
Mesto Sered' 
Námestie republiky 1176110, 926 01 SEREĎ 

V Seredi, dňa 30.06. 20i 7 

Najvyšší kontrolný úrad 

Tmava 
číslo: Z-004672/2017/1130/FLA 

Správa o plnení opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. 

Zistené nedostatky: 
a) Zverejňované tlačivá a formuláre sú v súborovom formáte, ktorý nezaručuje súborovú 

neutralitu tak, aby bolo zabezpečené rozoznávanie textových častí obsahu formátu súboru 

v tlačených fontoch ako textu. 

b} Mesto neposkytuje službu elektronického podávania daňového priznania a ohlasovania 

poplatkovej povinnosti za účelom platenia miestnych daní a poplatkov formou samostat

ného agendového 1S verejnej správy. 

c) Chýbajúca elektronická alternatíva ku papierovej verzii Tlačiva na daň za ubytovanie. 

d) Interné smernice mesta bližšie neupravujú postupy pri ukončení pracovného pomeru 

vlastného zamestnanca a pri ukončení spolupráce s externým pracovníkom alebo treťou 

stranou, ktorými sa má zabezpečiť najmä navrátenie pridelených zariadení a navrátenie in

formačných aktív, odstránenie informácií povinnej osoby z pridelených zariadení 

a odovzdanie výsledkov práce v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy. 

e) Stanoviť parametre definujúce maximálnu prípustnú dobu výpadku ISVS. 

f) Interné smernice mesta a VZN nie sú aktualizované v súvislosti s výkonom verejnej správy 

eiektronicky. 

Navrlnrnt~ opatrenia na Qdstránenie ~istený~h nedQstatkQv; 
a) Skontrolovať a doplniť a nahradiť tlačivá a formuláre v požadovanom formáte na webovom 

sídle mesta, aby boli v súlade s ustanovením §18 písm. d) a s ustanovením §19 písm. b) vý

nosu o štandardoch pre informačné systémy. 

Termín: 30.05.2017 Zodpovedná osoba: Bc. Branislav Koričanský 

b) Spustenie služieb elektronického podávania daňového priznania a ohlasovania poplatkovej 

povinnosti za účelom platenia miestnych daní a poplatkov formou samostatného agendo

vého IS verejnej správy formou nadstavby elektronických formulárov na ÚPVS, ako aj por

tálu na webovom sídle mesta. 

Termín: 30.09.2017 Zodpovedná osoba: Bc. Radovan Vančo + Cora Geo 

c) Doplniť chýbajúce tlačivo na webovom sídle mesta. 

Termín : 30.05.2017 Zodpovedná osoba: Bc. Branislav Koričanský 
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d) Aktualizovať Bezpečnostnú smernicu mesta o postupy pri ukončení pracovného pomeru 

vlastného zamestnanca a pri ukončení spolupráce s externým pracovníkom alebo treťou 

stranou, ktorými sa má zabezpečiť najmä navrátenie pridelených zariadení a navrátenie in

formačných aktív, odstránenie informácií povinnej osoby z pridelených zariadení 

a odovzdanie výsledkov práce v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy. 

Termín: 30.06.2017 Zodpovedná osoba: Bc. Radovan Vančo 

e) V spolupráci s dodávateľom ISmesta Sereď stanoviť konkrétne parametre definujúce ma

ximálnu prípustnú dobu výpadku IS mesta, aby bol v súlade s ustanovením §30 písm. i} vý

nosu o štandardoch pre informačné systémy. 

Termín: 30.07.2017 Zodpovedná osoba: Bc. Radovan Vančo 

f) Aktualizovať interné smernice a platné VZN mesta v súvislosti s výkonom verejnej správy 

elektronicky. 

Termín: 31.12.2017 Zodpovedná osoba: PhDr. Silvia Adamčíková 

Splnené opatrenia a opatrenia v priebehu plnenia: 

a) Tlačivá a formuláre boli doplnené a vymenené ku 30.05.2017. 

b) Nadstavba IS verejnej správy je v procese dodania. Prebehlo schvaľovanie schém a štruktúr 

vybraných formulárov na NASES. Prebiehajú rokovania a konania medzi ÚPVS a dodávate

ľom Cora GEO, s.r.o. Poprad o IPsec pripojení, nakoľko vypadla možnosť pripojenia na 

ÚPVS cez GOVNET uzly štátnej správy. Následne po spustení spojenia medzi ÚPVS a naším 

IS prebehnú kontrolné testy vybraných formulárov na ÚPVS a ich implementácia formulá

rov na portáli slovensko.sk a neskôr na stránke mesta cez portál eGOV3. 

c) Tlačivo štvrťročné hlásenie k dani za ubytovanie bolo doplnené medzi tlačivá na webovom 

sídle mesta http://www.sered.sk/tlaciva-ziadosti 

d) Smernica bola dodaná 28.06.2017 firmou SOMI Consulting s.r.o. ako súčasť novovypraco

vaného bezpečnostného projektu a platná od 01.08.2017 /posielame emailom/ 

e) Stále čakáme na doplnenie Plánu obnovy IS z roku 2010 od dodávateľa Cora Geo s.r.o. Po

prad. 

f) Zatiaľ aktualizovaná Bezpečnostná smernica {viď. bod d)), pripravená na schválenie smer

nica 11 Zverejňovanie informácií prostredníctvom oficiálneho webového sídla mesta Sered'", 

prijatá rámcová smernica k IOM a Bezpečnostná politika IOM, a čakáme na odovzdanie 

nadstavby IS k elektronickým formulárom, následne bude pripravená smernica ku práci 

s e-formulármi a aktualizovaný Registratúrny poriadok. Ostatné smernice a VZN v procese 

kontroly a aktualizácie. 

Telefón.: +421 - 31 - 789 2392 
Fax: 421-31-7892447 

IČO: 00306169 

Radovan V ančo 
Bezpečnostný správca mesta Sereď 

e-mail : mu@sered.sk 
číslo účtu: 0203505156/0900 web: http://www.sered.sk 




