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1. Prehľad
Kto tvorí štúdiu, ktoré organizácie budú implementovať projekt, identifikácia organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti, identifikácia príslušného úseku verejnej
správy, agendy verejnej správy a životnej situácie.
Projekt sa dotýka nasledovných aktérov:
Mesto Michalovce- budúci žiadateľ o nenávratný finančný príspevok a vykonávateľ projektu
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR", skratka MIRRI - koordinátor oblasti informatizácie v rámci verejnej správy
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, príspevková organizácia mesta Michalovce - spoločnosť ktorá vykonáva zber a spracovanie
odpadu, bude realizovať časž aktivít projektu, vykonávať evidenciu nádob, odpadu od občanov, zabezpečovať pasportizáciu infraštruktúry, monitorovať
stav životného prostredia pomocou moderných technológii
Občan – cieľová skupina projektu a konečný užívateľ výsledkov, ktorý dostáva spätnú väzbu o svojom správaní v oblasti odpadov.
Podnikatelia -cieľová skupina projektu a konečný užívateľ výsledkov, ktorý dostáva spätnú väzbu o svojom správaní v oblasti odpadov, životného
prostredia a ďalších dotknutých oblastí.
Dodávatelia – dodávatelia s subdodávatelia jednotlivých komponentov naplánovaných v projekte.

Tabuľka 1 Základné informácie - zhrnutie
Navrhovaný projekt má byť realizovaný prostredníctvom dopytovo – orientovanej výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie Žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku so zameraním na „Moderné technológie“ v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Projekt
nie je navrhovaný ako národný projekt.
Projekt je v súlade s Operačným programom Integrovaná infraštruktúra (OPII) v rámci Prioritnej osy 7 (PO 7): Typ aktivity E: Podpora budovania inteligentných
miest a regiónov (špecifický cieľ 7.4) – Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu.
Prijímateľa/partnera národného projektu a dôvod jeho určenia
Žiadateľom predkladaného projektu je mesto Michalovce. Mestá a obce v SR sú poľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 4 Samospráva obce,
odsek 3, pri výkone samosprávy zodpovedné za verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným
odpadom, udržiavanie čistoty v meste, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie
s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu (pism. g) a verejného poriadku (pism. n). . Rovnaké povinnosti vyplývajú zástupcom mesta aj zo
Štatútu mesta Michalovce - § 7 Samospráva mesta , štatút tvorí Prílohu č. 1 tejto štúdie

Príslušnosť národného
projektu k relevantnej
časti PO7 OPII

Projekt je v súlade s nasledovnými prioritami a cieľmi stanovenými v strategických dokumentoch SR pre oblasť informatizácie
verejnej správy:
Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020):
Rozvoj elektronických služieb (kapitola 7.3.1)
A: Posun k službám zameraným na zvyšovanie kvality života: adresný a flexibilný zber odpadu umožní občanom zbavovať sa
odpadu podľa svojich aktuálnych potrieb so zabezpečením spravodlivých platieb za komunálny odpad. Motivačný prvok bude
mať za následok zníženie množstva skládkovaného odpadu, a tým prispeje k zdravšiemu životnému prostrediu a tým aj
zvyšovaniu kvality života každého občana.
B: Posun k službám zameraným na nárast konkurencieschopnosti: prostredníctvom mobilnej aplikácie na odpady vznikne
platforma na obojstrannú komunikáciu medzi občanmi a miestnu samosprávou, výrazne sa zlepší informovanosť občanov
a zjednoduší sa agenda poplatkov za komunálny odpad, ako aj ďalších služieb v oblasti bezpečnosti a životného prostredia.
E: Podpora budovania inteligentných miest a regiónov
Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky (2016) a Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych
služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie 2014 – 2020
Navrhovaný projekt bude realizovaný prostredníctvom dopytovo - orientovanej výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP na predkladanie
ŽoNFP so zameraním na „Moderné technológie“ v rámci OPII 2014 - 2020.
P0945: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe (Ukazovateľ vyjadruje
počet senzorov a ďalších prvkov internetu vecí implementovaných v mestách slúžiacich na získavania dát v rámci prioritných
oblastí.): 4256

Indikatívna výška
finančných prostriedkov
určených na realizáciu
národného projektu

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu projektu: Indikatívny rozpočet dopytovo - orientovaného projektu
je 469 172,00 € vrátane DPH.

2. Dotknuté životné situácie budúcim projektom
Kód okruhu ŽS

Okruh ŽS

Životná situácia (ŽS)

Kód ŽS

C01

Občan a štát

Slobodný prístup k informáciám, utajované skutočnosti, archívy

055

C04

Doprava

Cestná doprava a parkovanie

081

C04

Doprava

Dopravné nehody a priestupky

083

C09

Zdravie

Ochrana zdravia/Zdravotná prevencia

146

C10

Bývanie

Odpad

158

C10

Bývanie

Územné plánovanie

165

C11

Životné prostredie

Odpadové hospodárstvo

166

C11

Životné prostredie

Ochrana ovzdušia

167

C11

Životné prostredie

Ochrana prírody a krajiny

169

C12

Obrana a bezpečnosť

Mestská polícia

176

C12

Obrana a bezpečnosť

Polícia

177

Mesto Michalovce vstúpilo v roku 2018 do Smart Cities klubu (Oobčianského združenia, IČO 42 174 775 so sídlom v Bratislave ). V roku 2019 bol vypracovaný
Audit mesta Michalovce pre zapojenie mesta do programu Smart City, ktorý okrem zhodnotenia súčasného stavu definuje aj návrhy priorít, stratégií a opatrení
pre úspešné sa zapojenie mesta do programov Smart Cities. Projekt vychádza zo záverov tohto auditu a detailnejšie definuje a upresňuje 4 oblasti, v ktorých
definuje presnejšie očakávané zmeny po ich prípadnom zavedení do praxe.

Súčasne mesto Michalovce pripravuje Smart City stratégiu, ktorá bude ako samostatná príloha Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (v skratke
PHSR). Jednotlivé smart riešenia budú súčasne aj integrované do jednotlivých projektových zámerov PHSR, budú rovnako tak doplnené nové projektové zámery
so zapracovaním koncepcie s inteligentnými riešeniami. Mesto Michalovce predpokladá aktualizáciu a jeho schválenie v zastupiteľstve o Smart stratégiu
najneskôr do konca roka 2021.
Aktivity tohto projektu smerujú predovšetkým ku zvýšeniu bezpečnosti obyvateľov a zefektívneniu činností mesta, ktoré majú bezpečnosť zlepšiť. Z pohľadu
predstaviteľov mesta, ako aj jeho obyvateľov patrí zlepšenie bezpečnosti medzi priority. Podľa aktuálneho PHSR aj budovanie kamerového systému a
využívanie IKT patrí k hlavným prioritám mesta. V tejto súvislosti Michalovce prichádzájú s novou technológiou kamerového systému inštalovaného do vozidla
MsP.
Význam týchto priorít je zjavný už z vízie mesta definovanej v PHSR: mesta je formulovaná nasledovne: „ Bezpečné a atraktívne mesto s modernou
samosprávou mesta interaktívne komunikujúcou so svojimi obyvateľmi."
V tejto štúdii uskutočnosteľnosti je v pláne aj vybudovanie novej mobilnej aplikácie pre uvedenú oblasť a rovnako tak aj pre kvalitu ovzdušia, ktorá je tak isto
jedným s pilierov projektu, kde je v pláne osadenie 4 ks monitorovacích jednotiek pre plnohodnotný a harmonický život lokálneho obyvateľstva s kvalitnou
technickou, sociálnou infraštruktúrou a priestorom pre aktívne trávenie voľného času pre
občanov všetkých vekových kategórií v ekologicky príťažlivom a zdravom životnom prostredí.Pre tieto účely sa súčasne budú aj pasportizovať vybrané lokality a
to z dôvodu identifikácie prípadných problémov jednotlivých lokalitách
Samostatnou veľkou oblasťou je odpadové hospodárstvo a jeho transformácia do evidencie poplatku za odpad vo forme motivačnej pre jednotlivých poplatníkov
v meste.

Projekt sa zameriava na nasledujúce identifikované nedostatky a očakávané zmeny:
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Identifikované nedostatky

Očakávaná zmena

Aktuálne prebieha zber komunálneho odpadu, ako aj separovaného
odpadu od obyvateľov mesta anonymne, separácia od obyvateľov
bývajúcich v bytových domoch (KVB) prebieha do spoločných nádob na
separovaný odpad, separácia od obyvateľov bývajúcich v individuálnej
bytovej zástavbe (IBV) prebieha do igelitových vriec, v konečnom
dôsledku je anonymná. Súčasné systémy triedeného zberu vykazujú
veľmi nízku účinnosť, čo je spôsobené predovšetkým z dôvodu
nedostatočného komfortu pre obyvateľov z hľadiska dostupnosti zberných
nádob, nedostatočnej informovanosti či záujmu o triedenie odpadu.

Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude zefektívnenie odpadového
hospodárenia mesta, poskytovania služieb mesta, skvalitnenia života a
informovanosti občanov. Občania mesta získajú nové informácie, ktoré
prispejú k zlepšeniu ich života a zníženiu množstva odpadu.
Nevyhnutným predpokladom kvality života občanov je kvalitné životné
prostredie, slobodný prístup k informáciám, ako aj kvalitné verejné služby.

Ďalšie faktory
Prítomnosť lokality MRK (viac ako 8% občanov) a s tým súvisiaca
nutná realizácia uzamykateľných zberných stojísk
Požiadavky od obyvateľov na hmotnostný zber odpadu a úhrad
v závislosti od množstva vygenerovaného a vyseparovaného odpadu

Navrhujeme moderné riešenie, ktoré v rámci architektúry definuje moduly
umožňujúce efektívnu implementáciu jednotlivých analytických systémov
a poskytovanie elektronických služieb. Hlavným cieľom mesta je vytvoriť
efektívny odpadový systém, ktorý zabezpečí ekologickejšie
a ekonomickejšie nakladanie s odpadmi vyprodukovanými na území
mesta, na základe ktorého sa poskytne občanom jednoduchšia a
komfortnejšia možnosť odovzdať vytriedené zložky komunálnych
odpadov, a tým sa zníži celkový objem odpadu na skládke.
Aplikácia bude sumarizovať všetky informácie týkajúce sa odpadového
hospodárstva v meste na jednom mieste. Občan bude prostredníctvom
notifikácií informovaný o odvoze jednotlivých druhov odpadu v
konkrétnom dni a čase, o pristavení veľkoobjemových kontajnerov na
konkrétnych miestach v meste, o možnosti objednať si kontajner, odvoz
odpadu mimo vyhradenej predplatenej služby, na jednom mieste bude
mať informácie o zberných dvoroch v meste, ako aj o službách pre
triedený odpad. Aplikácia umožní urobiť okamžitú reklamáciu s odoslaním
na mesto, s krátkym popisom a pridaním fotodokumentácie.
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V súčasnosti mesto nedisponuje videotechnológiou, ktorá by
monitorovala a dohliadala na verejné priestranstvá a zbierala
pasportizačné údaje ďalej využiteľné na zlepšenie kvality života občanov.
V súvislosti s prechodom kometencií na samosprávu v oblasti zimnej
údržby na chodníkoch mesto nemá kapacitu na operatívny monitoring
úsekov potrebných na riešenie a často sa rieši až na zákade podnetu
občanov, žiaľ často až v prípade úrazu na príslušnom úseku.

Modernizácia vozidiel pre odvoz komunálneho odpadu bude doplnená o
osadenie videotechnológie umožňujúcej snímanie dopravnej
infraštruktúry a k nej priliehajúcich plôch. Bude tak efektívnym spôsobom
zaistené priebežné zbieranie pasportizačných údajov.
Bude umožnený systematický dohľad nad poriadkom verejných
priestranstiev. Táto riešená oblasť má väčší priamy prínos pre mesto a
jeho služby, pretože je možné efektívne zisťovať poruchy a poškodenia,
napríklad výtlky na vozovke, poškodené dopravné značenie, prerastená
tráva alebo zarastené niektoré priestory.
Táto oblasť tak nepriamo vplýva na občanov, keďže zvyšuje kvalitu
dopravnej infraštruktúry, ako aj verejných priestranstiev.

Mesto v súčasnosti disponuje obmedzeným meraním kvality ovzdušia,
jednoduchý merač je súčasťou „inteligentnej lavičky“ umiestnenej na
Námestí slobody, Výsledky jej meraní však nie sú prepojené na žiadny
IS, sú k dispozícii len administrátorovi. Lavička vyhodnocuje graf priebehu
dennej teploty, vlhkosti a kvality vzduchu, merač má krátky dosah - cca
30 m.

Monitorovaním ovzdušia v meste sa zabezpečí dostatok komplexných
vstupov pre dlhodobé analýzy. Občan bude prostredníctvom aplikácie
informovaný o stave ovzdušia a okamžite notifikovaný v prípade zlého
stavu ovzdušia. Hlavným cieľom je včasné a komplexné informovanie
občanov. Zvyšuje sa tak kvalita starostlivosti o ich zdravie.

Súčasný kamerový systém je nedostatočný, pri pokrytí všetkých
problémových lokalít a miest by sme potrebovali navýšiť ich počet
minimálne na 10-násobok súčasného počtu. Komunikácia MsP s
príslušníkmi OR PZ sa realizuje na dennej báze.

Rozšírením monitorovania mesta a zavedením automatizovaných
videoanalytických funkcií mesto dosiahne 3 kľúčové benefity kamerového
systému:
1.

V hliadkovej službe počas roka príslušníci MsP používajú 4 motorové
vozidlá. V priebehu roka 2019 Mestská polícia v Michalovciach
zaevidovala 2 155 priestupkov, ktoré sa následne riešili v zmysle
príslušných právnych predpisov. Mestská polícia vlastnou činnosťou
zistila 1 772 priestupkov, čo predstavuje 82,23 %. Najčastejšie priestupky
– zákaz zastavenia a státia, zákaz vjazdu, parkovanie na zeleni, bránenie
vjazdu, výjazdu a pod.

Zefektívni sa činnosť mestskej polície.

2.

Zrýchli sa identifikácia priestupkov.

3.

Zrýchli sa reakcia na priestupky.

V častiach mesta so zvýšeným výskytom občanov MRK je pri súčasnom
stave náročné udržanie verejného poriadku a hlavne následne riešenie
prestupkov, keďže často nie su zdokumentované.

3. Cieľová skupina projektu
Projekt sa zameriava na nasledujúce cieľové skupiny, ktoré budú využívať výsledky projektu:

Cieľová skupina

Kvantifikácia cieľovej skupiny
Vedenie mesta, zamestnanci mestského úradu a podriadených organizácií (ďalej ako „Mesto“)

80 zamestnancov

Občania s trvalým pobytom na území mesta (ďalej ako „Občan“)

37 055 obyvateľov

Podnikatelia so sídlom prevádzky na území mesta - všetky právne formy (ďalej ako „Podnikateľ“)

3 940 podnikateľov

Návštevníci mesta (ďalej ako „Návštevník“)

80 000 návštevníkov ročne

4. Súlad navrhovaného projektu s cieľmi relevantných strategických dokumentov
Projekt je realizovaný v súlade s určenými strategickými dokumentmi nasledovne:

Strategický dokument

Popis súladu so strategickým dokumentom

Národná koncepcia informatizácie
verejnej správy Slovenskej republiky
(2016)

ü interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou - Cieľom je dosiahnutie efektívneho a
priameho poskytovania služieb mesta pre občanov alebo iné osoby, ktoré realizujú životné situácie na území
mesta. Zámerom je zvýšenie štandardu, kvality a dostupnosti koncových služieb pre podnikateľov a občanov.

