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Návrh uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Juh
Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh
podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 14 ods. 3 písm. a) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení
neskorších predpisov
uznáša

sa

na Všeobecne záväznom nariadení Mestskej časti Košice - Juh č. 2/2015 o poskytovaní
elektronických služieb podľa predloženého návrhu.

Dôvodová správa
k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice- Juh č. 2/2015
o poskytovaní elektronických služieb
Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Juh o poskytovaní
elektronických služieb bol spracovaný v súlade so Zmluvou o partnerstve medzi mestom
Košice a mestskými časťami mesta Košice pri realizácii projektu Elektronizácia služieb mesta
Košice v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Cieľom projektu je
sprístupnenie elektronických služieb mesta Košice a mestských častí, ktoré sú partnermi tohto
projektu.
Elektronizácia služieb bude tvoriť integrálnu súčasť eGovernmentu spolu so službami
poskytovanými na ostatných úrovniach verejnej správy, online poskytovanie služieb zvýši
efektivitu a prístupnosť služieb na strane používateľov, ako aj na strane poskytovateľa
služieb. Realizácia projektu Elektronizácia služieb zmodernizuje a zefektívni procesy na
úradoch mesta, aj mestských častí, vytvorí prostredie pre online formuláre, podania
a rozhodnutia úradov.
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
elektronickou formou. V zmysle § 4 ods. 1 zákona o e-Governmente má zabezpečiť orgán
verejnej moci vytvorenie a prevádzku prístupových miest, spoločných modulov a agendových
systémov. Prístupovým miestom pre výkon verejnej moci sú podľa § 5 ods. 1 cit. zákona tiež
Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) a špecializované portály. Mesto
v súčinnosti s mestskými časťami zriadilo špecializovaný portál (www.esluzbykosice.sk). Ich
účelom je zabezpečiť možnosť vykonávať elektronickú komunikáciu bez toho, aby bol
potrebný akýkoľvek osobný alebo listinný kontakt medzi orgánom verejnej moci a osobou,
ktorej sa výkon verejnej moci elektronicky týka, vrátane zabezpečenia ich prístupnosti pre
osoby so zdravotným postihnutím.
Z ustanovenia § 2 VZN vyplýva, že elektronickú komunikáciu bude možné uplatniť pri
všetkých podaniach, ktoré sa doteraz mohli realizovať len v písomnej forme (spravidla
prostredníctvom príslušnej elektronickej služby).
Návrh VZN bol zverejnený na pripomienkovanie na úradnej tabuli a web. stránke mestskej
časti dňa 4.11.2015. V rámci 10 dňovej lehoty neboli k návrhu VZN vznesené žiadne
pripomienky.
Tento návrh VZN bol prerokovaný v stálych komisiách Miestneho zastupiteľstva MČ Košice
– Juh a bol odporúčaný na prerokovanie a schválenie v samosprávnych orgánoch mestskej
časti.
Mestská časť splnila podmienku podľa § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov a zverejnila návrh VZN jeho vyvesením na úradnej tabuli

a internetovej stránke mestskej časti najmenej 15 dní pred rokovaním miestneho
zastupiteľstva. Návrh VZN je zaradený na rokovanie miestnej rady dňa 26.11.2015.

V Košiciach, dňa 18.11.2015

Spracovali: JUDr. Ľudmila Bernátová
vedúca odd. OPaM
JUDr. Júlia Pavčíková
vedúca referátu OP

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice – Juh sa uznesením č. .../2015, prijatým na
svojom ... zasadnutí dňa ...... 2015, podľa § 6 a § 11 ods.4 písm. g) zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 14 ods.3 písm. a) zákona č. 401/1990 Z.
z. o meste Košice v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 305/2013 Z.z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Govermente“), uznieslo sa na tomto všeobecne
záväznom nariadení:

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Košice - Juh
č. 2/2015
o poskytovaní elektronických služieb
§1
Predmet úpravy
(1) Mestská časť Košice - Juh poskytuje elektronické služby1 prostredníctvom:
a) integrovaného informačného systému mesta Košice a jeho mestských častí, 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 Košice Juh, 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 Košice - Juh ako aj v 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
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§ 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.
§ 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.
§ 19 zákona č. 305/2013 Z. z.
§ 25 zákona č. 305/2013 Z. z.

§3
Účinnosť
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na
úradnej tabuli Mestskej časti Košice - Juh.

JUDr. Jaroslav Hlinka
starosta

Vyvesené dňa 4.11.2015
Pripomienky: bez pripomienok

