Názov projektu: Legislatívne služby pre SO OPII
Cieľom projektu je: Zabezpečenie efektívneho fungovania Sprostredkovateľského orgánu pre
Operačný program Integrovaná infraštruktúra, a to prostredníctvom zabezpečenia financovania
legislatívnych služieb. Cieľ projektu bude naplnený, ak budú zabezpečené právne služby v oblasti
informatizácie a v oblasti sporovej a nesporovej agendy.
Názov a sídlo prijímateľa:
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Štefánikova 15
811 05 Bratislava
Miesto realizácie projektu: Slovensko, Bratislavský kraj, Bratislava I – mestská časť Staré Mesto
Celková výška poskytnutého NFP: 740 430,00 €
SO OPII vykonáva všetky činnosti súvisiace s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra
(resp. činnosti súvisiace s ukončovaním OPIS), avšak v súčasnosti nie je vytvorený projekt, ktorý
obsahuje aktivity pokrývajúce finančné zabezpečenie externých legislatívnych služieb pre OPII (
resp. aktivity súvisiace s ukončovaním OPIS) pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu.
V súčasnosti nie sú v oblasti sporovej a nesporovej agendy postačujúce interné kapacity ÚPPVII,
nakoľko sa v období realizácie projektu očakáva vyšší počet právnych zadaní, ako je možné zo
strany administratívnych kapacít SO OPII pokryť z projektu SO OPII zameraného na refundáciu
mzdových nákladov. Príkladom je očakávané právne zastupovanie ÚPPVII v konaniach pred
Európskou komisiou v rámci sporovej agendy. Legislatívnu agendu má na ÚPPVII na starosti odbor
legislatívno - právny, ktorého interné kapacity nepostačujú najmä na sporovú agendu, ktorej
očakávaný rozsah je 1300 hodín a kde hlavným dôvodom obstarania firmy v rámci tejto agendy je
zastupovanie ÚPPVII pred Európskou komisiou kvôli sporu pri poskytnutí štátnej pomoci pri
zabezpečení širokopásmového pripojenia na Slovensku. Navyše ÚPPVII od jeho vzniku riešil do
podania ŽoNFP sporovú agendu iba v jednom prípade a s touto agendou nemá skúsenosti, pričom
odbor legislatívno právny nie je súčasťou sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program
Integrovaná infraštruktúra a jeho agendu teda tvoria výhradne činnosti nesúvisiace s OPII. Na
sprostredkovateľskom orgáne v súčasnosti odbor zaoberajúci sa legislatívnou a právnou agendou
(či už sporovou, nesporovou alebo bežnou) nie je. Projekt zameraný na refundáciu mzdových
nákladov počíta s pozíciou "právnik", ale v čase podania tejto ŽoNFP sa v organizačnej štruktúre
SO OPII úsek s takouto pozíciou nenachádza a počas doby trvania tohto projektu sa s takýmto
samostatným úsekom nepočíta.
Realizácia aktivít projektu bude prebiehať v súlade s národnou legislatívou a legislatívou EÚ a bude
zabezpečená vhodným výberom dodávateľa a jednotlivých expertov s relevantnými znalosťami,
skúsenosťami a praxou v príslušnej oblasti. Predmetom projektu bude príprava právnych štúdií,
koncepcií, analýz, metodík a správ, ďalej právnych stanovísk, vyjadrení, príprava návrhov zmlúv,
ako aj dodatkov k nim, pripomienkovanie návrhov zmlúv, ako aj dodatkov k nim vypracovaných
treťou stranou, právne služby vo veci prípravy návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov
a vnútorných riadiacich aktov, účasť na rokovaniach s tretími stranami, právne poradenstvo a

odborné konzultácie. Predpokladaný počet 8660 hodín, ktoré zahŕňajú legislatívne služby pre SO
OPII, vychádzajú z celkového počtu 10 000 hodín poskytovaných právnych služieb pre potreby
ÚPPVII stanovených oprávneným rozhodnutím vedenia ÚPPVII.
Legislatívne služby budú poskytované v nasledovných oblastiach:
 Právne služby v oblasti prípravy návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a iných
dokumentov nad rámec bežnej agendy interných zamestnancov,
 príprava návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti informatizácie,
 príprava vnútorných predpisov, riadiacich aktov, metodík, usmernení a iných dokumentov
v oblasti informatizácie (poznámka: uvedené činnosti sa od činností interných
zamestnancov SO OPII budú líšiť tým, že externý dodávateľ bude skúmať legislatívny dopad
na dokumenty vypracované internými zamestnancami - toto bude bližšie špecifikované v
rámci jednotlivých zadaní resp. objednávok),
 príprava stanovísk, analýz a vyjadrení v právnych otázkach v oblasti informatizácie,
 právne služby v rámci legislatívneho procesu k návrhom všeobecne záväzných právnych
predpisov v oblasti informatizácie, vrátane účasti na rokovaniach s tretími stranami,
rokovaniach Legislatívnej rady vlády SR a ostatných poradných orgánov vlády SR, vlády SR,
Národnej rady SR a výborov Národnej rady SR,
 právne služby v rámci procesu predkladania a prijímania vnútorných predpisov riadiacich
aktov, metodík, usmernení a iných dokumentov v oblasti informatizácie, vrátane účasti na
rokovaniach s tretími stranami a s orgánmi verejnej moci,
 právne poradenstvo a konzultácie v oblasti poskytovania písomného, osobného a
telefonického poradenstva a konzultácií v súvislosti s výkonom verejnej moci ÚPPVII v
oblasti centrálneho riadenia informatizácie spoločnosti a tvorby politiky jednotného
digitálneho trhu, rozhodovania o využívaní finančných zdrojov vo verejnej správe pre
informačné technológie, centrálnej architektúry integrovaného informačného systému
verejnej správy, koordinácie plnenia úloh v oblasti informatizácie spoločnosti,
 Spolu ide teda o 6 oblastí, pričom v rámci každej sa očakávajú 2 zadania, z čoho vyplýva
uvedený merateľný ukazovateľ v rámci projektu - 12. Tento počet zadaní očakáva odbor
legislatívno - právny ÚPPVII.
Právne služby v oblasti sporovej a nesporovej agendy budú vykonávané dodávateľským spôsobom
z dôvodu, že interné kapacity ÚPPVII v prípade právnej agendy nie sú postačujúce. V období
realizácie projektu sa teda očakáva vyšší počet právnych zadaní, ako je možné zo strany
administratívnych kapacít SO OPII pokryť z projektu SO OPII zameraného na refundáciu mzdových
nákladov. Príkladom je očakávané právne zastupovanie ÚPPVII v konaniach pred Európskou
komisiou v rámci sporovej agendy.
Operačný program bol podporovaný EŠIF.
Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na
www.opii.gov.sk .