ü integrácia a orchestrácia – Navrhované riešenia podporia zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti služieb.
Bude zabezpečená celková dostupnosť, otvorenosť a dôveryhodnosť údajov.

ü riadenie údajov a big data – Prostredníctvom analýz, reportov a spracovaním získaných údajov sa podporí
skvalitnenie rozhodovacieho procesu vo verejnej správe. Bude umožnená analýza veľkého množstva údajov
v reálnom čase.

ü otvorené údaje - Zabezpečenie otvorených údajov pre fyzické osoby a podnikateľov. Zverejnenie otvorených
údajov a ich ďalšie využívanie nielen v prostredí verejnej správy.

ü kybernetická bezpečnosť – Bezpečnostná architektúra zabezpečí súlad integrovaných systémov s
požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť.
Strategický dokument pre oblasť rastu
digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry
prístupovej siete novej generácie 2014 2020

Súlad predovšetkým s:
Tematickým cieľom 2: Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám, ako aj ich využívania
a kvality:
ü služby občanom a podnikateľom,
ü efektívna verejná správa,
ü rozvoj elektronických služieb,
ü využívanie otvorených dát,
ü podpora procesov efektívnej VS,
ü bezpečnosť.

Na základe Správy o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 má "Slovensko problém s kvalitou ovzdušia, nízkou mierou
recyklácie aj ochranou ekosystémov, čo vplýva na ekonomiku, zamestnanosť a komfort života".

Preto aj týmto projektom Mesto reflektuje práve na najpálčivejšie uvedené problémy a zavádza moderné technológie v oblasti odpadového hospodárstva, kde
predpokladá zvýšenie recyklácie, zlepšenie ochrany ovzdušia a zlepšenie stavu verejných priestranstiev.

Štúdia sa zameriava na zavedenie moderných technológií SMART CITY do riadenia procesov mesta Michalovce z dôvodu ich zefektívnenia, zlepšenia
vybraných procesov, zníženia počtu priestupkov na verejných priestranstvách, zníženia produkcie odpadu a zvýšenia triedenia odpadov.
Využívanie moderných technológii zabezpečí informovanosť o stave ovzdušia pre obyvateľov a návštevníkov mesta, zabezpečí opakovanú pasporitzáciu
objektov v dostupnosti trás pre vývoz odpadu, v rámci samotného manažmentu odpadu a jeho transformáciu na úpravu poplatku za odpad na adresnú formu vo
vzťahu k objemu odpadu vyprodukovaného platiteľom poplatku a rovnako tak identifikácia priestupkov so zameraním na prevenciu znižovania priestupkov v
kompetencii MsP.
Projekt sa týka nasledovných aktérov:
Mesto Michalovce- budúci žiadateľ o nenávratný finančný príspevok a vykonávateľ projektu
ÚPPVII - koordinátor oblasti informatizácie v rámci verejnej správy
Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce, príspevková organizácia mesta Michalovce - spoločnosť ktorá vykonáva zber a spracovanie
odpadu, bude realizovať časž aktivít projektu, vykonávať evidenciu nádob, odpadu od občanov, zabezpečovať pasportizáciu infraštruktúry, monitorovať
stav životného prostredia pomocou moderných technológii
Občan – cieľová skupina projektu a konečný užívateľ výsledkov, ktorý dostáva spätnú väzbu o svojom správaní v oblasti odpadov, životného prostredia
a ďalších dotknutých oblastí.
Podnikatelia -cieľová skupina projektu a konečný užívateľ výsledkov, ktorý dostáva spätnú väzbu o svojom správaní v oblasti odpadov, životného
prostredia a ďalších dotknutých oblastí.
Dodávatelia – dodávatelia s subdodávatelia jednotlivých komponentov naplánovaných v projekte.

5. Identifikácia aktérov a cieľových skupín
Aktér

Rola
Kva
ntifi
kácia

Mesto Michalovce

Budúci žiadateľ’ o nenávratný finančný príspevok a vykonávateľ’ projektu.

1

Informač
ný
systém
VS

Webový
portál
Mobilná
aplikácia
Cloud
IoT
platforma

Technické a záhradnícke služby mesta
Michalovce, príspevková organizácia
mesta Michalovce

Spoločnosť, ktorá vykonáva zber a spracovanie odpadu bude realizovať časť aktivít projektu, vykonávať evidenciu
nádob, odpadu od občanov, zabezpečovať pasportizáciu infraštruktúry, monitorovať stav životného prostredia
pomocou moderných technológií.

1

Webový
portál
Mobilná
aplikácia
Cloud
IoT
platforma

Občan

37
055
Cieľová skupina projektu a konečný užívateľ’ výsledkov, ktorý dostáva späť väzbu o svojom správaní v oblasti
odpadov, životného prostredia a ďalších dotknutých oblastí.

Webový
portál
Mobilná
aplikácia

Cieľová skupina projektu a konečný užívateľ výsledkov, ktorý dostáva späť väzbu o svojom správaní v oblasti
odpadov, životného prostredia a ďalších dotknutých oblastí.

3
940

Webový
portál

Podnikatelia
Mobilná
aplikácia

6. Identifikácia vzťahu medzi oblasťou, aktérmi a životnými situáciami

AKTÉR

OBLASŤ

DOPAD

Vedenie
mesta

Manažment odvozu odpadu

Dynamická pasportizácia založená na
videotechnológii

zníži sa personálna zaťaž na vybavovanie reklamácií spojených s odvozom odpadu

- umožní zaviesť progresívne platby za poplatok za odpad vo svojom VZN, ktoré budú závislé na
skutočne vyprodukovanom množstve odpadu
-

zabezpečí pripravenosť mesta na platnosť novej legislatívy

-

zvýši sa informovanosť občanov

-

vytvorí sa dlhodobo udržateľný, efektívny a častý spôsob zberu fotodokumentácie stavu siete

-

zabezpečí sa efektívny spôsob automatického sledovania vybraných parametrov siete a jej atribútov

- zaistia sa štatistické vstupy vývoja vybraných parametrov ako vstupy pre rozhodovanie mesta v
dotknutých oblastiach

Monitorovanie ovzdušia

KÓD
OBLASTI

-

vytvorí sa dlhodobo udržateľný, komplexný spôsob monitorovania ovzdušia v meste

-

zaistia sa vstupy pre dlhodobé analýzy

158, 166,
055,

081,

167, 169,
146

Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou
cestnej premávky

Občania
mesta

Manažment odvozu odpadu

Dynamická pasportizácia založená na
videotechnológii

-

zefektívni sa činnosť mestskej polície

-

vytvorí sa možnosť objektívne zachytávať priestupky

-

poskytne sa širšia a včasná informovanosť o poskytovaných službách odvozu odpadu

- k dispozícii bude transparentne zdokumentovaný úkon vysýpania odpadu - odpadá nedôvera,
možnosť kontroly
-

vytvoria sa ďalšie nástroje na objednanie neštandardných odvozov odpadu

-

občanovi budú k dispozícii prístupné obrazové informácie

-

bude mať k dispozícii okamžité prehľadové informácie o aktuálnom stave

081, 083,
176,

158, 166,
055

081,

Monitorovanie ovzdušia

-

bude mať k dispozícii okamžité informácie o aktuálnom stave ovzdušia v meste a jeho častiach

-

v prípade zlého stavu ovzdušia bude občan okamžite notifikovaný
167, 169,
146

Mestská
polícia

Podnikateľský
sektor

Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou
cestnej premávky

Manažment odvozu odpadu

Dynamická pasportizácia založená na
videotechnológii

Monitorovanie ovzdušia

-

zefektívni sa činnosť mestskej polície

-

poskytne sa širšia možnosť zachytávať a dokumentovať priestupky

-

vytvorí sa časová úspora pri riešení priestupkov

-

poskytne sa väčšia a včasnejšia informovanosť o poskytovaných službách odvozu odpadu

081, 083,
176,

158, 166,
055

- bude dostupný transparentne zdokumentovaný úkon vysýpania odpadu - odpadne nedôvera,
umožní sa možnosť kontroly
-

vytvoria sa ďalšie nástroje pre objednanie neštandardných odvozov odpadu

-

k dispozícii budú dostupné open dáta

-

poskytne sa dostupná aktuálna obrazová informácia infraštruktúry

-

k dispozícii budú dostupné open dáta

-

dostupné budú okamžité informácie o aktuálnom stave ovzdušia v meste a jeho častiach

-

vytvorí sa možnosť notifikácií v prípade zlého stavu ovzdušia

081,

167, 169,
146

6.1. Popis dopadu projektu rekapitulácia
6.2. Vedenie mesta
1. A) v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva
- zníži sa personálna záťaž na vybavovanie reklamácií spojených s odvozom odpadu,
- umožní zaviesť progresívne platby za poplatok za odpad vo svojom VZN, ktoré budú závislé na skutočne vyprodukovanom množstve odpadu
- zvýši sa motivácia obyvateľov znižovať množstvo odpadu, zvýšiť množstvo vyseparovaného odpadu
- zabezpečí sa pripravenosť mesta na platnosť novej legislatívy
- zvýši sa informovanosť občanov
1. B) v oblasti pasportizácie
- vytvorí sa dlhodobo udržateľný, efektívny a častý spôsob zberu fotodokumentácie stavu siete
- vytvorí sa efektívny spôsob automatického sledovania vybraných parametrov siete a jej atribútov
- identifikáciou neštandardných stavov siete oproti nadefinovaným štandardom sa umožní ich promptné riešenie
- umožní sa rozhodovanie mesta v dotknutých oblastiach na základe štatistických vstupov vývoja vybraných parametrov
1. C) v oblasti monitorovania ovzdušia
- vytvorí sa dlhodobo udržateľný komplexný spôsob monitorovania ovzdušia v meste
- zaistia sa vstupy pre dlhodobé analýzy
1. D) v oblasti zvyšovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

- zefektívni sa činnosti mestskej polície
- vytvorí sa možnosť zachytávať priestupky

6.3. Občania mesta – jedná sa o celú populáciu mesta 37 055 občanov mesta.
1. A) v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva
- väčšia a včasná informovanosť o poskytovaných službách zvozu odpadu
- transparentnosť a zdokumentovaný úkon vysýpania odpadu – odpadá nedôvera, možnosť kontroly
- ďalšie nástroje pre objednanie neštandardných odvozov odpadu
1. B) v oblasti pasportizácie
- prístupné obrazové informácie
- prehľadové informácie o aktuálnom stave
1. C) v oblasti monitorovania ovzdušia
- okamžité informácie o aktuálnom stave ovzdušia v meste a jeho častiach
- notifikácie v prípade zlého stavu ovzdušia

6.4. Mestská polícia
1. A) v oblasti zvyšovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
- zefektívnenie činnosti mestskej polície, možnosť efektívne zachytávať a zaznamenávať priestupky

6.5. Podnikateľský sektor
1. A) v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva
- väčšia a včasná informovanosť o poskytovaných službách zvozu odpadu
- transparentnosť a zdokumentovaný úkon vysýpania odpadu – odpadá nedôvera, možnosť kontroly
- ďalšie nástroje pre objednanie neštandardných odvozov odpadu
- dostupné open dáta
1. B) v oblasti pasportizácie
dostupná aktuálna obrazová informácia infraštruktúry
dostupné open dáta
1. C) v oblasti monitorovania ovzdušia
- okamžité informácie o aktuálnom stave ovzdušia v meste a jeho častiach
- notifikácie v prípade zlého stavu ovzdušia

7.

Skratka /Značka

Vysvetlenie

Mesto

Mesto Michalovce ako žiadateľ

MsÚ

Mestský úrad Michalovce

MsÚ (IaG)

Mestský úrad Odbor informatizácie a grantov

VZN

Všeobecne záväzné nariadenie mesta

EÚ

Európska únia

ŽP

Životné prostredie

ŽS

Životné situácie

VS

Verejná správa

NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

OPII

Operačný program Integrovaná infraštruktúra

ŽoNFP

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

QR kód

Z angl. Quick Response Code

IKT

Informačno-komunikačné technológie

TaZS

Technické a záhradnícke služby

MRK

Marginalizovaná rómska komunita

KPI

Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (Key Performance Indicator)

ZŤP

Zdravotne ťažko postihnutý

IBV

Individuálna bytová výstavba

KVB

Komplexná bytová výstavba

MsP

Mestská polícia

OR PZ

Okresné riaditeľstvo policajného zboru

PCB

Polychlórované bifenyly

RFID

Rádio frekvenčná identifikácia (Radio Frequecy IDentification)

IS

Informačný systém

HW

Hardvér

IoT

Internet vecí (Internet of things)

MIRRI SR

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

GIS

Geografický informačný systém

KRIS

Koncepcia rozvoja informačných systémov

GDPR

Všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov (General Data Protection Regulation)

API Gateway

Aplikačné rozhranie Gateway na infraštruktúre alebo vo vozidle

Open ID Connect

Systém pre decentralizovanú správu identít

REST

Architektonický koncept komunikácie (Representation state of transport)

Access Token

Token obsahujúci bezpečnostné údaje pre prihlasovanie

HTTPS

Zabezpečený hypertextový prenosový protokol (hypertext transfer protokol secure)

Cookie

V protokole http malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server pošle webovému prehliadaču a sú dočasne uložené v počítači.

ZKO

Zmesový komunálny odpad

TCO

Celkové náklady spojené s vlastníctvom (Total Cost of Ownership)

CBA

Analýza nákladov a prínosov (Cost-Benefit Analysis)

N/A

Nerelevantné

PO

Prioritná Os

MQTT

Message Queuing Telemetry Transport

SQL

Structured Query Language

KO

Komunálny odpad

SSL

Secure Sockets Layer

Moderné technológie - SMART CITY - Mesto Michalovce plánuje v rámci projektu zaviesť výrazné zlepšenie v oblastiach, ktoré sú v správe mesta, a to pomocou
dát získaných prepojením mestských informačných systémov a externých senzorov a zariadení. Získavaním, poskytovaním a prácou s takýmito dátami
zefektívnime rozhodovanie a realizáciu politík v daných oblastiach.
Cieľom projektu je prostredníctvom moderných technológií komplexne vyriešiť štyri doménové oblasti spadajúce do správy mesta:
manažment odvozu odpadu,
dynamickú pasportizáciu založenú na videotechnológii,
monitorovanie ovzdušia,
dohlaď nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky.

