
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26 

POVERENIE 
na výkon kontroly 

č. 1656/65 

Číslo: Z-001623/2017/1140/JVB 

Poverujem vedúceho kontrolnej skupiny: 

Ing. Ľubica Filipovičová 

vykonať kontrolu: 

eGovernment a informačné systémy obcí a miest 
č. KA-005/2017/1140 

Za členov kontrolnej skupiny určujem: 

Pribraté osoby: 

Vedúci kontrolnej akcie: 

Subjekt: 

Mgr. Zuzana Luhová 

Ing. Vladimír Jendrisek 

Mesto Sereď 
Námestie republiky č.1176/10 
926 01 Sereď 
IČO 00306169 

Termín začatia výkonu kontroly od: 01. 03. 2017 

Vedúci kontrolnej akcie, vedúci a členovia kontrolnej skupiny majú pri výkone kontroly povinnosti a oprávnenia podľa 
zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov. 

V Bratislave dňa: „Jl:„.~.:„„7'!.f.'ť. . 
predseda NKÚ SR 



NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26 

Expozitúra Trnava 
Kollárova 8, 917 01 Trnava 

cgf 
COMMON ASSESSMENT 
FRAME\l.IORK 

Číslo: Z-002039/2017 /1130/FLA 
Zápisnica o začatí kontroly 

Názov: eGovernment a informačné systémy obcí a miest 

Kontrolovaný subjekt: Mesto Sereď 

Námestie republiky č. 1176/1 O 

926 01 Sereď 

IČO: 00306169 

Zúčastnení: Za kontrolovaný subjekt: 

Za NKÚ SR: 
Ing. Ivan Šikula 
riaditeľ expozitúry 

Ing. Martin Tomčányi 
primátor mesta Sereď 

Ing. Ľubica Filipovičová 
vedúca kontrolnej skupiny 

Ing. Zuzana Luhová 
členka kontrolnej skupiny 

Kontrolóri sa preukázali poverením predsedu NKÚ SR č. 1656/65 zo dňa 17.02.2017 na vykonanie kontroly, 
oboznámili kontrolovaný subjekt s predmetom a účelom kontroly a odovzdali mu fotokópiu poverenia. 

Požiadavky kontrolnej skupiny podľa zákona o NKÚ SR(§ 17, § 18): 

Kontrolóri sú oprávnení: 
• vstupovať do objektov, zariadení a na pozemky kontrolovaného subjektu; 
• požadovať v primeranej lehote predloženie súhrnných dokladov a iných dokladov a písomností vrátane dát 

spracúvaných prostriedkami výpočtovej techniky - na súhrnný doklad uviesť meno a priezvisko a podpis osoby, 
ktorá doklad vypracovala, meno a priezvisko a podpis osoby zodpovednej za pravdivosť údajov obsiahnutých 
v doklade a dátum vypracovania a schválenia dokladu; 

• preberať originály dokladov a ďalšie materiály potrebné pre výkon kontroly, a to proti podpisu; 
• požadovať v primeranej lehote úplné a pravdivé ústne a písomné informácie, vyjadrenia a vysvetlenia ku kontrole -

pre písomné vyjadrenia, informácie a vysvetlenia platia tie isté požiadavky ako v bode 2. 
Kontrolovaný subjekt a jeho zamestnanci sú povinní poskytovať kontrolórom súčinnosť; vytvoriť primerané podmienky 
na výkon kontroly a zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon kontroly. 

Vyhlásenie štatutárneho orgánu kontrolovaného subjektu: 

• štatutárny orgán berie na vedomie, že v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších 
predpisov, zodpovedá za pravdivosť a úplnosť poskytovaných informácií, o ktorých vie, že sú relevantné k predmetu 
kontroly, za ďalšie informácie, ktoré kontrolná skupina môže požadovať pre výkon kontroly, ako aj za neobmedzený 
prístup k osobám v kontrolovanom subjekte, od ktorých kontrolná skupina považuje za potrebné získať kontrolórske 
dôkazy. 

Informácie kontrolovaného subjektu vo vzťahu k výkonu kontroly: 

I I -
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Poznámky: 

Miesto a dátum: 

Za NKÚ SR: 

Ing. Ivan Šikula 
riaditeľ expozitúry 

Sereď, 

Ing. Ľubica Filipovičová 
vedúca kontrolnej skupiny 

Ing. Zuzana Luhová 
členka kontrolnej skupiny 

Za kontrolovaný subjekt: 

Ing. Martin Tomčányi 
primátor mesta Sereď 

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26 

Expozitúra Trnava 
Kollárova 8, 917 01 Trnava 
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Váš list číslo/zo dňa 

NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26 

Expozitúra Trnava 
Kollárova 8, 917 01 Trnava 
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Mesto Sereď 
Tomčányi Martin, Ing. 
Primátor mesta 
Námestie republiky č. 117611 O 
926 01 Sereď 

Naše číslo Vybavuje/linka/e-mail Trnava 
28.02.2017 Z-002130/2017/\ 130/FLA Ing. Ľubica Filipovičová/ 

033 598 36 16/ 
lubica.filipovicova@nku.gov.sk 

Vec: Vyžiadanie dokladov a písomných materiálov. 

