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ZHRNUTIE
Ministerstvo financií SR a Združenie miest a obcí Slovenska založili združenie DEUS, ktorého jednou z úloh je zabezpečiť podmienky na výkon verejnej moci elektronicky
a na elektronickú komunikáciu orgánov územnej samosprávy. Túto úlohu zabezpečuje DEUS prevádzkou a rozvojom Informačného systému dátového centra obcí
(IS DCOM).
Stratégia informatizácie verejnej správy zabezpečila vytvorenie modelu spoločnej platformy pre obce a mestá na
výkon originálnych kompetencií samosprávy. Zodpovednosť za prenesený výkon štátnej správy ponechala na
štátnej správe.
V rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti
boli pre elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni vyhlásené výzvy na realizáciu a implementáciu Národného projektu
Dátové centrum obcí a miest (DCOM) a Elektronizáciu
služieb miest – "eMestá" (eMestá).
Oprávneným prijímateľom pre DCOM bolo združenie
DEUS a pre eMestá to boli mestá, resp. obce s počtom
obyvateľov nad 20 000 (mimo obcí z územia Bratislavského samosprávneho kraja).
Realizácia a implementácia projektu DCOM bola ukončená 30. novembra 2015. V rámci implementácie bola prefinancovaná centrálna časť IS DCOM (dátové centrum)
v celkovej sume 29,3 mil. eur a časť plošného rozšírenia pre obce v sume 16,6 mil. eur.
Organizáciu prevádzky IS DCOM zabezpečuje na základe
servisnej zmluvy konzorcium dodávateľov počas celej
päťročnej doby udržateľnosti projektu. Paušálne výdavky na prevádzku IS DCOM boli v roku 2016 v objeme
2,95 mil. eur a v nasledujúcom roku 2,73 mil. eur.

V októbri 2018 bola podpísaná zmluva o NFP v celkovej
výške 31 mil. eur na projekt „Migrácia IS obcí do vládneho
cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2.etapa“ (DCOM+).
Projekt je v súlade s NKIVS 2016, s technologickým princípom „vládny cloud prednostne“ a Detailným akčným plánom informatizácie verejnej správy 2017 až 2020.
Cieľom kontroly bolo preveriť zabezpečenie účinnosti zavedeného Informačného systému dátového centra obcí a
jeho súlad so stratégiou informatizácie miestnej územnej
samosprávy.
Zavedením povinnosti pre obce – uplatňovať výkon verejnej moci elektronicky od 1. novembre 2017, sa zvýšila dôležitosť centrálneho riešenia IS DCOM. Obce sa do IS
DCOM pripájali na dobrovoľnom princípe. Tento informačný systém priniesol obciam nielen technické vybavenie, ale aj elektronizáciu služieb pri výkone ich originálnych
kompetencií.
Vybudovaním IS DCOM bola vytvorená spoločná platforma pre obce a mestá, a to v súlade so Stratégiou informatizácie verejnej správy a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ktoré boli schválené v roku 2008.
V rámci účinnosti sme posúdili rozsah, funkčnosť a splnenie cieľov projektu. Za prvých 9 mesiacov roka 2018 vzrástol počet elektronických podaní vo vyše 1500 obciach v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2017 vyše päťnásobne.
Projekt DCOM zrealizoval 138 elektronických služieb pre
všetkých občanov a podnikateľov obcí, využívajúcich
IS DCOM. Služby boli prístupné online 24 hodín denne,
7 dní v týždni.
Kontrolou boli zistené nedostatky v oblasti internej finančnej kontroly a v oblasti vedenia účtovníctva, najmä zaradenia a inventarizácie majetku DEUS.

