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Príloha

Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka
a) schvaľuje kapitálovú účasť mestskej časti Bratislava-Petržalka na spoločnosti ARS NOVA
spol. s r.o., zaoberajúcej sa vývojom riešení eGovernment pre samosprávy, vo výške
............................ EUR formou navýšenia základného imania spoločnosti,
b) menuje 4 zástupcov mestskej časti Bratislava-Petržalka na prípravu podkladov pre vstup MČ
Bratislava-Petržalka do spoločnosti, menovite:
-

Mgr. Juraj Kováč, poslanec,

-

Ing. Viera Kimerlingová, poslankyňa,

-

Mgr. Rastislav Pavlík, poslanec,

-

Mgr. Michal Novota, poslanec.

c) žiada prednostu miestneho úradu zabezpečiť organizačné otázky v súvislosti s prípravou
podkladov,
d) poveruje ........................................... zastupovaním mestskej časti Petržalka na valnom
zhromaždení spoločnosti,
e) schvaľuje ......................................... za zástupcu mestskej časti Petržalka v dozornej rade
spoločnosti,
f) schvaľuje úpravu rozpočtu mestskej časti na rok 2010 nasledovne:
- zvýšenie výdavkov na kapitálovú účasť vo výške ......... EUR
- zníženie výdavkov v programe ......

vo výške ............... EUR

Dôvodová správa
Sumarizácia
• Predmetom ponuky je kapitálový vstup MČ Bratislava-Petržalka do spoločnosti
ARS NOVA spol. s r.o., zaoberajúcej sa vývojom riešení eGovernment pre samosprávy
(táto spoločnosť zvíťazila v Petržalke vo verejnom obstáravaní na projekt "Digitálne
zastupiteľstvo")
• Cieľom kapitálovej účasti je v nadväznosti na víťazný projekt "Digitálne zastupiteľstvo"
realizovať pre potreby mestskej časti Bratislava-Petržalka elektronické riešenia pre
samosprávu a úrad vo veľmi krátkom čase a bez nárokov na ďalšie financie a personálne
kapacity. Nasadenie v Petržalke by bolo možné v priebehu najbližších mesiacov,
následne sa predpokladá nasadenie pre ostatné mestská časti Bratislavy a obce v
Bratislavskom samosprávnom kraji, ako aj inde na Slovensku.
• Priamou účasťou na spoločnosti získa MČ Petržalka vlastné riešenie eGovernmentu
vrátane podpory pri zavádzaní v krátkom čase. Vzhľadom na akútnu potrebu riešení
eGovernment v súčasnosti je predpoklad komerčnej úspešnosti spoločnej firmy.
Kapitálový podiel na firme bude zdrojom mimoriadnych príjmov mestskej časti a v
budúcnosti je možné ho v prípade potreby predať. Kontrolu činnosti firmy bude Petržalka
realizovať účasťou v dozornej rade spoločnosti.