V súvislosti s výkonom kontroly „eGovertment a informačné systémy obcí a miest", Vás 
žiadame v súlade s ustanovením § 17 ods. 1 písm. b) až d) zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. 
o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov o predloženie nasledovných 
dokladov: 

1. Zmluva s prevádzkovateľom alebo dodávateľom systému eGovernmentu vrátane dodatkov 
a príloh, dodacích listov súvisiacich s eGovernmentom, štúdiu realizovateľnosti (ak bola), SLA 
reporty (ak bola uzatvorená zmluva o poskytovaní SLA služieb), 

2. Písomná informácia o dátume zriadenia a aktivácie elektronickej schránky mesta (vhodné 
doložiť printscreen z elektronickej schránky, z ktorého to bude zrejmé - v časti „Detail 
schránky"), 

3. Písomná informácia o periodicite prihlásení sa do elektronickej schránky obce (denne, 
týždenne, nepravidelne, nikdy ... ) (vhodné doložiť printscreen z elektronickej schránky, z 
ktorého to bude zrejmé - v časti „Detail schránky"), resp. aby sa s údajmi dalo následne 
pracovať, je možné obcou uložiť príslušnú stránku na lokálny počítač, 

4. Doklady súvisiace s obstaraním elektronickej pečate, resp. písomná informácia, akým 
spôsobom obec zabezpečuje podpisovanie elektronických dokumentov v mene obce, 

5. Zoznam všetkých interných noriem, smerníc a VZN platných a účinných k 1.3.2017 a písomná 
informácia o zmenách a aktualizáciách týchto noriem v súvislosti s výkonom verejnej moci 
elektronicky 

6. Prehľad o informačných systémoch verejnej správy v správe mesta, o stave integrácií týchto 
systémov na registre verejnej správy, o vzájomnej integrácii (prepojenosti) informačných 
systémov obce medzi sebou navzájom 

7. Prehľad o školeniach zamestnancov (referentov) súvisiacich s výkonom verejnej moci 
elektronicky (elektronická schránka, elektronický podpis, registratúra elektronických záznamov 
a pod.) 

Telefón Fax Bankové spojenie 
7000060603/8180 

IČO 
30844878 

Webové sídlo 
www.nku.gov.sk 



8. Písomná informácia o parametroch pripojenia mesta (mestského úradu) k sieti Internet (zmluva 
s poskytovateľom) 

9. Ak má mesto zriadené webové sídlo, zmluva s technickým prevádzkovateľom, prehľad 

o výdavkoch súvisiacich s prevádzkou webového sídla- mesačné od 01 /2016 - 03/2017 

1 O. Písomná informácia, či mesto vytvorila na UPVS elektronické formuláre pre niektorú 
z vykonávaných agend, prípadne či využíva vo vzťahu k výkonu verejnej moci elektronicky len 
formulár „všeobecná agenda" 

11. Evidencia sťažností za rok 2016 a 201 7 (1 Q) 

12. Inventarizácia k 31.12.2014-2015 -2016 elektronických zariadení (pracovné stanice, tlačiarne , 

MFP ... ), resp. postačia aj majetkové karty (pracovné stanice, tlačiarne , MFP ... ) 

13. Informácia o počte zamestnancov (referenti) k 31.12.2014-2015 - 2016, 

14. Bezpečnostný projekt a história jeho zmien a doplnkov, 

15. Bezpečnostná smernica mesta (pre informačné systémy v správe mesta), 

16. Písomná informácia o počte obyvateľov k 31.12.2014, 2015 , 2016 

17. Výstup z ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie: kvartálne stavy podpoložiek 
za roky 2014, 2015, 2016 a IQ. 2017 
BV podpoložky 633 002, 633 013 , 633 018, 635 002, 635 009, 636 006, 636 007, 
a KV podpoložky 711 003 , 711 004, 713 002, 718 002, 718 006 

Požadované doklady žiadame predložiť osobne alebo elektronicky vedúcej kontrolnej skupiny 
v deň začatia výkonu kontroly prípadne v inom dohodnutom termíne. 

S pozdravom 

Zaslané elektronicky 27.02.2017 

.... --, 

Ing. Ľubica Filipovičová 
vedúca kontrolnej skupiny 

Prevzal osobne dňa: ........................
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