Zo zmluvy o NFP vyplývala pre DEUS povinnosť udržateľnosti projektu počas doby piatich rokov. V dobe výkonu
kontroly bolo plnohodnotne do IS DCOM pripojených viac
ako 1 500 obcí.
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CIEĽ KONTROLNEJ AKCIE
Cieľom kontroly bolo skontrolovať zabezpečenie účinnosti zavedeného informačného systému dátového centra obcí
a jeho súlad so stratégiou informatizácie miestnej územnej samosprávy.
Predmet kontroly: Preveriť financovanie programu informatizácie miestnej územnej samosprávy. Overiť, či procesy, ktoré
vykonáva Združenie DEUS, vychádzajú zo stratégie elektronických služieb a ich efektívneho poskytovanie územnej samospráve. Možnosti realizácie projektu DCOM+ a posúdenie prepojiteľnosti kľúčových dokumentov (reformný zámer, ŠU,
SWOT analýza) so Stratégiou informatizácie miestnej územnej samosprávy 2017 – 2022 a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy. Posúdiť udržateľnosť výsledkov projektov (DCOM a DCOM+).

RÁMEC KONTROLNEJ AKCIE
Kontrola bola navrhnutá tak, aby vedela poskytnúť odpovede na oblasti súladu IS DCOM so stratégiou informatizácie verejnej správy. Ďalej odpovede k oblasti financovania,
prevádzky a udržateľnosti IS DCOM.
Legislatívnym rámcom kontroly boli najmä:
 stratégie NKIVS 2008, NKIVS 2016, SIMUS
a OPIUS
 zákon o e-Governmente.

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR
č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej
republiky, a to v čase od 18. júla 2018 do 15. novembra
2018. Kontrolované obdobie zahrňovalo celú etapu existencie kontrolovaného subjektu združenia DEUS od roku
2011.

ZISTENIA A ODPORÚČANIA
1.1 STRATÉGIA INFORMATIZÁCIE MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Stratégia informatizácie verejnej správy, ktorá bola schválená vládou SR v roku 2008, zabezpečila vytvorenie modelu spoločnej platformy pre obce a mestá na výkon originálnych kompetencií samosprávy. Zodpovednosť za
prenesený výkon štátnej správy ponechala na štátnej
správe.
V rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti
boli pre informatizáciu samosprávy rezervované finančné
prostriedky z prioritnej osi č. 1 aj pre Národný projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM), ktorého cieľom bolo
vybudovať platformu, na základe ktorej budú obciam a
mestám poskytnuté centralizované riešenia vnútornej
správy a vybrané aplikácie originálnych kompetencií samospráv.
Rozvoj nových a modernizácia existujúcich informačných
systémov podľa NKIVS 2016 bude aj v nasledujúcom období v gescii jednotlivých orgánov verejnej moci. Špecifická situácia bola v miestnej územnej samospráve, kde
prípravu a realizáciu rozvojových projektov zabezpečoval,
najmä pre malé obce, DEUS.
NKIVS 2016 definuje DEUS ako partnera vládneho cloudu, ktorý plánuje projektom „Migrácia IS obcí do vládneho
cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“ rozšíriť
počet obcí zapojených do už vybudovaného riešenia
IS DCOM.