Oblasti budú riešené pomocou implementácie IoT umiestnených vo vozidlách určených pre zber odpadu, umiestnením technológií do vozidiel mestskej polície,
inštaláciou monitorovacích staníc na strategické miesta. Z tejto implementovanej senzorickej vrstvy budú získavané potrebné údaje, ktoré budú zhromažďované
a vyhodnocované v centrálnej platforme.
Vo všetkých prípadoch získané údaje umožnia komplexné riešenie predmetných oblastí.
V oblasti odpadového hospodárstva sa zrealizuje inovatívne komplexné riešenie. V cieľovom stave bude presná evidencia odpadu podľa domácností,
príslušnosti domácnosti k zbernej nádobe a zároveň zdokumentovaný proces vysýpania, resp. samotnej obsluhy nádoby.
Systém bude využívať RFID čipy umiestnené v nádobách, automatický vážiaci systém, čítačky RFID čipov a kamerový systém pre dokumentovanie akcie
vysýpania. Mesto získa podrobné informácie umožňujúce zaviesť progresívny systém platenia za vyprodukovaný odpad a automatické vybavovanie reklamácií
občanov.
V oblasti pasportizácie a zberu informácií o aktuálnom stave infraštruktúry bude inovatívnym spôsobom využité vozidlo pre odvoz odpadu, na ktorom budú
umiestnené kamery pre zber obrazových dát z infraštruktúry. Zároveň bude vo vozidle aj výkonná riadiaca jednotka umožňujúca priamo v reálnom čase
vyhodnocovať odchýlky vybraných parametrov od požadovaného stavu.
Riešenie je koncipované ako otvorené a budú z neho poskytované open dáta. Navyše je možné procesom deep learningu neustále zvyšovať množinu
rozlišovaných skutočností a zvyšovať tak prínos riešenia pre mesto, ale hlavne pre jeho občanov. Mesto tak získa novú dimenziu informácií efektívnou cestou.
V oblasti monitorovania ovzdušia pôjde o zaistenie komplexného pohľadu. Centrálna platforma bude mať k dispozícii v reálnom čase hodnoty zo štyroch
strategicky umiestnených monitorovacích staníc. Výstupné informácie budú k dispozícii osobitne pre každú lokalitu, ale aj z nich bude vyskladaný ucelený pohľad
na stav ovzdušia celého mesta. S využitím analýzy historických priebehov sledovaných parametrov bude možné robiť aj krátkodobú predikciu.
Poslednou pokrytou doménou je oblasť bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Vozidlo mestskej polície bude osadené komplexnou technológiou schopnou
zbierať dáta o dopravných priestupkoch, a tak výrazne zefektívniť prácu mestskej polície.
Keďže projekt zahŕňa riešenie pre odpadové hospodárstvo na celom území mesta, ako aj plošnú možnosť využívania mobilnej aplikácie a monitorovanie stavu
ovzdušia, dotkne sa všetkých obyvateľov mesta. Hlavný prínos pre občanov spočíva v zefektívnení služieb, ktoré im mesto poskytuje, skvalitnení života (napr.
pomocou zdravšieho životného prostredia) a zvýšení informovanosti.

Počet zavedených prvkov IoT na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe:
Kamery (zadné dokumentačné) na vozidlách pre odvoz odpadu: 4
Súbory bočných kamier pre pasportizáciu: 2
Zariadenie na vozidlách (čítačky RFID a váhy): 4
RFID čipy/QR na odpadových nádobách: 4 240
Pracovisko pre ukladanie dát: 1
Stanice monitorovania ovzdušia: 4
Kamera s vyhodnocovacou jednotkou do vozidla mestskej polície: 1

Indikatívny harmonogram:

Vyhlásenie zákazky sa predpokladá v januári 2021. Pri zachovaní zákonných termínov sa vyhodnotenie zákazky a pristúpenie k zmluve s víťazným uchádzačom
/víťaznými uchádzačmi predpokladá v júni 2021. Začiatok dodávky sa následne predpokladá v júli 2021.

Aktivita

Trvanie

Realizácia verejného obstarávania

01/21 – 06/21

Dodanie HW a SW

07/21 – 10/21

Analýza a dizajn

07/21 – 04/23

Implementácia služieb

07/21 – 04/23

Nasadenie

11/21 – 12/21
02/22 – 02/22
04/23 – 04/23
06/23 – 06/23

Testovanie

10/21 – 02/22
05/23 - 06/23

Riadenie projektu

01/21 – 06/23

Publicita a informovanosť

01/21 – 06/23

Na základe identifikovaných nedostatkov, ako aj príležitostí pre zlepšenie sa mesto rozhodlo zapojiť sa do tejto výzvy. Z pohľadu predstaviteľov mesta, ako aj
jeho obyvateľov patrí zlepšenie bezpečnosti medzi priority. V záujme vybudovania ,,Bezpečného a atraktívneho mesta s modernou samosprávou mesta
interaktívne komunikujúcou so svojimi obyvateľmi” je v pláne aj budovanie kamerového systému, využívanie IKT a novej mobilnej aplikácie pre uvedenú oblasť a
rovnako tak aj pre kvalitu ovzdušia, ktorá je tak isto jedným z pilierov projektu, ktorý pomôže zabezpečiť plnohodnotný a harmonicky život lokálneho obyvateľstva
s kvalitnou technickou, sociálnou infraštruktúrou a priestorom pre aktívne trávenie voľného času pre občanov všetkých vekových skupín. Vybrané lokality sa
súčasne budú aj pasportizovať z dôvodu identifikácie prípadných problémov v jednotlivých lokalitách. Samostatnou veľkou oblasťou je odpadové hospodárstvo a
jeho transformácia do evidencie poplatku za odpad vo forme motivačnej pre jednotlivých poplatníkov v meste.
Predkladaný projekt naplní relevantné merateľné ukazovatele v zmysle OPII:
Pre typ aktivít: E. Podpora budovania inteligentných miest a regiónov
P0945: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe (Ukazovateľ vyjadruje počet senzorov a ďalších
prvkov internetu vecí implementovaných v mestách slúžiacich na získavania dát v rámci prioritných oblastí.): 4256
V projekte ide o nasledovné oblasti:
regulácia dopravy - prvky upokojenia dopravy, smerovanie dopravy, pohyb osôb a dopravných prostriedkov,
lokálne environmentálne ukazovatele (hlučnosť, prašnosť, emisie znečisťujúcich látok a prvkov, teplota, vibrácie a pod.),
smart manažment komunálneho odpadu - napr. senzory naplnenia odpadových nádob a pod.,
zvýšenie úrovne bezpečnosti na verejných miestach (inteligentné kamerové systémy s analýzou obrazu, zvukov a pod.).

Súlad plánovaných výsledkov

Intervencia definovaná v OPII projektu

Súlad s plánovanými výsledkami - intervenciami definovanými v OPII

Prostriedok

Zoptimalizovanie vykonávania
podporných činností verejnej správy

Zvýšenie rýchlosti nápravy neporiadku na verejných priestranstvách a opráv
poškodenej vozovky.

Nástroj dynamickej pasportizácie

Zvýšenie efektivity zamestnancov
verejnej správy

Zvýšenie efektivity zamestnancov verejnej správy - efektívnejšie vybavovanie
reklamácií a podnetov v oblasti odpadového hospodárstva

Videozáznam procesov
vysýpania

Zvýšenie využívania dát v procesoch a
pri tvorbe politík

Súhrnné údaje z oblastí: pasportizácie, odpadového hospodárstva, stavu
ovzdušia

Zhromažďovanie a analýza
údajov v CLOUD platforme

Zníženie vynakladaných zdrojov
občanov, podnikateľov a verejnej správy

Efektívny spôsob dynamickej pasportizácie infraštruktúry mesta.

Dynamická video pasportizácia z
vozidiel pre odvoz odpadu

Hlavní zainteresovaní účastníci, ktorí budú dotknutí realizáciou projektu:
občania mesta
zamestnanci mesta
mesto Michalovce
mestská polícia
podnikatelia a iné organizácie pôsobiace na území mesta alebo využívajúci infraštruktúru mesta
návštevníci mesta

Hlavnými cieľmi SMART riešenia pre mesto sú:
znížiť náklady na manažment odpadového hospodárstva
zabezpečiť súlad s legislatívou
podporovať ochranu zdravia a bezpečnosť obyvateľov
podporovať ekologické správanie v oblasti produkcie odpadov
znížiť náklady na sledovanie stavu infraštruktúry
zabezpečiť efektivitu dohľadu nad plynulosťou a dodržiavaním pravidiel cestnej premávky
zvýšiť používanie elektronických služieb občanov
zvýšiť spokojnosť občanov s fungovaním verejnej správy
zvýšiť efektivitu zamestnancov verejnej správy

Manažment odpadového hospodárstva
Východiská a zdôvodnenie výberu problematiky odpadového manažmentu:
Nedostatočná miera triedenia, chýbajúca motivácia pre obyvateľov mesta
Prítomnosť lokality MRK (8 % občanov) a s tým súvisiaca realizácia uzamykateľných zberných stojísk
Postupné vytváranie uzamykateľných stojísk v celom meste v častiach s IBV
Požiadavky od obyvateľov na hmotnostný zber odpadu a úhrad v závislosti od množstva vygenerovaného a vyseparovaného odpadu
Pripravenosť TaZS zaviesť technologické zmeny pri zbere odpadu
Možnosti v backoffice pre integráciu získaných údajov

Hlavnou úlohou navrhovaného riešenia bude bezpochyby zefektívnenie odpadového hospodárenia mesta, poskytovania inovatívnych a otvorených služieb
mesta, skvalitnenia života a informovanosti občanov. Občania mesta získajú nové informácie, ktoré prispejú k zlepšeniu ich života a zníženiu množstva odpadu,
získajú možnosť spätnej väzby a komunikácie so samosprávou prostredníctvom mobilnej aplikácii. Nevyhnutným predpokladom kvality života občanov je kvalitné
životné prostredie, slobodný prístup k informáciám, ako aj kvalitné verejné služby.
Mesto sa plánuje aktívne zapojiť do realizácie celkovej stratégie rozvoja Smart City. Táto štúdia uskutočniteľnosti popisuje súčasný stav odpadového
hospodárstva, navrhuje moderné riešenie, ktoré v rámci architektúry definuje moduly umožňujúce efektívnu implementáciu jednotlivých analytických systémov a
poskytovanie elektronických služieb. Hlavným cieľom mesta je vytvoriť efektívny odpadový systém, ktorý zabezpečí ekologickejšie a ekonomickejšie nakladanie
s odpadmi vyprodukovanými na území mesta, na základe ktorého sa poskytne občanom jednoduchšia a komfortnejšia možnosť odovzdať vytriedené zložky
komunálnych odpadov, a tým sa zníži celkový objem odpadu na skládke. Predkladaný projekt slúži na naplnenie cieľa v oblasti rozvoja životného prostredia v
rámci priority odpadového hospodárstva, a to zabezpečiť skvalitnenie systému odpadového hospodárstva a zlepšiť podmienky na triedenie odpadu. Súčasné
systémy triedeného zberu vykazujú veľmi nízku účinnosť, čo je spôsobené predovšetkým z dôvodu nedostatočného komfortu pre obyvateľov z hľadiska
dostupnosti zberných nádob, nedostatočnej informovanosti či záujmu o triedenie odpadu.

Hlavný cieľ v odpadovom hospodárstve sa dosiahne prostredníctvom nasledujúcich funkcionalít:
1. Funkcionalita umožňujúca obsluhe vozidla dokumentovať rôzne dôvody, prečo nebolo možné realizovať objednanú službu.
2. Funkcionalita umožňujúca na mieste zdokumentovať a centrálne zbierať materiály pre reklamácie občanov, ktorí sa môžu sťažovať na nevysypanie
alebo zlé vysypanie odpadových nádob.
3. Funkcionalita umožňujúca na mieste vážiť a centrálne zbierať údaje o vysypanom množstve odpadu.
4. Zavedenie sofistikovanejšieho spôsobu výberu poplatkov za odvážaný odpad založené na hmotnosti odvozeného odpadu.
5. Funkcionalita umožňujúca presnú evidenciu pre prevádzkovateľa služby o vysypaných množstvách a perióde podľa oblasti, ulíc a domácností.
6. Funkcionalita umožňujúca automatické notifikovanie občanov na blížiacu sa službu odvozu odpadu.
7. Funkcionalita umožňujúca jednoduchým spôsobom priobjednať odvoz neštandardného odpadu, ako aj komunálneho odpadu nad rámec bežnej služby.
8. Funkcionalita umožňujúca pre prevádzkovateľa služby plošne informovať občanov o rôznych doplnkových službách odvozu odpadu.
9. Funkcionalita umožňujúca poskytovať open dáta pre tretie strany.

Pasportizácia komunikačnej siete a priľahlých priestranstiev
Východiská a zdôvodnenie výberu problematiky dynamickej pasportizácie:
Mesto prevádzkuje Geografický informačný systém s rôznymi vrstvami o.i. – vrstva aktuálnych rozkopávok, vrstva evidencie rezervovaných parkovacích
miest a pod.

Výskyt neohlásených rozkopávok ciest a verejných priestranstiev.
Veľký rozsah komunikácií a chodníkov v meste vzhľadom na kontrolu ich stavu.
Modernizácia vozidiel pre odvoz komunálneho odpadu bude doplnená o osadenie videotechnológie umožňujúcej snímanie dopravnej infraštruktúry a k nej
priliehajúcich plôch. Bude tak efektívnym spôsobom zaistené priebežné zbieranie pasportizačných údajov.
Na dvoch vozidlách bude inštalovaná videotechnológia. Ide o 3 kamery vhodné špeciálne pre inštaláciu do vozidiel s outdoor úpravou. Tieto budú zbierať čelný,
bočný a zadný pohľad na infraštruktúru.

Odhaľovanie a záznam dopravných priestupkov
Východiská a zdôvodnenie výberu problematiky plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky:
Vysoký počet v oblasti nedovoleného parkovania (na chodníku, na miestach pre ZŤP atď.),
Vysoký počet priestupkov spôsobených príslušníkmi MRK,
Zvýšenie bezpečnosti Mesta a možnosť monitorovania verejných priestranstiev 24/7 vzhľadom na služby MsP a počet príslušníkov (33).
Mestská polícia ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti
cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami alebo dopravnými zariadeniami.
Projekt v tejto oblasti rieši automatizáciu a automatický záznam priestupkov v cestnej premávke.

Odhaľovanie a zachytávanie priestupkov bude realizované pomocou nasledovných funkcionalít:
Funkcionalita

Popis

Funkcionalita umožňujúca automatický záznam priestupkov v cestnej premávke:

a.

Zákaz parkovania

b.

Zákaz zastavenia

c.

Zákaz státia

d.

Jazda vo vyhradenom jazdnom pruhu

Funkcionalita umožňujúca rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel pre účely:

ďalšieho overenia, napríklad či nejde o vozidlo
zo záujmovej skupiny
prípadného využitia spolu s ďalšími údajmi na
určenie dĺžky parkovania

Funkcionalita umožňujúca definovať jednotlivé zóny pre zachytávanie priestupkov s pomocou mapových
podkladov a tak správne zaznamenať priestupky.

