

MsÚ odovzdať žiadosť o nenávratný finančný príspevok s názvom „Komplexná 

geointegrácia agendovej (databázovej), dokumentačnej, lokalizačnej a obrazovej 

(panoramatické snímkovanie) bázy údajov v podmienkach MsÚ Šamorín“  so všetkými 

potrebnými prílohami v stanovenom termíne.  

 

 