SIMÚS, schválená na rokovaní rady ZMOS v júni 2017, pomenúva DEUS ako organizáciu, ktorá sa transformuje z
poskytovateľa služieb pre MÚS na koordinačné a kompetenčné centrum pre zavádzanie informatizácie v MÚS.
IS DCOM, ako nadrezortný ISVS, v zmysle § 9a zákona
č. 305/2013 o e-Governmente poskytoval obciam technické a programové prostriedky na výkon verejnej moci
elektronicky. Poskytol aj zabezpečenie prevádzky ISVS,
ktoré obce používali na zabezpečenie základných činností
v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend. Správcom Informačného systému dátového centra obcí bolo záujmové združenie DEUS.
Združenie DEUS zabezpečovalo pre obce miesto na sprístupňovanie údajov súvisiacich s výkonom originálnych
kompetencií, ktoré podľa osobitných predpisov poskytovali ostatným orgánom verejnej moci. Obce boli povinné
ukladať tieto údaje v IS DCOM. Na sprístupňovanie týchto
údajov boli obce oprávnené integrovať informačné systémy
verejnej správy, ktorých sú správcami (napr. informačné
systémy obcí), s IS DCOM. Správca IS DCOM bol na účely
využívania IS DCOM obcami oprávnený získavať údaje
z iných informačných systémov verejnej správy a sprístupňovať ich aj obciam, ktoré nevyužívali IS DCOM.
Projekt IS DCOM zrealizoval 138 elektronických služieb
pre všetkých občanov a podnikateľov obcí využívajúcich
IS DCOM. Služby boli prístupné online 24 hodín denne,
7 dní v týždni.
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Vybudovaním IS DCOM bola vytvorená spoločná platforma pre obce a mestá do 20 tis. obyvateľov, a to v súlade so Stratégiou informatizácie verejnej správy a Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy, ktoré boli
schválené v roku 2008.
1.2 ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY A ROZVOJA IS
DCOM
V zmysle Zmluvy o poskytovaní služieb správy, údržby,
technickej podpory a prevádzky informačného systému
DCOM [číslo ZL-2013-19 (servisná zmluva), na celkovú
sumu 16 975 000 eur bez DPH] bolo po dobu päťročnej
udržateľnosti projektu prevádzkovateľom IS DCOM konzorcium dodávateľských firiem. Servisná zmluva nadobudla účinnosť podpísaním finálneho akceptačného protokolu o prevzatí diela IS DCOM dňa 31. novembra 2015.
Na zabezpečenie ochrany údajov spracovávaných v IS
DCOM, v prostrediach poskytovateľov ISO balíkov, a na
pracovných staniciach pripojených do IS DCOM počas celého ich životného cyklu, bol vypracovaný bezpečnostný
projekt DCOM.
Zo zmluvy o NFP vyplývala pre DEUS-u povinnosť udržateľnosti projektu plynule počas piatich rokov. V čase výkonu kontroly bolo do IS DCOM pripojených viac ako 1 511
obcí a miest SR.
Pre projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné
rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“ bola v októbri 2018 podpísaná zmluva o NFP v celkovej výške 31 mil. eur oprávnených nákladov. Projekt je v súlade s NKIVS 2016, s
technologickým princípom „vládny cloud prednostne“, a s
Detailným akčným plánom informatizácie verejnej správy
2017 až 2020.
1.3 FINANCOVANIE PROGRAMU INFORMATIZÁCIE
MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
Realizácia a implementácia projektu DCOM bola ukončená 30. novembra 2015. V rámci implementácie bola prefinancovaná centrálna časť IS DCOM (dátové centrum)
v celkovej sume 29,3 mil. eur a časť plošného rozšírenia
pre obce v sume 16,6 mil. eur. V tabuľke č. 1 prílohy č. 1 je
uvedený prehľad jednotlivých častí diela spolu s finančným
vyjadrením v eurách.
Prevádzku IS DCOM zabezpečuje na základe servisnej
zmluvy konzorcium dodávateľov. Výdavky na prevádzku IS
DCOM:
 v roku 2016 tvorili mesačné paušálne výdavky na
služby 245 841,60 eur s DPH; ročné výdavky boli
v celkovej sume 2,95 mil. eur
 v roku 2017 boli mesačné paušálne výdavky na služby
247 742,40 eur s DPH; celkové výdavky boli v sume
2,73 mil. eur a osobitne výdavky za služby na vyžiadanie v sume 1,94 mil. eur.