Funkcionalita umožňujúca operátorovi v prípade potreby spustiť záznam manuálne.
Príprava na viac inštalácií:

zamedzenie duplicitného vyhodnotenia
priestupku
odvodenie dĺžky parkovania/státia

Monitorovanie kvality ovzdušia
Východiská a zdôvodnenie výberu problematiky monitorovania ovzdušia:
prítomnosť environmentálnych záťaží v meste a jeho blízkosti (Elektráreň Vojany, PCB látky, Chemko Strážske, 7 monitorovaných environmentálnych
záťaží v meste),
nárast novo-diagnostikovaných onkologických ochorení na území medzi mestami Michalovce, Strážske a Humenné, ktoré sa dostalo do povedomia ako
„trojuholník smrti“,
výskyt udalostí v minulosti ako únik čpavku zo Zimného štadióna,

zvýšenie informovanosti občanov o čistote ovzdušia v meste a hodnotách sledovaných ukazovateľov.
V oblasti životné prostredie je v pláne periodické vyhodnotenie a spracovanie základných a vybraných imisných ukazovateľov podľa jednotlivých miest inštalácií.

Funkcionalita predpokladá evidenciu minimálne sledovaných ukazovateľov:
Miesto inštalácie stanice

Merané ukazovatele

1.

Vajanského ulica (IBV pod Hrádkom a sídlisko Západ)

Teplota, vlhkosť, tlak, svetlo, hluk, prachové častice, oxid uhoľnatý, oxid dusičný, ozón, čpavok

2.

Partizánska ulica (Sídlisko SNP a sídlisko Stráňany)

Teplota, vlhkosť, tlak, svetlo, hluk, prachové častice, oxid uhoľnatý, oxid dusičný, ozón, čpavok

3.

Hollého ulica (Sídlisko Východ)

Teplota, vlhkosť, tlak, svetlo, hluk, prachové častice, oxid uhoľnatý, oxid dusičný, ozón, čpavok

4.

Štefánikova ulica (Sídlisko Juh)

Teplota, vlhkosť, tlak, svetlo, hluk, prachové častice, oxid uhoľnatý, oxid dusičný, ozón, čpavok

Miesto inštalácie stanice

Monitorovaná oblasť

Možné ohrozenia v polomere zariadenia

1

Vajanského ulica

IBV pod Hrádkom a sídlisko Západ

Zimný štadión s chladiacim zariadením na báze čpavku

2

Partizánska ulica

Sídlisko SNP a sídlisko Stráňany

Hluk,, prachové častice, čpavok

3

Hollého ulica

Sídlisko Východ

Prevádzky v priemyselnom parku č 1 . - chladenie na báze čpavku,prachové častice

4

Štefánikova ulica

Sídlisko Juh

Prevádzky v priemyselnom parku č.2 ,chladenie na báze čpavku,oxid dusičný, prachové častice

Umiestnenie bolo volené z dôvodu koplexného pokrytia územia Michaloviec (ležia v rovinnatej oblasti bez výrazného horizontálneho členenia) s ohľadom na
prekrytie zón sledovaných zariadeniami a umiestnenie korešponduje s možnými ohrozeniami uvedenými v tabuľke.
Schématické zobrazenie uvedené v prílohe na mapovom podklade.
Identifikované KPI projektu, ktorých naplnením sa dosiahne celková úspešnosť projektu:
Cieľ projektu

KPI projektu

Východisková
hodnota

Cieľová
hodnota

Manažment odvozu odpadu

Počet RFID čipov/QR osadených do odpadových nádob

0

4 240

Počet domácností, ktoré budú mať možnosť získavať informácie cez mobilnú aplikáciu

0

12 966

Počet občanov, ktorí budú mať možnosť získavať informácie a objednávať služby z oblasti
odpadového hospodárstva (web, mobilná aplikácia)

0

37 055

Počet zariadení na vozidlách (čítačky pre RFID čipy a váhy)

0

4

Počet dokumentačných kamier na vozidlách pre odvoz odpadu

0

4

Počet hodín, ktoré sa ročne ušetria na vybavovanie reklamácií, podnetov

0

500

Počet hodín, ktoré ročne ušetria občania na objednanie špeciálneho odvozu alebo odvozu navyše

0

270

Počet hodín, ktoré ročne ušetria referenti na vybavovanie objednania špeciálneho odvozu alebo
odvozu navyše

0

170

Počet ton odpadu, ktoré sa ušetrí progresívnym spôsobom platenia

0

1 550,50

Počet inštalovaných staníc monitorujúcich ovzdušie

0

4

Počet občanov, ktorí budú mať prístup k informáciám o stave ovzdušia v strategických častiach mesta
prostredníctvom webu a mobilnej aplikácie

0

37 055

Počet súborov kamier pre pasport (po 3 kamery) pre monitorovanie infraštruktúry z vozidiel určených
pre odvoz odpadu

0

2

Počet kilometrov, ktoré budú dynamicky pasportizované videotechnológiou

0

24 000

Počet hodín, ktoré sa ročne ušetria na periodickú pasportizáciu

0

174

Monitorovanie ovzdušia

Dynamická pasportizácia založená na
video technológii

Dohľad nad plynulosťou a
bezpečnosťou cestnej premávky

Počet inštalovaných kamier a vyhodnocovacích jednotiek do vozidiel mestskej polície

0

1

Počet hodín, ktoré sa ušetria na odhaľovanie priestupkov inštaláciou blokovacích zariadení

0

570

Počet hodín, ktoré sa ušetria na systematické monitorovanie dĺžky parkovania na vybraných
parkovacích miestach

0

270

Merateľné ukazovatele

Ukazovateľ Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe
4 256

Z toho:
Počet RFID čipov/QR osadených do odpadových nádob

4 240

(3260 domácnosti IBV + 140 stojísk (4 kontajnery pre KO, 3 pre triedený zber)= 3260+980
orientačné zobrazenie stojísk po rekonštrukcii zobrazujú Prílohy č. 4.2 a 4.3
Zariadenie na vozidlách (čítačky RFID a váhy):
Počet súborov kamier pre pasportizáciu

(4 vozidlá - mobilný prvok IoT)
(2 sety vo vozidlách - mobilný prvok IoT)

4
2

Kamery (zadné) na vozidlách pre odvoz odpadu

(4 vozidlá - mobilný prvok IoT)

4

Počet inštalovaných staníc monitorujúcich ovzdušie

(4 stanice - umiestnenie Príloha 4.1)

4

Počet inštalovaných kamier a vyhodnocovacích jednotiek do vozidla mestskej polície (1 vozidlo - mobilný prvok IoT)

1

Pracovisko pre ukladanie dát

1

Prehľad umiestnení IoT prvkov a kamier:
IoT prvky mobilného charakteru na vozidlách sú opísanéna mape v prílohách sú neidentifikované. Umiestnenia jednotlivých zariadení pre monitorovanie
ovzdušia sú uvedené v Prílohe č. 4.1 tejto štúdie.
Umiestnenie prvkov pre manažment odpadu pre oblasti 2 sídlisk v realizácii je v Prílohe č. 4. 2 a 4.3 tejto štúdie. Na ďalšie oblasti sa aktuálne pripravuje
stavebné konanie a evidujú pripomienky občanov, budú spracované obdobne pre celé mesto, teda budú komplexne rozmiestnené na celom území mesta
Michalovce ich zoznam je súčasťou prílohy 4.4 tohto dokumentu.

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Motivation viewpoint"

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe Riziká.

Ekonomické riziko (nízka úroveň) – Zabezpečenie spolufinancovania z vlastných zdrojov. - Mesto Michalovce má každoročne vyrovnaný rozpočet,
systémom refundácie realizovalo viac projektov, čo je garanciou eliminácie rizika.

Personálne riziko (nízka úroveň) - Administratívne zabezpečenie projektu zo strany prijímateľa - Mesto Michalovce implementovalo od r. 2007 doposiaľ 119
projektov, z toho 38 projektov z fondov EÚ, mesto má samostatný odbor pre implementáciu takýchto projektov - odbor Informatizácie a grantov. Personálne
obsadenie a administrácia projektu je garantovaná počtom súčasných zamestnancov mestského úradu s adekvátnymi skúsenosťami a vzdelaním.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Schématické zobrazenie motivácie

7.1. Problematika komunálneho odpadu
V súčasnosti v meste Michalovce prebieha zber komunálneho odpadu ako aj separovaného odpadu od obyvateľov mesta anonymne, separácia od obyvateľov
bývajúcich v bytových domoch (KVB) prebieha do spoločných nádob na separovaný odpad, separácia od obyvateľov bývajúcich v individuálnej bytovej zástavbe
(IBV) prebieha do igelitových vriec, v konečnom dôsledku je anonymná. Počet domácností KVB v meste je celkom 9726, počet domácností IBV - 3260. Mesto
malo k 31.12.2019 37 055 obyvateľov.
Obyvatelia platia za komunálny odpad paušálny poplatok vo výške 29,20 eur/rok/obyvateľ, bez ohľadu na skutočné množstvo vyprodukovaného odpadu alebo
dosiahnutú mieru triedenia, čo nie je motivačným prvkom pre zlepšenie triedenia.
V meste je zavedený množstvový zber pre tie právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktorí zasielajú poplatkové priznanie, v ktorom ročný poplatok závisí
od veľkosti zvolenej nádoby a zvolenej frekvencie zberu, sadzby sú určené Všeobecným záväzným nariadením. Tento systém má aj nevýhody, poplatník nie je
schopný dostatočne predvídať potrebnú kapacitu nádoby, niektorí podnikatelia, ktorí si zvolili menšiu nádobu resp. nižšiu frekvenciu odvozu majú v určitých
obdobiach problém s nadbytkom odpadu, ktorý nemajú kde umiestniť, dochádza tak preto k tzv. „odpadovému turizmu“, predovšetkým do verejných nádob
umiestnených pri KBV, ktoré nie sú súčasťou uzamknutých stojísk.
Zber a spracovanie odpadu zabezpečuje príspevková organizácia mesta – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (ďalej TaZS). Tie disponujú 4
zberovými vozidlami, pričom priemerný denný zberový okruh je 45 km. Pracovné cykly prebiehajú 6 dni v týždni. Váženie odpadu prebieha na skládke
v Žabanoch a na zbernom dvore Lastomírska ul.

Vyššie uvedené skutočnosti majú za následok, že odpadové hospodárstvo mesta Michalovce dosahuje nasledovné parametre:
Množstvo zmesového komunálneho odpadu ZKO za rok (údaje z r. 2019): 11 075,1 t
Množstvo triedených zložiek komunálneho odpadu za rok (údaje z r. 2019): 1 177,35 t
Dosiahnutá miera triedenia: 50,415 % (tu sa započítava aj vytriedený biologicky rozložiteľný odpad, odpad odovzdaný na zberných dvoroch a výkupoch
odpadu)
Celkové náklady na zvoz komunálneho odpadu: 608 261,71 €
Náklady na zneškodnenie komunálneho odpadu: 619 538,50 €

7.2. Pasport infraštruktúry mesta
Mesto Michalovce vedie v súčasnom stave nasledujúce pasportizačné evidencie: pasport zelene, pasport zelených plôch na kosenie, pasport verejného
osvetlenia, pasport tepelného hospodárstva a pasport optických sietí mesta. Celková dĺžka spravovanej dopravnej infraštruktúry v meste je 98 km.

Mesto zabezpečuje portálový Geografický informačný systém, vytvorený pomocou bezošvej mapy, umožňuje interaktívnu prácu s jednotlivými mapovými
vrstvami ako aj vyhľadávanie informácií o ľubovoľných objektoch v mape. Vrstva katastra registrov C a E sú identické ako publikované webovými mapovými
službami Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK), to znamená, že mapa určeného operátu (register E) a kataster nehnuteľností
(register C) sú na mape mesta rovnako aktuálne ako na stránkach ÚGKK. Po identifikácii objektu v mape katastra je užívateľovi poskytnutý aktuálny výpis
informácií z danej webovej služby, ktorý si môže užívateľ uložiť vo formáte pdf. Súčasťou podkladových vrstiev je aj orientačná mapa, základná mapa
Openstreetmap a Mapbox Light. GIS ponúka vrstvy ortofotomáp, vrstvy životného prostredia, verejného osvetlenia, dopravy, inžinierskych sietí a majetku
mesta, niektoré vrstvy sú prístupné len s autorizovaným prístupom. Geomapu využíva veľa obyvateľov mesta, pracovníci MsÚ, ale aj užívatelia z iných miest pre
vyhľadávanie informácií, adries, katastrálnych údajov, meranie vzdialeností, meranie plôch, geolokáciu a pod.

7.3. Vybavenie Mestskej polície
Mestská polícia v Michalovciach má 33 zamestnancov plus 12 členov občianskej poriadkovej služby. Okrem iného zabezpečuje a spravuje kamerové
monitorovacie oddelenie. Statický kamerový systém mesta Michalovce obsahuje 45 IP kamier, Umožňuje sledovanie interných či externých priestorov s vysokou
koncentráciou ľudí, sledovanie dopravy na cestných komunikáciách, stráženie objektov s vysokým rizikom a zároveň je schopný podať okamžitú a presnú
informáciu o situácii ale len v danom priestore. Zaznamenaná obrazová informácia pomáha obsluhe na dispečingu urobiť správne rozhodnutie na vyriešenie
vzniknutej situácie, súčasne sú záznamy denne využívané najmä pri riešení prípadov Policajného zboru v Michalovciach. Kamerový systém je prepojený
prostredníctvom optickej siete mesta. Uvedený počet statických kamier je nedostatočný, pri pokrytí všetkých problémových lokalít a miest by sme potrebovali
navýšiť ich počet minimálne na 10 násobok súčasného počtu. Komunikácia MsP s príslušníkmi OR PZ sa realizuje na dennej báze.

V hliadkovej službe počas roka príslušníci MsP používajú 4 motorové vozidlá. V priebehu roka 2019 Mestská polícia v Michalovciach zaevidovala 2155 priestupkov
, ktoré sa následne riešili v zmysle príslušných právnych predpisov. Mestská polícia vlastnou činnosťou zistila 1 772 priestupkov, čo predstavuje 82,23 %.
Najčastejšie priestupky – zákaz zastavenia a státia, zákaz vjazdu, parkovanie na zeleni, bránenie vjazdu, výjazdu a pod.

7.4. Monitorovanie ovzdušia
Mesto v súčasnosti disponuje obmedzeným meraním kvality ovzdušia, jednoduchý merač je súčasťou „inteligentnej lavičky“, umiestnenej na Námestí slobody,
výsledky meraní však nie sú prepojené na žiadny IS, sú k dispozícii len administrátorovi. Lavička vyhodnocuje graf priebehu dennej teploty, vlhkosti a kvality
vzduchu, merač má krátky dosah cca 30 m.

V katastri mesta sú definované 2 zóny so zdrojom vyžadujúcim ochranné pásmo s polomerom 421m a 236m v zmysle vyhlášky MV SR č.532/2006 Z. z. a
vyhlášky MV SR č.533/2006 Z. z. v prípade vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom amoniaku z chladiaceho zariadenia.

8. Legislatíva
Tabuľka 4 Legislatíva – aktuálny stav
Súhrnný popis
Podľa súčasnej legislatívy EÚ musia členské štáty EÚ splniť v oblasti riadenia a recyklácie komunálneho odpadu nasledujúce konkrétne ciele:
Recyklácia komunálneho a obalového odpadu do roku 2035.
Prísnejšie metódy pre triedený zber odpadu.
Minimálne požiadavky pre systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcov.
Opatrenia na prípravu opätovného využívania a recyklácie komunálneho odpadu: 2025 - 55 %, 2030 - 60 %, 2035 - 65 %.
Povinný triedený zber bioodpadu.
Členské štáty musia používať ekonomické nástroje a iné opatrenia na poskytnutie stimulov pre uplatňovanie odpadovej hierarchie.