Úvod
Ako jednu zo svojich priorít sa mestská časť Bratislava-Petržalka v tomto volebnom období
podujala pripraviť realizáciu eGovernment riešenia pre vlastné potreby s využitím štrukturálnych
fondov EÚ (projekty Digitálne zastupiteľstvo a Digitálny úrad).
Vo verejnom obstarávaní projektu Digitálne zastupiteľstvo v júni 2009 zvíťazila spoločnosť
ARS NOVA spol. s r.o., ktorá riešenie tejto problematiky medzitým v úzkej spoluprácu
s komisiou pre informatiku a pracovníkmi úradu rozpracovala.
Spoločnosť ARS NOVA spol. s r.o. má už vyvinutý systém "GovIS" pre elektronizáciu úradu a
zastupiteľstva a súbor internetových aplikácií "eGov-služby" pre implementáciu priameho online prístupu občanov k ponuke a službám miestnej samosprávy.
Mestská časť Bratislava-Petržalka dostala od spoločnosti ARS NOVA spol. s r.o. ponuku na
kapitálovú účasť na spoločnosti pri jej pripravovanej transformácii (navýšenie základného
imania a zmena spoločníkov). Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je vývoj a podpora
systémov pre komunálnu informatiku a eGovernment riešenia pre samosprávy. Súčasťou ponuky
je bezplatné poskytnutie hotových riešení pre mestskú časť a priama podpora pri ich zavedení do
praxe. Následný vývoj riešení bude vyvíjaný v úzkej súčinnosti s miestnym úradom.
Prijatím predloženého návrhu by sa vytvorili predpoklady pre zavedenie progresívneho
eGovernment riešenia pre miestnu samosprávu vo veľmi krátkom čase (cca do júna až septembra
2010) bez ďalších nárokov na financie. Kapitálovým vkladov by mestská časť získala priamy
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podiel na spoločnosti, ktorá tieto riešenia vyvíja. Tento podiel by v budúcnosti mohol byť
zdrojom mimoriadnych príjmov do rozpočtu mestskej časti. Podiel na firme (akcie) pritom môže
mestská časť v budúcnosti podľa vlastného rozhodnutia predať. Vzhľadom na známe skutočnosti
je predpoklad, že hodnota obchodného podielu bude v najbližších rokoch rásť a bude vyššia, než
v súčasnosti navrhovaný finančný vklad mestskej časti.

Predmet činnosti spoločnosti
Predmetom činnosti spoločnosti je vývoj a nasadzovanie eGovernment riešení pre samosprávy
v rámci SR, zabezpečovanie ich podpory a ďalšieho rozvoja s využitím najnovších technológií a
postupov. Zámerom firmy je sprístupniť progresívne a cenovo dostupné riešenia pre
eGovernment občanom, samosprávam a orgánom verejnej správy na Slovensku a aj v zahraničí.
Spoločnosť ARS NOVA spol. s r.o. má už vyvinutý systém "GovIS" pre elektronizáciu úradu a
zastupiteľstva, ktorý podporuje informatizáciu administratívnych a samosprávnych procesov.
Systém GovIS je možné integrovať s už existujúcimi elektronickými agendami, napr. so
systémom KORWIN (ktorý je na miestnom úrade nasadený).
Ďalším riešením, ktoré má spoločnosť ARS NOVA spol. s r.o. už čiastočne realizované, je súbor
internetových aplikácií "eGov-služby" pre implementáciu priameho on-line prístupu občanov
k ponuke a službám miestnej samosprávy (elektronický doručovací systém ePOBox,
elektronický hlásnik pre rýchlu informovanosť občanov, on-line platby, špecializovaný web pre
samosprávy a ďalšie).
Obe riešenia tvoria navzájom prepojenú sústavu systémov, ktoré zabezpečujú napr. automatické
zverejňovanie povinných informácií z vnútorného prostredia úradu na externom webe
samosprávy, sledovanie stavu vybavenia svojich podaní občanmi, transparentné riadenie činností
úradu a samosprávy, elektronické doručovanie rozhodnutí, výmerov a iných dokumentov
občanom a rad ďalších funkčností.
Celkovo ide o progresívny a perspektívny prístup, ktorý už dnes môže občanom výrazne
zjednodušiť a uľahčiť množstvo činností a úkonov vo vzťahu k samospráve a umožní
racionalizovať a zefektívniť prácu pracovníkom miestneho úradu.
Ponuka spoločnosti ARS NOVA spol. s r.o. pre MČ Bratislava-Petržalka obsahuje aj
bezplatné poskytnutie existujúcich aj v budúcnosti vyvinutých systémov pre potreby MČ.

