
 

N á v r h  

Všeobecne záväzné nariadenie 

 Mestskej časti  Košice – Dargovských hrdinov 

 č. 2/2015  

 

zo dňa 28.09.2015 

o poskytovaní elektronických služieb 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov uznesením č. ...../2015 

na svojom 6. rokovaní dňa  28.09.2015 podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov, §  14 ods.  3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o  meste Košice  

v  znení neskorších predpisov a  podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o  elektronickej podobe 

výkonu pôsobností orgánov verejnej moci a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov (zákon 

o  e-Governmente) ustanovuje: 

 

§ 1 

Predmet úpravy 

1. Mestská časť Košice – Dargovských hrdinov (ďalej len „mestská časť“) poskytuje 

elektronické služby
1 

prostredníctvom 

 
a) integrovaného informačného systému mestskej časti, ktorý je prístupný                            

na  webovom sídle http://www.esluzbykosice.sk (ďalej len „špecializovaný portál“) 

alebo 
 
b) Ústredného portálu verejnej správy

2
, ktorý je prístupný na webovom sídle 

http://www.slovensko.sk (ďalej len „ústredný portál“). 

2. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré poskytuje mestská časť, ich popis a 

návody na  používanie sú uvedené na špecializovanom portáli a na ústrednom portáli. 

3. Pre využívanie elektronických služieb je potrebná identifikácia a autentifikácia podľa 

osobitných predpisov
3
, pokiaľ pri jednotlivej elektronickej službe nie je uvedené inak. 

 

 

§ 2 

Osobitné ustanovenie 

Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti ako aj ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisoch mestskej časti vyžaduje uskutočnenie podania v písomnej 

forme, táto písomná forma sa považuje za  zachovanú, ak bolo podanie urobené vo forme 

elektronického podania v  rámci elektronickej komunikácie podľa osobitného predpisu
4
. 

__________________ 

1) § 2 ods. 1 písm. q) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
2) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobností orgánov verejnej moci a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. 
3) § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. 
4) § 25 zákona č. 305/2013 Z. z 

 



 

 

 

§ 3 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia                            

na úradnej tabuli mestskej časti. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Mgr. Jozef  Andrejčák 

                                                                                                               starosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: .......................... 

Účinné: .......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dôvodová správa 
k návrhu VZN o poskytovaní elektronických služieb 

 

 

V záujme sprístupnenia elektronických služieb mestskej časti Košice – Dargovských 

hrdinov občanom mestskej časti sa mestská časť podieľa na projekte eGovernmentu, ktorý 

zastrešuje mesto Košice. Elektronizácia mestskej časti reaguje na legislatívne zmeny týkajúce 

sa poskytovania elektronických služieb ako jednu z foriem komunikácie verejnej správy 

s občanmi mestskej časti.  

 

Návrh VZN upravuje nové možnosti elektronickej komunikácie medzi mestskou časťou 

Košice - Dargovských hrdinov a jej občanmi (ako aj ďalšími oprávnenými osobami), ktoré 

vyplynú zo sprístupnených elektronických služieb. Návrh VZN mestskej časti je výsledkom 

koordinovaného postupu mesta Košice a mestských častí pri zavádzaní elektronickej 

komunikácie medzi orgánmi verejnej moci a občanmi. Obdobný návrh VZN schválil aj 

Košický samosprávny kraj.  

 

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej 

moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) sa vzťahuje                        

na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomoci orgánu verejnej moci podľa 

osobitných predpisov. Navrhovaným VZN sa ustanovuje spôsob výkonu verejnej moci 

mestskej časti Košice – Dargovských hrdinov elektronickou formou. 

 

V zmysle § 4 ods. 1 zákona o e-Governmente bude výkon verejnej moci zabezpečený   

prostredníctvom integrovaného informačného systému mestskej časti, ktorý je prístupný                            

na  webovom sídle http://www.esluzbykosice.sk (ďalej len „špecializovaný portál“).  

 

Na základe  § 5 ods. 1 zákona, prístupovým miestom pre výkon verejnej moci je tiež 

Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) a špecializované portály.  

 

Účelom týchto portálov  je zabezpečiť  možnosť vykonávať elektronickú komunikáciu 

bez toho, aby bol potrebný osobný alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a 

osobou, ktorej sa výkon verejnej moci týka, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre osoby 

so zdravotným postihnutím. 

 

Z ustanovenia § 2 VZN vyplýva, že možnosť elektronickej komunikácie bude možné 

uplatniť pri všetkých podaniach, ktoré sa doteraz mohli realizovať len v písomnej forme; tieto 

bude možné uskutočniť aj elektronickými prostriedkami (spravidla prostredníctvom príslušnej 

elektronickej služby). 

 

S poukazom na vyššie uvedené predkladáme Miestnemu zastupiteľstvu Mestskej časti 

Košice – Dargovských hrdinov návrh, ktorým 

 
 
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti 

 

s c h v a ľ u j e 

 

všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní elektronických služieb.   

 

V Košiciach dňa 04.09.2015 

 

Spracovala: 

JUDr. Katarína Králiková, vedúca OPaS oddelenia.  

  