Komunálny odpad
V NR SR bola dňa 27.11.2019 schválená novela zákona č. 49/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších právnych predpisov. Novela bola publikovaná v
Zbierke zákonov SR pod číslom 460/2019 Z. z. a prináša legislatívne zmeny, ktoré sa dotýkajú aj nakladania s komunálnymi odpadmi.
Podľa § 16 vzniká povinnosť vybavenia zberných vozidiel vážiacim systémom, ktorým má byť vážený zmesový komunálny odpad a triedený zber z obalov a
neobalených výrobkov. Zákon tu neprikazuje adresné váženie každej jednotlivej odpadovej nádoby alebo kontajneru. Podľa legislatívy postačuje iba celkové
váženie, teda celé vozidlo pred začiatkom a na konci odvozu odpadu.
Riešenie mesta Michalovce ide nad rámec legislatívy, keďže v projekte zavádza adresné váženie každej odpadovej nádoby a kontajneru. Identifikácia nádob
je cez RFID čip, prípadne označením QR kódom. Týmto spôsobom bude možné nastaviť objemový prístup k cene služby za odvoz komunálneho odpadu.
Bude možné presne spočítať, koľko ktorá domácnosť vyprodukovala komunálneho odpadu.

Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky
Dňa 28.10.2019 bola NR SR prijatá novela zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, ktorou sa novelizuje aj zákon č. 564/1991 Zb. – Zákon Slovenskej
národnej rady o obecnej polícii v znení neskorších predpisov a zákon č. 135/1961 Zb. – Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

Riziká

Spresnenie identifikovaných rizík: Odkazy na relevantné identifikátory rizík v prílohe
Riziká.

Stručná charakteristika identifikovaných rizík (Max. 400 znakov)

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej
forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.1. Biznis architektúra

Súhrnný popis
Manažment odvozu odpadu
V súčasnosti prebieha zber komunálneho odpadu, ako aj separovaného odpadu od obyvateľov mesta anonymne.
Mesto Michalovce pre správu a vyberanie poplatkov za odvoz komunálneho odpadu využíva súčasný centrálny systém určený pre všeobecnú správu
a evidenciu miestnych poplatkov. Mesto Michalovce nedisponuje žiadnym automatizovaným systémom pre vybavovanie reklamácií a podnetov v oblasti
odpadového manažmentu. Vybavovanie vykonávajú priamo referenti mesta.
Technické služby mesta prevádzkujú celkom 4 vozidlá pre odvoz komunálneho odpadu. Tieto vozidlá nie sú vybavené vážiacim systémom, RFID čítačkou ani
systémom pre monitorovanie vysýpania nádob. Odpadové nádoby v meste nie sú v súčasnosti vybavené ani QR identifikačnými kódy, ani RFID čipmi.

Dynamická pasportizácia založená na videotechnológii
Mesto Michalovce disponuje GIS systémom so základnými pre verejnú správu dostupnými mapovými podkladmi. Nie je riešený podrobný, dynamický pasport
komunikácií a priestranstiev. Vozidlá pre odvoz komunálneho odpadu nie sú v súčasnosti vybavené kamerami vhodnými pre pasportizáciu.

Monitorovanie ovzdušia
Mesto aktuálne nedisponuje monitorovacími stanicami pre zisťovanie meteo-údajov a imisných hodnôt z ovzdušia. Mesto nedisponuje ani centrálnym
systémom pre zhromažďovanie a poskytovanie týchto údajov občanom.

Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky
V súčasnosti disponuje Mestská polícia monitorovacím oddelením. Ide o statický monitorovací systém pozostávajúci z 45 kusov IP kamier. Je určený na
sledovanie bezpečnosti a dopravy. Mobilným automatizovaným riešením pre odhaľovanie priestupkov mestská polícia v súčasnosti nedisponuje.

Centrálna IoT platforma
Mesto aktuálne nedisponuje centrálnou platformou pre integráciu IoT senzorov na území mesta, ktorá by vedela poskytovať čiastkové a komplexné prehľady o
získavaných údajoch.

8.2. Architektúra informačných systémov
Tabuľka 6 Architektúra informačných systémov - aktuálny stav
Súhrnný popis
Súčasný stav zabezpečuje bežnú prevádzku BackOffice komponentov mesta v internom prostredí, čo plánujeme zachovať, ale súčasne vybudovať nové cloud
prostredie pre rozširovanie a možnosti rozvoja služieb hlavne voči obyvateľom a podnikateľov v meste.

Technologická štruktúra
Celé riešenie je postavené na technologicky kvalitnom BackOffice základe, ktoré ako celok pokrývajú všetky potrebné činnosti mesta:
BackOffice:
Rozpočet a výkazníctvo
Účtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie
Pokladňa
Banka
Zmluvy
Majetok a prepojenie na evidenciu
Kataster nehnuteľností
Fakturácia prijatá a odoslaná
Miestne dane a poplatky
Evidencia skladu - nákup a výdaj tovaru, materiálu
Evidencia objednávok
Evidencia obyvateľstva a voľby/referendum
Personálna a mzdová agenda, riadenie ľudských zdrojov
Interný reporting - štatistiky, analýzy
Moduly pre riadiacich pracovníkov
Registratúra a pošta
Jednotný Work-Flow definovateľný nad celým riešením Evidencia priestupkov

Technologické riešenie používa už 3-úrovňovú architektúru – Klient, aplikačný server a databázový server a je pripravený pre integráciu do budúceho
cloudového prostredia tak, aby boli maximálne využité aj doposiaľ investované prostriedky z vlastných zdrojov mesta Michalovce.

Mesto Michalovce nemá v projektom riešených oblastiach žiadne Smart riešenia.
Nie sú implementované ani relevantné informačné systémy, ktoré by boli pre tieto technológie využiteľné.

Manažment odvozu odpadu
Informačný systém s požadovanou funkcionalitou nie je implementovaný.
Dynamická pasportizácia založená na videotechnológii
Informačný systém s požadovanou funkcionalitou nie je implementovaný.
Monitorovanie ovzdušia
Informačný systém s požadovanou funkcionalitou nie je implementovaný.
Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky
Informačný systém s požadovanou funkcionalitou nie je implementovaný.

8.3. Technologická architektúra
Tabuľka 7 Technologická architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis

V súčasnosti sú v špecifikovaných oblastiach mesta Michalovce využiteľné iba minimálne technologické prostriedky. Ide hlavne o vozidlá ako nosiče
technológií.

Manažment odvozu odpadu
IoT vybavenie neexistuje. Základné vybavenie vozidiel je možné využiť ako technologické zázemie pre implementáciu IoT technológií.
Dynamická pasportizácia založená na videotechnológii
Je možné využiť vozidlá pre odvoz komunálneho odpadu ako technologické zázemie a mobilné nosiče. V súčasnosti v meste nie je žiadna technológia pre
mobilnú obrazovú pasportizáciu.
Monitorovanie ovzdušia
V súčasnosti v meste nie sú zariadenia pre monitorovanie ovzdušia.
Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky
V súčasnosti mestská polícia nedisponuje mobilným zariadením pre odhaľovanie a zachytávanie dopravných priestupkov.

Okrem toho sú v meste použité technológie:
IS pre BO komponenty je postavený a používa najaktuálnejšie dostupné technológie.
Databáza
Microsoft SQL Server 2005 až Microsoft SQL Server 2012 - 2016
Aplikačná vrstva
Microsoft .Net Framework 6
Windows Presentation Foundation 4.0 pre Desktop klienta
Windows Workflow Foundation 4.5 pre Workflow služby
HTML5 pre android a iOS klientov
OData, WCF, Web API pre integračné XML služby

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

8.4. Bezpečnostná architektúra
Tabuľka 8 Bezpečnostná architektúra - aktuálny stav
Súhrnný popis
Všetky spomínané IS a HW sú zabezpečené v lokálnom prostredí Mesta Michalovce, ich ochrana je zabezpečená prostredníctvom hardvérového firewall-u.
Mesto Michalovce má vypracované príslušné požadované dokumenty, ktorými je ošetrená daná oblasť. V meste je v platnosti aktuálna Bezpečnostná politika,
ktorá sa riadi Internou smernicou mesta - "Riadenie informačnej bezpečnosti mesta Michalovce" v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a výnosom MF SR č. 55/2014 Z. z. z 15.7.2019 a v nadväznosti na prijatý zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a zákon č.
69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti.

Z pohľadu zákona o GDPR sa Mesto Michalovce riadi Internou smernicou "Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov prevádzkovateľa Mesto
Michalovce" z 31.7.2018.

Ďalšie informácie
(Max. 1600 znakov, pre detailný popis je potrebné využiť prílohy)

9. Prevádzka
Tabuľka 9 Prevádzka - aktuálny stav
Súhrnný popis
V súčasnosti v meste Michalovce prebieha zber komunálneho odpadu, ako aj separovaného odpadu od obyvateľov mesta anonymne, separácia od
obyvateľov bývajúcich v bytových domoch (KVB) prebieha do spoločných nádob na separovaný odpad, separácia od obyvateľov bývajúcich v individuálnej
bytovej zástavbe (IBV) prebieha do igelitových vriec, v konečnom dôsledku je anonymná. Počet domácností KVB v meste je celkom 9 726, počet domácností
IBV je 3 260. Mesto malo k 31.12.2019 37 055 obyvateľov.
Obyvatelia platia za komunálny odpad paušálny poplatok vo výške 29,20 eur/rok/obyvateľ, bez ohľadu na skutočné množstvo vyprodukovaného odpadu alebo
dosiahnutú mieru triedenia, čo nie je motivačným prvkom pre zlepšenie triedenia.
V meste je zavedený množstvový zber pre tie právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktorí zasielajú poplatkové priznanie, v ktorom ročný poplatok
závisí od veľkosti zvolenej nádoby a zvolenej frekvencie zberu, sadzby sú určené Všeobecným záväzným nariadením. Tento systém má aj nevýhody,
poplatník nie je schopný dostatočne predvídať potrebnú kapacitu nádoby, niektorí podnikatelia, ktorí si zvolili menšiu nádobu, resp. nižšiu frekvenciu odvozu,
majú v určitých obdobiach problém s nadbytkom odpadu, ktorý nemajú kde umiestniť. Dochádza tak preto k tzv. „odpadovému turizmu“, predovšetkým do
verejných nádob umiestnených pri KBV, ktoré nie sú súčasťou uzamknutých stojísk.
Zber a spracovanie odpadu zabezpečuje príspevková organizácia mesta – Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce (ďalej ako „TaZS“). Tie
disponujú 4 zberovými vozidlami, pričom priemerný denný zberový okruh je 45 km. Pracovné cykly prebiehajú 6 dní v týždni. Váženie odpadu prebieha na
skládke v Žabanoch a na zbernom dvore Lastomírska ulica.
Počty zberových nádob umiestnených na území mesta:
KVB - 560 ks nádob na komunálny odpad (1 100 l), 487 ks nádob na triedený odpad (1 100 l – 1 500 l)
IBV – 3 365 ks nádob na komunálny odpad (110 l), 2 290 ks nádob na bioodpad (120 l)

Vyššie uvedené skutočnosti majú za následok, že odpadové hospodárstvo mesta Michalovce dosahuje nasledovné parametre:
Množstvo zmesového komunálneho odpadu ZKO za rok (údaje z r. 2019): 11 075,1 t
Množstvo triedených zložiek komunálneho odpadu za rok (údaje z r. 2019): 1 177,35 t
Dosiahnutá miera triedenia: 50,415 % (tu sa započítava aj vytriedený biologicky rozložiteľný odpad, odpad odovzdaný na zberných dvoroch a výkupoch
odpadu)
Celkové náklady na odvoz komunálneho odpadu: 608 261,71 €
Náklady na zneškodnenie komunálneho odpadu: 619 538,50 €

Mesto Michalovce disponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a dostatočnými internými administratívnymi kapacitami. Aktuálne Mestská polícia
prevádzkuje 45 IP stacionárnych kamier na sledovanie interiérových a exteriérových priestorov. Zber odpadu zabezpečujú Technické služby mesta
prostredníctvom štyroch zberových vozidiel.
MsÚ sídli v 2 budovách, má dostatočné priestorové, administratívne, prevádzkové kapacity a materiálno-technické zázemie pre realizáciu, implementáciu a
monitorovanie dopytovo-orientovaného projektu. Súčasťou projektového tímu sú zamestnanci Odboru informatizácie a grantov MsÚ (IaG), ktorí sú odborne
spôsobilí, kompetentní v rámci implementácie analogických dopytovo-orientovaných projektov.

10. Alternatíva A – „Názov"
Súhrnný popis
Nie je sú v pláne alternatívne riešenia

11. Alternatíva B – „Názov"
Súhrnný popis

Nie je sú v pláne alternatívne riešenia

11.1.

12. Legislatíva
Tabuľka 10 Legislatíva - budúci stav
Súhrnný popis
Pre jednotlivé časti projektu v prípade potreby mesto Michalovce vydá Všeobecne záväzné nariadenia v zmysle svojich kompetencií. Pre účely projektu nie je
potrebné prijatie legislatívy na národnej alebo regionálnej úrovni.
Zavedenie opatrení zamedzujúcich problémom typu „vendor lock-in“, neprimeraným ekonomickým nákladom na rozšírenie zrealizovaných výstupov v
budúcnosti, aktualizáciu alebo zmenu softvérovej, resp. technologickej platformy a ďalšie: mesto Michalovce bude pri príprave verejného obstarávania a pri
tvorbe zmluvných vzťahov s dodávateľmi prvkov internetu vecí súvisiacich aplikácií a služieb postupovať tak, aby maximálne možne zabránilo uvedeným typov
problémov.

Z pohľadu legislatívnych noriem je podstatné splnenie podmienok definovaných predovšetkým v nasledujúcich zákonoch:
Zákon č. 369/1990 o obecnom zriadení - § 1 ods. 2
Zákon č. 553/2008 z. o informačných systémoch verejnej správy
Zákon č. 610/2003 z. o elektronických komunikáciách
Zákon č. 428/2002 z. o ochrane osobných údajov
Zákon č. 211/2000 z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 79/2015 z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, v platnom znení
Zákon č. 137/2010 z. o ovzduší
Zákon č. 18/2018 z. o ochrane osobných údajov
Vyhláška MP, ŽP a RR SR č. 360/2010 z. o kvalite ovzdušia

13. Architektúra
13.1. Biznis architektúra
Tabuľka 11 Biznis architektúra – budúci stav
Súhrnný popis
Mesto Michalovce investuje do modernizácie v štyroch oblastiach. Všetky štyri oblasti majú spoločného menovateľa – jednotnú CLOUD platformu, v ktorej sa
budú dáta zhromažďovať, spracovávať a publikovať. Platforma bude modulárna a otvorená pre ďalší rozvoj funkcionality a integráciu ďalších riešení.
Tri oblasti majú v spoločnom menovateli využitie videotechnológií. Popis tejto kapitoly bude cez jednotlivé vrstvy architektúry a v každej kapitole bude
venovaná osobitná pozornosť konkrétnym špecifikám riešení.
V rámci projektu bude pre mesto dodaná komplexná CLOUD IoT platforma vhodná pre Smart City a IoT riešenia aj nad rámec rozsahu projektu. V rámci
projektu budú priamo do platformy integrované IoT zariadenia prevádzkované vo vozidlách a na infraštruktúre mesta.
Tým, že projekt zahŕňa riešenie pre odpadové hospodárstvo, ako aj plošnú možnosť využívať mobilnú aplikáciu a monitorovanie stavu ovzdušia, dotkne sa
celej populácie mesta. Služby budú zabezpečené pre všetky domácnosti mesta Michalovce, budú ich využívať príslušníci mestskej polície a zamestnanci
mesta.