Postup pri vzniku spoločnosti a vstup MČ Petržalka
V súvislosti so zmenou hlavnej orientácie spoločnosti s prioritou riešení eGovernment (do roku
2009 boli hlavnou orientáciou spoločnosti riešenia pre automobilový priemysel) pripravuje
spoločnosť ARS NOVA spol. s r.o. transformáciu, ktorej súčasťou bude pristúpenie nových
spoločníkov a zvýšenie základného imania zo súčasných 150 tis. EUR na 600 tis. EUR.
Zámerom transformácie je, aby spoločnosť lepšie a efektívnejšie dokázala vyvíjať eGovernment
riešenia a podporovať zákazníkov v oblasti samosprávy. Významný podiel na tom má mať aj
úzka spolupráca s mestskou časťou a jej miestnym úradom.
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Kapitálový vstup Petržalky do spoločnosti by bol realizovaný finančným vkladom základného
imania spoločnosti do výšky do 10%, t.j. do 60.000 EUR. Ak zastupiteľstvo rozhodne o vklade
v nižšej výške, bude mať mestská časť opciu zvýšiť svoj obchodný podiel do tejto výšky po dobu
12 mesiacov.
Z hľadiska praktických krokov je dôležité, že spoločnosť ARS NOVA s.r.o. má záujem sídliť v
blízkosti miestneho úradu s cieľom bezprostrednej spolupráce pri skvalitňovaní a ďalšom rozvoji
systému. V rámci toho bude zabezpečovať podporu miestneho úradu s cieľom bezkolízneho
zavedenia nových systémov pre potreby mestskej časti Bratislava-Petržalka. Týmto dôjde nielen
k zvýšeniu efektívnosti činnosti úradu v priebehu krátkej doby, ale súčasne nebude potrebné pre
tieto účely personálne dobudovanie úradu (pričom súčasné mzdové nároky pre kvalifikovaných
informatikov sú značné).
Na spoločnosti sa budú kapitálovo podieľať aj ďalšie firmy, ktoré sú aktívne v tejto oblasti.
Súčasťou zámeru spoločnosti je sprístupnenie najdôležitejších funkčností, ktoré musia byť
prístupné všetkým občanom, aj prostredníctvom modulov Ústredného portálu verejnej správy
(ÚPVS). Vyvíjané riešenia sú komplementárne s riešeniami v rámci Operačného programu
informatizácie spoločnosti (OPIS) a existujúcimi informačnými systémami pre elektronizáciu
agiend samosprávy (napr. KORWIN), preto ich nasadenie uľahčí vzájomné prepojenie a
využívanie už existujúcich alebo práve budovaných informačných systémov verejnej správy.
Navrhované riešenie bude kompatibilné so zámerom projektu informatizácie verejných služieb
poskytovaných mestom a mestskými časťami, ktorý sa pripravuje na získanie fondov EÚ vo
výzve plánovanej na apríl 2010.

Výhody vstupu MČ Petržalka do spoločnosti
Problematika eGovernmentu a komunálnej informatiky je v súčasnosti perspektívnou oblasťou,
ktorá v najbližších rokoch na Slovensku v susedných krajinách zaznamená výrazný nárast (napr.
momentálne prebiehajúci projekt OPIS na Slovensku a aktivity EU v oblasti eGovernmentu).
Je preto veľký predpoklad, že kapitálová účasť mestskej časti Bratislava-Petržalka na spoločnosti
okrem hore uvedených výhod pre mestskú časť prinesie aj významný doplnkový zdroj príjmov
mestskej časti, ktoré bude možné použiť v rámci rozpočtu.
Ďalšou výhodou je, že spoločnosť v rámci svojej činnosti zabezpečí podporu nasadenia nových
riešení na miestnom úrade MČ Petržalka. Pri zmenách legislatívy a postupov budú pracovníci
spoločnosti spolupracovať s pracovníkmi miestneho úradu na ich analýze s cieľom ich
implementácie v systéme, pričom ako prvé budú nasadené opäť na miestnom úrade MČ
Petržalka.

Návrh
Navrhujeme kapitálový podiel MČ Bratislava-Petržalka na spoločnosti ARS NOVA spol. s r.o.
vo výške 10% základného imania spoločnosti a zastúpenie v dozornej rade spoločnosti. Svojim
obchodným podielom na spoločnosti bude Petržalka voľne disponovať, t.j. v prípade potreby
obchodný podiel alebo jeho časť predať. Príprava transformácie spoločnosti na valnom
zhromaždení je plánovaná v priebehu mesiaca marca 2010.
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