V roku 2011, pri založení združenia DEUS, Ministerstvo financií SR ako zakladajúci člen združenia poukázalo základný členský príspevok vo výške 2 805 000 eur, ktorý
tvoril majetok združenia DEUS zo štátneho rozpočtu.
Príjmy a výdavky Združenia DEUS za obdobie rokov 2011
až 2017 dokumentuje tabuľka č.2 prílohy č.1 a tabuľka č.3
prílohy č.1.
Preverením správnosti zaradenia majetku do užívania kontrolná skupina zistila, že vyhotovené súborné dielo
IS DCOM, v celkovej hodnote 38 224 806,12 eur bez DPH,
bolo zaraďované po častiach. V priebehu roka 2014 boli
zaradené do užívania backup servery, servery HW, softvéry, firewally. Ďalšie časti diela – servery, softvéry, notebooky, počítače služby (plošné rozšírenie obce) – zaradil
kontrolovaný subjekt do užívania až v priebehu roka 2015.
Kontrolovaný subjekt nepreukázal dôvody postupného zaraďovania majetku do užívania ani spôsob jeho čiastočného užívania. Uvedeným spôsobom kontrolovaný subjekt, teda zaraďovaním majetku do užívania po častiach,
konal v rozpore s § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a nedodržal § 20 Opatrenia MF SR č. MF/24342/2007-74 zo dňa 14. novembra
2007, ktorým sa stanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovnej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú
založené alebo zriadené na účel podnikania v znení dodatkov.
Preverením dokladov inventarizácie dlhodobého majetku
za obdobie rokov 2013 až 2017, kontrolóri NKÚ SR zistili,
že doklady nespĺňali predpísané náležitosti inventúrnych
súpisov (napr. miesto uloženia majetku; stav majetku s
uvedením jednotiek množstva a ceny) a inventarizačných
zápisov, čo nebolo v súlade s ustanoveniami § 30 zákona
č. 431/2002 o účtovníctve, podľa ktorého napríklad inventúrny súpis je účtovný záznam, ktorý zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.
Spôsobom vykonania inventarizácie – bola neprehľadná,
rovnako tak aj evidencia majetku, združenie DEUS nepostupovalo v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č.
431/2002 o účtovníctve. Neviedlo totiž účtovníctvo spôsobom, aby bolo možné jednoznačne vyčísliť majetok, záväzky a výsledok hospodárenia v súlade s § 13 tohto zákona, ba ani overiť, či všetok majetok bol zaradený do majetku a inventarizovaný.
Z uvedeného vyplýva, že združenie DEUS porušilo zákon
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, konkrétne § 8 ods. 1, podľa
ktorého Účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo
správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom
zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Združenie zároveň nepostupovalo podľa § 8 ods. 4 citovaného zákona,
lebo účtovníctvo neviedlo preukázateľné a účtovná jednotka nevykonala inventarizáciu všetkého majetku.
Kontrolou všetkých účtovných dokladov, ktoré združenie
DEUS zaúčtovalo v decembri 2017 a marci 2018, kontrola
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NKÚ SR zistila, že finančná kontrola bola vykonávaná len
pri finančných operáciách súvisiacich s faktúrami. Ostatné
finančné operácie neboli overené finančnou kontrolou, čo
bolo v rozpore so zákonom č. 357/2015 Z. z.
ODPORÚČANIA
1. Zabezpečiť správne zaradenie majetku do užívania, ako aj jeho zhodnocovanie v súlade so zákonom o účtovníctve
a Opatrením MF SR č. /24342/2007-74 zo dňa 14. novembra 2007 v znení dodatkov.
2. Zabezpečiť riadny výkon inventarizácie.
3. Zabezpečiť preukázateľnosť účtovníctva pri inventarizačných súpisoch.
4. Zabezpečiť vzdelávanie a permanentné preškoľovanie všetkých zamestnancov zodpovedných za realizáciu zákona
o účtovníctve.
5. Upraviť v interných riadiacich aktoch postup a výkon inventarizácie majetku a záväzkov v podmienkach združenia
DEUS.
6. Viesť účtovníctvo správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov.
7. Zabezpečiť dôsledné vykonávanie finančnej kontroly všetkých finančných operácií alebo ich častí, a to na účely
zabezpečenia a dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými financiami, realizácie finančnej operácie, zabezpečiť správnosť a preukázateľnosť vykonania finančnej operácie alebo jej
časti.
V súvislosti s vykonanou kontrolou a prípravou významného dokumentu „Odporúčanie postupu informatizácie územnej samosprávy”, NKÚ SR považuje za kľúčové zaoberať sa nasledujúcimi, vzájomne súvisiacimi otázkami:
• Koordinácia zainteresovaných subjektov. Podľa NKÚ SR je dôležité koordinovať postupy zainteresovaných strán za
účelom jednotného prístupu k informatizácii územnej samosprávy. To sa týka najmä preneseného výkonu štátnej správy.
• Forma právnej subjektivity. DEUS je záujmovým združením právnických osôb. Významné financovanie z verejných
zdrojov a zverenie tak dôležitých úloh a funkcií záujmovému združeniu považujeme za neštandardný/ neobvyklý prvok.
• Financovanie. Vzhľadom na počiatočne zazmluvnený rovnocenný pomer (1:1) zakladateľov združenia DEUS postupne
došlo k prevzatiu ťarchy financovania na štát.
• Využívanie informačného systému. IS DCOM využívajú obce na báze dobrovoľnosti. Za účelom dosiahnutia maximálnej efektívnosti je potrebné brať do úvahy zabezpečenie jeho plného využívania pre všetky mestá a obce. Dosahovaniu
efektívnosti neprospieva ani absencia pripojenia sa miest a obcí z Bratislavského kraja. Dôvodom je vylúčenie z pravidiel
fondov EÚ. Prípadné financovanie obcí z BA kraja vyvolá dodatočné finančné požiadavky na štátny rozpočet.