Kvantifikácia cieľových skupín
Cieľová skupina

Kvantifikácia cieľovej skupiny

Mestský úrad/miestne dane a poplatky KO

15 zamestnancov

Mestský úrad/životné prostredie, miestny rozvoj

5 zamestnancov

Domácnosti

12 966 domácností

Občan

37 055 občanov

Mestská polícia

33 príslušníkov MsP

Právnické osoby/Firmy

3 940 právnických osôb

Ciele a obsah projektu sú v súlade s Horizontálnym princípom Nediskriminácie a Rovnosť medzi ženami a mužmi, a to v oblasti výberu personálnych kapacít
vrátane mzdového ohodnotenia. Nediskriminácia a rovnosť medzi mužmi a ženami je zabezpečená aj pri určení cieľových skupín, nakoľko pozitívne efekty
a úžitky zo zavedeného riešenia môžu mať všetci obyvatelia mesta Michalovce, podnikatelia aj zamestnanci.
Pri zavedení navrhovaných riešení budú dodržané všetky predpísané náležitosti zabezpečujúce rovnosť a nediskrimináciu.

Projekt je v súlade aj s Horizontálnym princípom udržateľného rozvoja, nakoľko podporuje environmentálny a ekonomický aspekt rozvoja. Zavedením riešenia
dôjde k zlepšeniu životného prostredia, zlepší sa prístup k informáciám a zlepší sa využívanie a kvalita komunikačných technológií.

Manažment odvozu odpadu

Na vozidlách pre odvoz komunálneho odpadu budú inštalované RFID čítačky, vážiace systémy a kamerové systémy. Tieto budú napojené na lokálnu riadiacu
a komunikačnú jednotku tiež inštalovanú priamo vo vozidle. Vybrané obrazové informácie a metadáta sa budú prenášať do centrálnej CLOUD platformy
riešenia. Videozáznam vysýpania bude v centrálnom systéme uložený primárne iba po určitý čas spolu s relevantnými súvisiacimi metadátami. Ostatné údaje
budú ďalej využité pre ďalšie vyhodnocovanie (napríklad: hmotnosť vyvezeného odpadu podľa domácností).
Prínosy:
-

Motivácia občanov produkovať menej odpadu

-

Motivácia občanov triediť odpad

-

Menej reklamácií a podnetov

-

Transparentná evidencia odvozu odpadu

-

Lepšia politika mesta

Dynamická pasportizácia založená na videotechnológii
Na dvoch vozidlách pre odvoz komunálneho odpadu budú inštalované vždy 3 kamery určené pre zachytávanie pasportizačných údajov. Tieto budú napojené
na lokálnu riadiacu a komunikačnú jednotku tiež inštalovanú priamo vo vozidle. Do centra budú periodicky cez kapacitnú sieť posielané kompletné obrazové
dáta z vybraných častí jazdenej siete. Tieto budú v centrálnej aplikácii využité ako jednoduchý obrazový pasport infraštruktúry. Ďalej budú vybrané údaje
využité pre deep learning, kedy sa pomocou sofistikovaných nástrojov vygenerujú vstupy pre analytiky nasaditeľné priamo v riadiacich jednotkách vozidiel.
Priamo vo vozidlách budú zachytávané dáta spracovávať edge analytiky, ktoré vygenerujú metadátové výstupy a tie budú ihneď posielať s príslušnou
obrazovou a lokalizačnou informáciou do centrálnej platformy.
Prínosy:
Komplexný a aktuálny prehľad infraštruktúry
Efektívnejší spôsob údržby
Objektívnejšie dáta pre vyhodnocovanie
Univerzálny nástroj pre vyhodnocovanie
Komplexné časozberné údaje

Monitorovanie ovzdušia
V štyroch lokalitách (ulice Vajanského, Partizánska, Holého, Štefánikova) budú inštalované stacionárne stanice na sledovanie meteo a imisných hodnôt
ovzdušia. Všetky budú osadené riadiacim a komunikačným modulom, ktorý bude vedieť v nastaviteľných intervaloch posielať do centra namerané hodnoty.
V centrálnej platforme budú tieto údaje ukladané a nad nimi budú robené ďalšie analýzy. Informácie budú publikované cez mobilnú platformu, ako aj na web
dashboard rozhranie.
Prínosy:
Objektívne informovanie o stave ovzdušia
Lepšia politika mesta na základe monitoringu
Vynucovanie nápravy na základe monitoringu

Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky
Jedno vozidlo mestskej polície bude vybavené riešením pre automatické odhaľovanie a zachytávanie priestupkov. Vo vozidle bude inštalovaná kamera spolu
s komunikačnou a vyhodnocovacou jednotkou. Systém bude vedieť priamo vo vozidle rozpoznávať evidenčné čísla vozidiel a vybranú množinu priestupkov.
Ak systém odhalí priestupok, rovno vytvorí príslušný obrazový dôkazový záznam, pripojí potrebné metadáta a následne ich set bude vedieť poslať rovno alebo
dávkovo po kapacitnej sieti do centrálnej platformy.
Prínosy:
Parkovanie podľa predpisov
Riešenie viacerých oblastí
Vybavenie väčšieho počtu priestupkov

Mobilná aplikácia a inštruktážne videá
V rámci projektu bude pre mesto dodaná komplexná CLOUD platforma vhodná pre Smart City a loT riešenia aj nad rámec rozsahu projektu. V rámci projektu
budú priamo do platformy integrované loT zariadenia prevádzkované vo vozidlách a na infraštruktúre mesta. Tým, že projekt zahŕňa riešenie pre odpadové
hospodárstvo, ako aj využíva mobilnú aplikáciu a monitorovanie stavu ovzdušia, dotkne sa celej populácie mesta. Služby budú zabezpečené pre všetky
domácnosti mesta Michalovce, teda pre 12 966 domácností a dotknú sa aj všetkých obyvateľov mesta, konkrétne 37 055 obyvateľov.
Cieľom navrhovanej aplikácie je zvýšiť kvalitu, štandard a dostupnosť služieb. Prostredníctvom aplikácie bude mať občan – užívateľ aplikácie na jednom
mieste všetky informácie a zároveň bude dostávať notifikačné služby týkajúce sa informovania mesta smerom k občanovi. Všetky informácie budú dostupné
na jednom mieste, rýchlo a jednoducho.
V rámci dodania aplikácie sú navrhnuté inštruktážne videá. Ich cieľom bude nenásilnou formou oboznámiť širokú verejnosť s navrhovaným riešením, dostať
aplikáciu do povedomia, naučiť občanov prakticky aplikáciu využívať a zabezpečiť tým, aby sa stala bežnou súčasťou života občanov, čím sa zvýši i účinnosť
manažmentu odpadového hospodárstva.
Nové riešenie mobilnej aplikácie a benefity aplikácie
Vo videu sa občan - užívateľ’ dozvie viac o benefitoch aplikácie. Aplikácia sumarizuje všetky informácie týkajúce sa odpadového hospodárstva v meste na
jednom mieste. Občan bude prostredníctvom notifikácií informovaný o odvoze jednotlivých druhov odpadu v konkrétnom dni a čase, o pristavení
veľkoobjemových kontajnerov na konkrétnych miestach v meste, o možnosti objednať si kontajner, odvoz odpadu mimo vyhradenej predplatenej služby, na
jednom mieste bude mať informácie o zberných dvoroch v meste, ako aj o službách pre triedený odpad. Aplikácia umožní urobiť okamžitú reklamáciu s
odoslaním na mesto, s krátkym popisom a pridaním fotodokumentácie.
lnštalácia a registrácia
Prostredníctvom videa sa občan - užívateľ prakticky naučí nainštalovať si a zaregistrovať sa do aplikácie. Aplikácia bude jednoducho dostupná
prostredníctvom služieb Google Play, prípadne Apple store. Po nainštalovaní sa vytvorí odkaz, cez ktorý bude aplikácia občanovi rýchlo prístupná. Pre
používanie aplikácie je nutné prihlásenie (registrácia) a vytvorenie účtu do aplikácie. To umožní spárovanie so systémom a následne komplexné využívanie
služieb.
Základné užívateľské rozhranie
V informačnom videu sa občan - užívateľ oboznámi so základnou funkcionalitou aplikácie, naučí sa orientovať v hlavnom menu tak, aby ju vedel prakticky a
komplexne využívať

Nastavenia notifikácií
Častým problémom pre obyvateľov je harmonogram vývozu jednotlivých druhov odpadu. Mesto prostredníctvom aplikácie notifikuje jednotlivých užívateľov o
plánovanom odvoze daného druhu odpadu tak, aby mali čas si tento typ odpadu adekvátne pripraviť na odvoz. Ako si nastaviť notifikácie a ako ich spravovať
sa občan - užívateľ’ dozvie prostredníctvom štvrtého videa.
Triedenie odpadu
Význam triedenia odpadu pre mesto Michalovce je samostatnou kapitolou, ktorej je venované piate video. Občan - užívateľ sa prostredníctvom videa dozvie,
že aplikácia poskytuje informácie o jednotlivých druhoch odpadu, jeho triedení, informácie, aký typ nádob sa na aký odpad používa, harmonogram vývozu
jednotlivých typov odpadov a o možnostiach, kde a ako je možné jednotlivé druhy odpadu v meste Michalovce odovzdať.
Cieľom inštruktážnych videí je nenásilnou formou oboznámiť širokú verejnosť s navrhovaným riešením, dostať ho do povedomia a zabezpečiť, aby sa stalo
bežnou súčasťou života občanov mesta Michalovce.
Propagácia inštruktážnych videí sa bude realizovať prostredníctvom TV MISTRAL - miestna lokálna televízia https://www.tvmistral.sk/, na webovej stránke
mesta http://www.michalovce.sk/, ako aj prostredníctvom sociálnych sietí Facebook https://www.facebook.com/michalovce.srdce.zemplina/ a Instagram https://
www.instagram.com/michalovce_srdce_zemplina/
Ako ďalšie aktivity sú plánovaná na webovom sídle mesta budú následne realizované prieskumy a dotazníky spokojnosti občanov, aj prostredníctvom nich sa
bude získavať spätná väzba od občanov a užívateľov.
Popis biznis funkcionality
Manažment odvozu odpadu

Funkcionalita umožňujúca obsluhe vozidla dokumentovať rôzne dôvody, prečo nebolo možné realizovať objednanú službu.
Funkcionalita umožňujúca na mieste zdokumentovať a centrálne zbierať materiály pre reklamácie občanov, ktorí sa môžu sťažovať na nevysýpanie alebo
zlé vysýpanie odpadových nádob.
Funkcionalita umožňujúca na mieste vážiť a centrálne zbierať údaje o vysýpanom množstve odpadu.
Zavedenie sofistikovanejšieho spôsobu výberu poplatkov za odvážaný odpad založeného na hmotnosti odvezeného odpadu.
Funkcionalita umožňujúca presnú evidenciu pre prevádzkovateľa služby o vysýpaných množstvách a perióde podľa oblastí, ulíc a domácností.
Funkcionalita umožňujúca automatické notifikovanie občanov na blížiacu sa službu odvozu odpadu.
Funkcionalita umožňujúca jednoduchým spôsobom priobjednať odvoz neštandardného odpadu, ako aj komunálneho odpadu nad rámec bežnej služby.
Funkcionalita umožňujúca pre prevádzkovateľa služby plošne informovať občanov o rôznych doplnkových službách odvozu odpadu.
Funkcionalita umožňujúca poskytovať open dáta pre tretie strany.

Dynamická pasportizácia založená na videotechnológii
Funkcionalita umožňujúca zber fotodokumentácie pre celú obsluhovanú infraštruktúru.
Funkcionalita umožňujúca periodickú obnovu vybraných častí fotodokumentácie (nastaviteľné podľa cyklov a trás vozidiel).
Funkcionalita umožňujúca vyhodnocovať stav vybraných parametrov u vybraných plôch alebo objektov s cieľom stanovenia:
1. neštandardného stavu – odchýlka od požadovaného stavu,
2. hodnoty pozorovaného parametra.
Funkcionalita umožňujúca sledovanie prítomnosti/neprítomnosti vybraných objektov.
Funkcionalita umožňujúca vyhľadávanie vybraných objektov.
Funkcionalita umožňujúca tvorbu súhrnných reportov o stave pozorovanej infraštruktúry alebo okamžité notifikácie dotknutým firmám/službám pre
zjednanie nápravy.
Bezpečnosť – dohliadanie na vybrané plochy počas jazdy.
Funkcionalita umožňujúca zber dát pre ďalšie učenie analytík nasadených vo vozidlách.
Funkcionalita umožňujúca spustenie urgentného záznamu udalostí priamo obsluhou vozidla, ktoré zbiera pasportizačné dáta.
Nástroj pre učenie.

Monitorovanie ovzdušia
Funkcionalita umožňujúca periodické vyhodnotenie a spracovanie základných a vybraných imisných ukazovateľov podľa jednotlivých miest inštalácií.
Funkcionalita umožňujúca súhrnné vyhodnotenie za všetky inštalované miesta.
Funkcionalita umožňujúca prehľad sledovaných ukazovateľov:
1. teplota, vlhkosť, tlak, svetlo, hluk, prachové častice, oxid uhoľnatý, oxid dusičný, ozón, čpavok.

Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky
Funkcionalita umožňujúca automatický záznam priestupkov v cestnej premávke:
1. Zákaz parkovania, Zákaz zastavenia, Zákaz státia, Jazda vo vyhradenom jazdnom pruhu.
Funkcionalita umožňujúca rozpoznávanie evidenčných čísel vozidiel pre účely:
1. ďalšieho overenia, či sa nejedná o vozidlo zo záujmovej skupiny,
2. prípadného využitie spolu s ďalšími údajmi na odvodenia dĺžky parkovania,
3. identifikácie vozidla, ktoré bolo zachytené pri dopravnom priestupku.
Funkcionalita umožňujúca definovať jednotlivé zóny pre zachytávanie priestupkov s pomocou mapových podkladov, a tak umožniť priestupky správne
zaznamenať.
Funkcionalita umožňujúca operátorovi aj manuálne spustiť záznam v prípade potreby. Týmto sa zaznamená 2-minútové video (-60 s a +60 s).
Príprava na viacej inštalácií:
1. ak bude k dispozícii viacej zariadení, je možné súhrne spracovávať viac záznamov z viacerých zariadení a dať ich do súvislosti:
1. zamedzenie duplicitného vyhodnotenia priestupku,
2. odvodenie dĺžky parkovania/státia.

Schéma: Biznis architektúra riešenia

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Product viewpoint", „Business Process Viewpoint"
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Priloha_3_Biznis_Proces_ukazka.pdf

Schématické zobrazenie Biznis Architektúry
Schématické zobrazenie procesu vybavenia objednávky odvozu

Vysvetlenie pre Business Cooperation Viewpoint
V schéme aplikačnej architektúry vyššie sú uvedené podľa konvencií Archimate tri základné skupiny prvkov. Sú to žltou farbou uvedené aktory, zelenou farbou
prvky IoT na infraštruktúre a modrou farbou jednotlivé moduly aplikácií nasadené v CLOUD platforme. Kľúčovou informáciou skutočnosť, že aplikácie sú
nasadené prvky a tak k nim ostatné skupiny prvkov pristupujú cez CLOUD.

Vysvetlenie pre Business process Viewpoint
Na schéme je znázornený proces vybavenia objednávky odvozu komunálneho odpadu navyše. Občan takto môže urobiť cez mobilnú aplikáciu, alebo cez
webového klienta. Ide o ukážku ako budú spracované procesy, ktoré budú súčasčou obstarania v prípade realizácie projektu. Pre štúdiu uskutočniteľnosti
detail všetkých procesov nie je potrebný.

Manažment odvozu odpadu
Počet RFID čipov osadených do odpadových nádob

4 240

Počet zariadení na vozidlách (čítačiek pre RFID čipy a váhy) - na jedno vozidlo jedna čítačka a 1 vážiaci systém

4

Počet dokumentačných kamier pre pasport vysýpania

4

Monitorovanie ovzdušia
Počet inštalovaných staníc monitorujúcich ovzdušie

4

Osadené sú miesta:
-

Vajanského ulica(IBV pod Hrádkom a sídlisko Západ),

-

Partizánska ulica (Sídlisko SNP a sídlisko Stráňany),

-

Hollého ulica (Sídlisko Východ),

-

Štefánikova ulica (Sídlisko Juh).

Dynamická pasportizácia založená na videotechnológii
Počet súborov kamier pre monitorovanie infraštruktúry z vozidiel určených pre odvoz odpadu (tri kamery na jedno vozidlo)

2

Pracovisko pre ukladanie dát

1

Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky
Počet inštalovaných kamier a vyhodnocovacích jednotiek do vozidiel mestskej polície

1

Prehľad umiestnení IoT prvkov a kamier:
IoT prvky mobilného charakteru na vozidlách sú opísanéna mape v prílohách sú neidentifikované. Umiestnenia jednotlivých zariadení pre monitorovanie
ovzdušia sú uvedené v Prílohe č. 4.1 tejto štúdie.
Umiestnenie prvkov pre manažment odpadu pre oblasti 2 sídlisk v realizácii je v Prílohe č. 4. 2 a 4.3 tejto štúdie. Na ďalšie oblasti sa aktuálne pripravuje
stavebné konanie a evidujú pripomienky občanov, budú spracované obdobne pre celé mesto, teda budú komplexne rozmiestnené na celom území mesta
Michalovce. Zoznam nádob na jednotlivých lokalitách je súčasťou prílohy 4.4 tohto dokumentu.

13.2. Architektúra informačných systémov
Tabuľka 12 Architektúra informačných systémov - budúci stav
Súhrnný popis

Mesto Michalovce v koncepte Smart City rieši viacej domén. Pre výstavbu riešenie v tomto kontexte je nevyhnutné zbierať a zdieľať dáta a robiť ich analýzu.
Nad komplexnými analýzami vstupov z dolných vrstiev Smart City architektúry je možné stavať efektívne a dlhodobo udržateľné Smart City riešenia. CLOUD
IoT platforma predstavuje centralizované riešenie dohľadu nad prevádzkovanou technickou infraštruktúrou, ako aj nad aplikačnou infraštruktúrou. Zber
a vyhodnocovanie heterogénnych údajov umožňuje zmeniť spôsob akým mesto riadi vybrané služby.
Podpora rozhodovania – CLOUD IoT platforma umožní mestu lepšie vyhodnocovať prevádzku vo vybraných doménach. Budú tak lepšie vstupy pre
rozhodovanie o jednotlivých investíciách, kde je potrebné mať k dispozícii relevantné informácie o prevádzke.

CLOUD platforma
Logická a komunikačná architektúra systému bude rozdelená do štyroch celkov:
API Gateway predstavuje prvok architektúry, ktorý zabezpečuje bezpečný prístup aplikácii tretích strán do prostredia internej siete. Svoje služby bude
poskytovať prostredníctvom REST rozhraní a komunikovať cez zabezpečený protokol HTTPS. Ďalším využívaným štandardom bude OpenID connect, API
Gateway alebo ekvivalent.
Mobilné zariadenie, ktoré bude používané v teréne - mobilná aplikácia. Mobilné zariadenie komunikuje so systémami siete výhradne cez API Gateway na
získanie autentifikácie, ostatná komunikácia mobilného zariadenia bude prebiehať výlučne REST rozhraním a cez šifrovaný komunikačný protokol HTTPS na
systém.
Aplikačné mikroslužby budú poskytovať hlavnú funkcionalitu pre fungovanie jednotlivých biznis procesov, dátové úložisko a budú vystupovať ako overená
tretia strana pri prihlasovaní používateľov prostredníctvom OpenID Connect štandardu. Služby budú realizované ako samostatný zabezpečený virtuálny cloud,
v ktorom budú spustené jednotlivé aplikačné servery a databázy v režimoch vysokej dostupnosti. Pre mobilné zariadenie budú poskytovať REST rozhrania
dostupne cez HTTPS a budú tak predstavovať rolu servera. S vnútornou sieťou sa bude komunikovať prostredníctvom API Gateway s využitím služieb REST.
Identity management bude použité len na autentifikáciu užívateľa. Aplikácia na to využije Access Token, ktorého platnosť sa bude overovať cez OpenID
providera. Budú využité Cookies systému. Tento spôsob predpokladá, že užívateľ bude prihlásený cez Aplikáciu alebo prehliadač.

Platforma bude vybudovaná v technologickom prostredí ServerLess s technológiou mikroslužieb s využitie Load Balancingu. Služby budú vzájomne
komunikovať pomocou messagingu MQTT alebo ekvivalentu. Každá zo služieb bude komunikovať cez API rozhranie. Logicky budú služby rozdelené do
BackEnd služieb a FrontEnd služieb.

Manažment odvozu odpadu
SW na spracovanie a uchovávanie údajov o odpadových nádobách a vysýpaných hmotnostiach.
SW na uchovávanie údajov o vysýpaní a pre vybavovanie reklamácií.
SW na poskytovanie informácií a objednávanie odvozu odpadu (vrátane mobilnej aplikácie).
Dynamická pasportizácia založená na videotechnológii
SW na uchovávanie a prezentáciu obrazového pasportu a ďalších informácií o infraštruktúre.
SW na vytváranie nových analytických nástrojov pre rozpoznávanie parametrov infraštruktúry.
Monitorovanie ovzdušia
SW na spracovanie a vyhodnocovanie meteo údajov a údajov o imisných hodnotách.
Dohľad nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky
SW pre uchovávanie zachytených priestupkov

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

13.3. Technologická architektúra
Tabuľka 13 Technologická architektúra - budúci stav
Súhrnný popis
V rámci riešenia budú v meste pevné aj mobilné implementácie IoT technologických prvkov. Súčasťou technologického Smart City riešenia je centrálna
CLOUD IoT platforma, ktorá bude prevádzkovaná ako CLOUD. Táto platforma vie integrovať všetky IoT technologické prvky.

Oblasť

Technologické komponenty

Monitorovanie ovzdušia

pevné monitorovacie stanice (meteo + imisie)
komunikačné moduly

Manažment odpadu

Pasportizácia

Nižšie uvedené technologické komponenty budú inštalované na vozidlách pre odvoz komunálneho odpadu:
-

kamery

-

RFID čipy

-

RFID čítačky

-

vážiace senzory

-

riadiace a komunikačné jednotky

Nižšie uvedené technologické komponenty budú inštalované na vozidlách pre odvoz komunálneho odpadu:
kamery
riadiace a komunikačné jednotky

Odhaľovanie a zachytávanie priestupkov

Nižšie uvedené technologické komponenty budú inštalované vo vozidle Mestskej polície:
kamera
riadiaca a komunikačná jednotka

CLOUD IoT platforma

systém bude prevádzkovaný ako služba, súčasťou bude mobilná aplikácia

Priestor pre sumárny obrázok: ArchiMate štandardný viewpoint – „Infrastructure Usage Viewpoint", „Infrastructure Viewpoint"

Schématické zobrazenie technologickej architektúry

Indikatívny plán verejného obstarávania
Zákazka „Moderné technológie Smart City - Mesta Michalovce“ na dodávku technického riešenia - platformy s doménovými funkčnými celkami vrátane
implementácie pilotnej prevádzky bude realizovaná ako nadlimitná zákazka. Zákazka bude rozdelená na dve samostatné časti.
rámci jednej časti bude predmetom zákazky dodanie tovarov - nákup, inštalácia a sprevádzkovanie hardvéru vrátane systémového softvéru. Konkrétne
ide o riešenia na váženie nádob, odpadový manažment a špeciálny pasport, imisné stanice a mobilná kamera do vozidle mestskej polície pre priestupky
vrátane Integrácie v agendových systémoch mesta.
druhej časti zákazky sa očakáva dodanie služieb, ktoré bude zamerané na vytvorenie aplikácie. Ide o centrálny systém, rozšírenie a napojenie systémov,
konfiguráciu, testy a inštruktážne videá.
Vyhlásenie zákazky sa predpokladá v januári 2021. Pri zachovaní zákonných termínov sa vyhodnotenie zákazky a pristúpenie k zmluve s víťazným
uchádzačom/víťaznými uchádzačmi predpokladá v júni 2021. Začiatok dodávky sa následne predpokladá v júli 2021.

Implementácia a migrácia

Harmonogram je naplánovaný tak, aby bol dostatok času na naučenie analytík v doméne pasportizácie.
Najprv bude vykonaná podrobnejšia analýza užívateľských požiadaviek obsiahnutých v tejto štúdii. Na ich základe bude spracované zadanie pre verejné
obstarávanie. Harmonogram predpokladá uzavretie hodnotenia ŽoNFP do konca roku 2020.
Po uzavretí zmluvy bude mať dodávateľ k dispozícii čas na dodatočnú analýzu užívateľských požiadaviek. Nasleduje fáza implementácie, na ktorú je
plánovaný najdlhší čas. Osobitne ide o doménu pasportizácie, ktorá vyžaduje prvotný zber relevantných vstupov.
Bezprostredne na implementačnú fázu nadväzujú fáza nasadenia a pilotnej prevádzky.
Pre napĺňanie plánovaných prínosov bude nutné dodržať nastavený harmonogram a implementovať všetky uvedené výstupy.

Indikatívny harmonogram

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

13.4. Bezpečnostná architektúra
Základnými východiskami pre rozvíjané riešenie bezpečnosti IS sú právne predpisy:
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti,
Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov,
Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a s ním súvisiaca vyhláška č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie
verejnej správy.
Projektom vytvorené riešenie bude vyhovovať požiadavkám zákona o kybernetickej bezpečnosti (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.
18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riešenie spĺňa opatrenia na bezpečnosť prenosu a spracovania dát:
podpora šifrovanej komunikácie,
ovládanie a manažment riešenia zabezpečenou formou (hierarchia a logovanie prístupov)
Pre riešenie bezpečnosti v rámci navrhovaného projektu bude spracovaný bezpečnostný projekt a samotný návrh funkčnosti bude vychádzať z uvedeného
projektu.
CLOUD platforma
Cloud Platforma je postavená v niekoľkých bezpečnostných logických vrstvách. Databáza je oddelená v samostatnom infraštruktúrnom prostredí so
samostatným zabezpečením. Prístup k databáze majú iba vybrané služby cez definované a šifrované kanály. Ostatné služby môžu pristupovať k dátam a
údajom iba cez definované rozhrania týchto backendových služieb, kde je podmienkou identifikácia „žiadateľa” o službu. Takto vie služba interne skontrolovať,
k akým dátam a aký prístup má „žiadateľ’. Rovnako tak aj Frontend a Mobilná aplikácia sa najskôr musia autorizovať pomocou konta konkrétneho užívateľa v
konkrétnej organizácii.
Všeobecná mobilná aplikácia
Pre dáta mobilného zariadenia - mobilnú aplikáciu bude použitá lokálna databáza šifrovaná na disku pomocou algoritmu AES-256+SHA2 so 64-bajtovým
šifrovacím kľúčom. Tento kľúč bude vygenerovaný pre platformu a uložený v internej databáze. Bude tak prístupný iba po autorizácii užívateľa cez jeho
osobný PIN (zadaný v aplikácii). Komunikácia s backend systémom bude zabezpečená šifrovaným SSL kanálom s certifikovaným šifrovacím kľúčom.
Bezpečnosť je zaistená pre všetky vybrané riešenia osobitne, pre oblasť Dohľadu nad plynulosťou a bezpečnosťou cestnej premávky je poskytovaná na
vyššej úrovni prostredníctvom mobilnej aplikácie a Software zariadenia vo vozidle.
Zariadenie vo vozidle
Software zariadenia a dáta sú chránené pred neautorizovaným zásahom. Priestupky sú zaznamenávané v archíve v špeciálnom formáte, ktorý zaisťuje
ochranu pred neoprávneným prístupom a manipuláciou. Takto sú zaznamenávané fotografie, videá, xml súbor na strojové spracovanie a digitálny podpis.
Dáta sú tak všetky chránené pred neoprávnenou manipuláciou. Pre prístup do zariadenia sa vyžaduje meno a heslo a všetky udalosti sú ukladané do logov.

POZNÁMKA: v rámci projektu nebude riešená problematika parkovacích senzorov. Z uvedeného dôvodu nie je relevantné uvádzanie informácií v zmysle
Usmernenia č. 3 k zmene výzvy č. OPII-2020/7/11-DOP.

Priestor pre sumárny obrázok / graf / diagram.

Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

Tabuľka 16 Prevádzka - budúci stav
Súhrnný popis
Mesto Michalovce disponuje adekvátnym materiálno-technickým zázemím a dostatočnými internými administratívnymi kapacitami. Tieto budú v rámci projektu
vyškolené a získajú tak potrebné znalosti pre implementáciu a prevádzku dodaných technológií.
V rámci dodania systému budú s dodávateľom systému podpísané licenčné zmluvy na obdobie prevádzky a údržby tak, aby bola zabezpečená plná podpora
nasadených technológií. Na implementácii, ako aj na nasledujúcej prevádzke projektu sa budú personálne podieľať pracovníci mestá Michalovce.
Po ukončení projektu zabezpečí mesto pokračovanie naplnenia technických a personálnych potrieb, resp. kapacity nevyhnutné pre prevádzkovanie výstupov
projektu počas celej životnosti projektu, a to minimálne počas 5-ročného obdobia udržateľnosti projektu z rozpočtových zdrojov žiadateľa.
Mesto zároveň deklaruje, že zabezpečí finančné prostriedky na prevádzku systémov vybudovaných projektom v čase udržateľnosti. Finančné prostriedky na
prevádzku v dobe udržateľnosti počas 5 rokov sú potrebné vo výške 49 920 €.
Prílohy

Diagramy, modely, obrázky v plnom rozlíšení

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

Odkazy na relevantné súbory. Prílohy obsahujú informácie vo forme modelov.