REAKCIA KONTROLOVANÉHO SUBJEKTU
Kontrolovaný subjekt vzniesol námietky proti pravdivosti,
úplnosti a preukázateľnosti kontrolných zistení, uvedených
v protokole o výsledku kontroly. Námietky sa týkali oblasti
financovania a oblasti vedenia účtovníctva, a to najmä zaradenia a inventarizácie majetku DEUS. Preverením obsahovej stránky námietok sa nepreukázala ich opodstatnenosť, ani neboli dodatočne zistené skutočnosti, ktoré by
mali podstatný vplyv na obsah protokolu.

Na základe výsledkov kontroly, uvedených v protokole o
výsledku kontroly, NKÚ SR uložil kontrolovanému subjektu
prijať opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. Kontrolovaný subjekt sa zaviazal prijať opatrenia a
následne zaslať správu o ich splnení, resp. plnení. Plnenie
opatrení bude NKÚ SR v rámci svojej činnosti monitorovať.
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TÍM KONTROLÓROV
Kontrolu vykonali traja kontrolóri zo sekcie kontroly I. – odbor európskych fondov. Členovia kontrolnej skupiny sú skúsení
zamestnanci s dlhoročnou odbornou praxou na NKÚ SR, ktorí sa opakovane zúčastňujú kontrol na príslušných subjektoch
a preukazujú komunikačné a odborné zručnosti.
ZÁVER
Kontrola Informačného systému dátového centra obcí bola
vykonaná v súlade s plánom kontrolnej činnosti NKÚ SR
na rok 2018. Založenie a poslanie združenia DEUS bolo
podporené príslušnými strategickými dokumentmi a legislatívnymi ustanoveniami. Existujú predpoklady na zabezpečenie udržateľnosti a rozvoja IS DCOM.
Prevádzka informačných systémov obcí, pripojených do
IS DCOM, prešla z decentralizovaného lokálneho riešenia
na centrálny model riadenia v prostredí IS DCOM.
Na účely odstránenia kontrolou zistených nedostatkov
NKÚ SR navrhol kontrolovanému subjektu odporúčania

smerujúce k riadnemu plneniu úloh, zvlášť s cieľom zabrániť neefektívnemu čerpaniu verejných prostriedkov.
Výsledky kontrolnej akcie budú predložené Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, predsedovi Výboru NR SR pre financie a rozpočet, predsedovi Výboru NR SR pre európske záležitosti, ministrovi financií SR
a v súlade s § 20 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov
predsedovi vlády Slovenskej republiky. Záverečná správa
bude zverejnená na webovom sídle NKÚ SR.