Tabuľka 17 Ekonomická analýza - budúci stav
Súhrnný popis
V prípade projektov s celkovými výdavkami do 1 mil. EUR - vypracovať položkový rozpočet v štruktúre podľa skupín oprávnených výdavkov (013 Softvér, 014 Oceniteľné práva, 022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných
vecí, 112 Zásoby, 518 Ostatné služby, 521 - Mzdové výdavky) a Analýzu celkových nákladov na vlastníctvo.
Keďže ide o projekt vo výške do 1 mil. EUR, súčasťou ekonomickej analýzy je položkový rozpočet v štruktúre podľa skupín oprávnených výdavkov (022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, 112 Zásoby, 518
Ostatné služby, 521 Mzdové výdavky a iné) a Analýza celkových nákladov na vlastníctvo (TCO). Sú prílohou Štúdie.
Z výšky rozpočtu projektu nevyplýva potreba vypracovania ekonomickej analýzy (CBA), mesto bude v budúcnosti vyhodnocovať efektívnosť nasadených riešení.
Predpokladaný rozpočet navrhovaného riešenia je vo výške 469 172 €. V rámci tejto sumy je nevyhnutné dodanie CLOUD platformy vhodnej pre Smart City a loT riešenia, rozšírenie a napojenie systémov, konfigurácia, testy,
dodanie mobilnej aplikácie vrátane inštruktážnych videí (predbežná cena 220 800 €).
Pre manažment odvozu odpadu a pasport je potrebné dodanie riešení pre vozidlá. Pre monitorovanie stavu ovzdušia sú potrebné 4 imisné stanice. Nevyhnutné je obstaranie mobilnej kamery vrátane integrácie do vozidla MsP.
Celková predbežná cena je 200 160 €.
V rozpočte sú RFID na malé nádoby a kontajnery vrátane ich inštalácie a pracovisko pre ukladanie dát pre pasport. Predbežná súhrnná cena 14 592€. Keďže nejde o dlhodobý hmotný majetok (ocenenie je nižšie ako 1 700 €),
obstaranie je začlenené pod „zásoby“.
V súvislosti s výkonom prác na hlavnej aktivite spojenými s analýzou, dizajnom a implementáciou riešenia sú potrebné náklady aj na vlastného zamestnanca. Celková aktivita na projekte sa počíta na úrovni 50 % mesačného
pracovného fondu. Pri mesačnej mzde 980 € (+odvody) počas trvania projektu sú náklady vo výške 15 900 €.
Riadenie projektu zabezpečí pracovník s časovou dotáciou 1/4 mesačného fondu počas celého projektu. Náklady budú 7 950 €.
Bude zabezpečená publicita projektu (9 770 €).
Počas piatich rokov udržateľnosti projektu si predkladateľ zabezpečí vlastné zdroje vo výške 49 920 €, ktoré budú použité na prevádzku zavedených systémov (34 800 €), podporu a údržbu zakúpeného hardvéru (15 120 €).
Súhrn predpokladaných výdavkov:

Ekonomická klasifikácia

Položka

Jednotka

Počet

Predpokladaná jednotková cena

Cena spolu

633013

Analýza a dizajn

MD

115

384 €

44 160 €

633013

Implementácia služieb

MD

288

384 €

110 592 €

633013

Testovanie služieb

MD

86

384 €

33 024 €

633013

Nasadenie

MD

86

384 €

33 024 €

610

Personálne náklady spojené s vytvorením aplikácie

MD

240

66,25 €

15 900 €

633002

RFID na malé nádoby

ks

3 680

3€

11 040 €

633002

RFID na kontajnery

ks

560

4,20 €

2 352 €

713002

Zariadenie na vozidlá (čítačky a váhy)

ks

4

21 600 €

86 400 €

713002

Kamera (zadná dokumentačná)

ks

4

7 200 €

28 800 €

713002

Kamery (pre pasport)

súbor

2

14 400 €

28 800 €

633002

Pracovisko pre ukladanie dát

ks

1

1 200 €

1 200 €

713002

Imisné stanice

ks

4

2 640 €

10 560 €

713002

Mobilná kamera (vrátane integrácie)

ks

1

45 600 €

45 600 €

610

Riadenie projektu

osobohodina

954

8,334 €

7 950 €

637003/637004

Publicita projektu

projekt

1

9 770 €

9 770 €

Úspora po zavedení riešenia
Pri vyčíslení úspor po zavedení riešenia sa počíta s nasledujúcimi premennými:
Pre finančné vyčíslenie úspor občanov sa počíta s cenou za jednu hodinu vo výške 7,24 EUR (vychádza z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca národného hospodárstva za 1. kvartál 2020).
Pre finančné vyčíslenie úspor referentov mesta sa počíta s priemernou hodinovou mzdou referenta mesta (vrátane odvodov) vo výške 11,50 EUR.
Pre finančné vyčíslenie úspor Mestskej polície sa počíta s priemernou hodinovou mzdou mestského policajta (vrátane odvodov) vo výške 9,30 EUR.
Celková úspora mesta po zavedení riešenia sa predpokladá za 5 rokov vo výške 554 647 €. Detailné vyčíslenie úspor je prílohou č. 7. predloženej Štúdie.
V oblasti vzčíslenia úspor je potrebné podčiarknúť, že veľká časť väčšina prinosov je najmä kvalitativna a mimo kvantifikovaných úspor má nepochybne nevyčísliteľný prínos pre mesto a hlavne pre jeho obyvateľov a návštevníkov.

OBLASŤ ODVOZ ODPADU

Po realizácii projektu dôjde k výraznému zlepšeniu manažmentu odpadov spočívajúc v zabezpečení maximálnej adresnosti pôvodcov odpadov prostredníctvom moderných technologických prvkov, zbere dát o tvorbe odpadu a ich
využívaní pri motivácii občanov v oblasti odpadu. Dôjde k zníženiu nákladov na manažment komunálneho odpadu, ale najmä dôjde k naplneniu cieľov EÚ a SR v oblasti triedenia a recyklácie komunálnych odpadov, k
zefektívneniu tvorby a triedenia odpadov u jednotlivých obyvateľov.
Riešenie prinesie v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva úspory tak v oblasti času potrebného na vybavovanie reklamácií, ako aj v čase potrebnom na vybavovanie podnetov od občanov. Predpokladajú sa aj úspory
v čase občanov pre vybavovanie špeciálneho odvozu alebo odvozu odpadu navyše.

Úspora času na vybavovanie reklamácií v oblasti odvozu komunálneho odpadu
V roku 2019 vybavovalo mesto Michalovce celkom 100 (hodnota zaokrúhlená na desiatky nadol) reklamácií. Jedna reklamácia vybavovaná so súčasnými informáciami a vybavením zabrala celkom 5 hodín. Mesto teda celkom
spotrebovalo na vybavovanie reklamácií súvisiacich s odvozom odpadu v minulom roku 500 hodín. S nasadením nového systému budú občanom prístupné podrobné informácie o čase a priebehu vysýpania odpadu, ako aj ďalšie
informácie. Z tohto dôvodu sa predpokladá, že z celkového počtu reklamácií za rok 2019 (100 reklamácií) bude po zavedení systému už iba 30 %, teda 30 reklamácií za rok, ktoré budú musieť vybavovať priamo referenti mesta.
Čas na vybavovanie reklamácií sa zavedením systému výrazne skráti. Zo skúseností to môže byť až na 1 hodinu na reklamáciu. Pre účely tejto štúdie a kalkulácie sa použila doba vybavovania reklamácie po zavedení systému na
2 hodiny. Po zavedení systému sa teda predpokladá, že sa ročne usporí pri vybavovaní reklamácií celkom 440 hodín času (500 hod. - 60 hod. = 440 hod.). Vo finančnom vyjadrení sa predpokladá úspora za 5 rokov vo výške
25 300 €.
Úspora času na vybavovanie podnetov v oblasti odvozu komunálneho odpadu
V roku 2019 vybavovalo mesto Michalovce celkom 30 podnetov. Jeden podnet spotreboval priemerne 3 hodiny času. Po zavedení systému sa predpokladá zníženie náročnosti na 1 hodinu. Celková úspora času na vybavovanie
podnetov za rok bude 60 hodín. Vo finančnom vyjadrení sa predpokladá úspora za 5 rokov vo výške 3 450 €.
Úspory času občanov a referentov potrebného na objednanie špeciálneho odvozu alebo odvozu navyše
V tejto oblasti dôjde k úspore času občanov a aj referentov mesta. Bude to vďaka nasadeniu mobilnej aplikácie a webovej stránky, kedy budú občania mať jednoduchú možnosť si priobjednať odvoz komunálneho alebo aj iného
odpadu.
Pre výpočet úspory sa vzal do úvahy súčasný počet žiadostí, ako aj nový spôsob hradenia poplatkov za odvoz odpadu a dostupnosť tejto služby. Pre súčasný aj budúci stav bola stanovená hodnota 600 prípadov dodatočného
objednania za 1 rok. V súčasnosti je možné takéto služby objednať osobnou návštevou úradu. Ide o časové zaťaženie občana ako aj príslušného referenta. Priemerne, pri 600 prípadoch to predstavuje za 1 rok u občanov mesta
300 hodín času a u referentov 180 hodín času.
Pri zavedení mobilnej aplikácie a webového klienta sa tento čas zníži na 10 hodín zaťaženia za rok (ani v jednom z prípadov sa neráta úspora, ktorá vznikne automatickým zaradením do rozpisu jazdy príslušného vozidla). Výška
časovej úspory je u občanov 270 hodín a u referentov 170 hodín. Vo finančnom vyjadrení sa predpokladá úspora vo výške 19 549 € za 5 rokov.

Celkové úspory objemu komunálneho odpadu vplyvom zavedenia váženia a progresívneho poplatku za odvoz
Výšku celkového ročného zníženia objemu odvezeného odpadu mesto odhaduje na 14 %. Výška finančnej úspory mesta a občanov tak predstavuje 85 157 EUR za 1 rok. Za 5 rokov sa očakáva ušetrenie vo výške 425 783 EUR.

OBLASŤ PASPORTIZÁCIE
Úspora času na zber dynamických pasportizačných údajov
V tomto prípade sa úspora počíta z odhadu koľko času za rok zaberie zisťovanie stavu infraštruktúry mesta. Za rok 2019 sa odhaduje, že spotrebovaný čas na túto činnosť bol celkom 192 hodín. Po zavedení systému dôjde k
vytvoreniu komplexnej obrazovej databázy celej infraštruktúry a zároveň k automatickému zberu týchto údajov. Vozidlo pre odvoz odpadu ich bude zbierať bez potreby manuálnej obsluhy. Spotrebovaný čas bude iba na
manipuláciu pri vyčítavaní dát, ktorý bude 18 hodín za rok. Celková úspora tak bude v tejto oblasti 174 hodín (192 hod. - 18 hod. = 174 hod.).

Úspory vďaka realizácie údržby zelene v čase, kedy to je potrebné. Údržba zelene iba vtedy, kedy je to potrebné
Ak bude zaistená pravidelná pasportizácia, ktorá bude vedieť rozpoznať výšku zelene alebo výskyt zelene v miestach, kde nemá byť, je možné robiť zásahy/údržbu zelene efektívnejšie. Mesto predpokladá, že systémom
obrazovej pasportizácie bude vedieť sledovať celkom 70 000 m2 plôch. Ďalej sa počíta s priemerným počtom výkonov údržby za jeden rok 5-krát. Mesto predpokladá, že výška úspor vo výkonoch údržby bude minimálne 15 %.
Celková výška úspor potrebného ročného výkonu v metroch štvorcových tak je 52 500 m2. Vo finančnom vyjadrení sa za 5 rokov predpokladá ušetrenie vo výške 31 500 EUR.

OBLASŤ DOHĽADU NAD PLYNULOSŤOU A BEZPEČNOSŤOU CESTNEJ PREMÁVKY
Čas usporený znížením počtu inštalácií blokovacích zariadení
Po zavedení riešenia môže mestská polícia využiť iba dôkazové materiály zaznamenané z ich vozidla (v prípade, ak nebude z iných dôvodov nútená nasadiť blokovacie zariadenie). Za rok môže takýchto prípadov automatizované
vozidlo zachytiť minimálne 3 000. Ak by sa riešili s pomocou blokovacieho zariadenia, celkový potrebný čas by bol 600 hodín. S pomocou automatického systému ide o spracovanie prakticky v reálnom čase a celkový čas na 3
000 priestupkov za rok predstavuje 30 hodín. Očakávaná výška úspory tak bude 570 hodín. Vo finančnom vyjadrení za 5 rokov sa predpokladá ušetrenie vo výške 26 505 €.
Čas potrebný na systematické monitorovanie dĺžky parkovania na vybraných parkovacích miestach
Nový zavedený systém bude vedieť rýchlo automaticky monitorovať dĺžku parkovania na vybraných parkovacích miestach. Bude tak možné efektívne získavať podklady pre nastavenie a priebežné upravovanie parkovacej politiky.
Systém bude využiteľný ďalej pre dohľad nad správnou dĺžkou parkovania. Pre výpočet úspor sa počíta s celkovým počtom 150 parkovacích miest, ktoré by sa jednorazovo monitorovali, pričom by sa monitorovali 10 dní v 10
hodinových intervaloch. Celkom by to pri manuálnom spôsobe zabralo 300 hodín. Ak bude nasadený nový systém mestskej polície, bude časová náročnosť 30 hodín. Celková úspora tak predstavuje 270 hodín. Za 5 rokov môže
mesto ušetriť až 12 555 €.
Súlad plánovaných výsledkov
intervencia definovaná v OPII projektu

Súlad s pránovanými výsledkami intervenciami definovanými v OPII

Prostriedok

Zoptimalizvovanie vykonávania podporných činností
verejnej správy

Zvýšenie rýchlosti nápravy neporiadku na verejných priestranstvách a oprav poškodenej vozovky.

Nástroj dynamickej pasportizácie

Zvýšenie efektivity zamestnancov verejnej správy

Zvýšenie efektivity zamestnancov verejnej správy - efektívnejšie vybavovanie reklamácií a podnetov v oblasti
odpadového hospodárstva

Video záznam procesov vysýpania

Zvýšenie využívania dát v procesoch a pri tvorbe politík

Súhrnné údaje z oblastí: pasportizácie, odpadového hospodárstva, stavu ovzdušia

Zhromažďovanie a analýza údajov v CLOUD
platforme

Zniženie vynakládaných zdrojov občanov, podnikateľov a
verejnej správy

Efektívny spôsob dynamickej pasportizácie infraštruktúry mesta.

Dynamická video pasportizácia z vozidiel pre
zvoz odpadu

Prílohy

Zoznam príloh. Prílohy obsahujú informácie v štruktúrovanej forme.