KONTAKT
Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2
824 73 Bratislava
 +421 2 5011 4911
 info@nku.gov.sk

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy
Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5
811 05 Bratislava – Staré mesto
 +421 2 5245 4138
 info@zdruzeniedeus.sk
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PRÍLOHA Č. 1

Tabuľka 1: Prehľad jednotlivých častí diela spolu s finančným vyjadrením (v eurách)
IS DCOM – zmluvná cena za dielo

bez DPH

HW pre Dátové centrum

3 481 694,52

SW pre Dátové centrum

2 106 460,00

Služby infraštruktúry – montáž a oživenie hlavnej lokality

387 700,00

Služby infraštruktúry – montáž a oživenie záložnej lokality

225 100,00

APV IS DCOM Infraštruktúra – systémové služby

5 320 000,00

APV IS DCOM 138 eGOV služieb (16 modulov)

8 688 900,00

APV IS DCOM podporné moduly IAM+IDM+Provisioning;
eMail; eLearning; DMS; WebPortál intranet; Billing

2 534 500,00

APV IS DCOM podporné moduly Call centrum; Service Desk
+ CRM; Knowledge base

1 546 900,00

Školenia

s DPH

125 000,00

Spolu centrálna časť IS DCOM
Plošné rozšírenie – prvotná inštalácia 7730 používateľov

24 416 254,52

29 299 505,42

301 470,00

Plošné rozšírenie – služby plošného rozšírenia

7 710 815,00

HW pre obce

4 416 464,00

SW pre obce

1 379 802,60

Spolu časť obce IS DCOM

13 808 551,60

16 570 261,92

Spolu za celé dielo

38 224 806,12

45 869 767,34

Zdroj: Zmluva o dodávke a implementácii informačného systému DCOM
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Tabuľka 2: Príjmy Združenia DEUS za obdobie rokov 2011 až 2017 (v eurách)
ROK

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

M
F
S
R

členský
príspevok člena
združenia
DEUS

2 805 000

0

250 000

250 000

250 000

1 328 859

1 324 709

Z
M
O
S

členský
príspevok člena
združenia
DEUS

5 000

0

0

0

0

0

1 246 058

MF SR – štátny
rozpočet SR

0

0

0

0

980 000

2 946 139

4 584 291

EÚ a ŠR zdroje –
platobná jednotka
OP IS

0

0

1 931 501

20 545 942

24 230 986

244 734

0

príjem od obcí,
ktoré nie sú členom
ZMOSu za IS
DCOM

0

0

0

0

0

0

33 361

2 810 000

0

2 181 501

20 795 942

25 460 986

4 519 732

7 188 419

SPOLU
Tabuľka NKÚ SR

Zdroj DEUS

Tabuľka 3: Výdavky Združenia DEUS za obdobie rokov 2011 až 2017 (v eurách)
rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

prevádzka
DEUS

84 362

238 225

190 099

182 364

330 387

634 917

795 550

implementácia
projektu
DCOM

34 020

75 425

2 098 755

21 577 499

25 649 572

0

0

prevádzka IS
DCOM

0

0

0

0

0

2 950 099

4 667 936

iné (DCOM+)

0

0

0

0

0

21 120

0

118 382

313 650

2 288 854

21 759 863

25 979 959

3 606 136

5 463 486

SPOLU
Tabuľka NKÚ SR

2017

Zdroj: DEUS
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