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Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nitra č. 4/2015 o poskytovaní 
elektronických služieb
u z n á š a  s a  n a  v y d a n í

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 4/2015 o poskytovaní 
elektronických služieb
u k l a d á  
vedúcemu Kancelárie prednostu zabezpečiť prostredníctvom referátu klientského 
centra služieb

- vyvesenie vydaného znenia Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra 
  č. 4/2015 o poskytovaní elektronických služieb
                                                                             T: do 10 dní
-   zverejnenie spôsobom v meste obvyklým 
                                                                             T: do 30 dní 
                                                                             K: ref. organizačný

Podpis predkladateľa:



Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 4/2015
o poskytovaní elektronických služieb

Mestské zastupiteľstvo v Nitre podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, 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) a podľa § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa 
uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ 1
Predmet úpravy

(1) Mesto Nitra (ďalej len „mesto“) poskytuje elektronické služby1 prostredníctvom
a) Integrovaného informačného systému mesta, ktorý je prístupný na webovom sídle 

https://www.nitra.sk/zobraz/sekciu/elektronicke-sluzby (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 mesto, 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 mesta ako aj ďalších všeobecne záväzných 
právnych predpisoch mesta 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

§ 3
Záverečné ustanovenia

Mestské zastupiteľstvo v Nitre sa uznieslo na vydaní tohto VZN č. 4/2015 o poskytovaní 
elektronických služieb na svojom zasadnutí dňa ..................... uznesením č. .../2015-MZ a toto 
VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia  na úradnej tabuli mesta, t. j. dňa ..................

Jozef Dvonč                           Igor Kršiak
     primátor mesta Nitry    prednosta MsÚ v Nitre

                                                
1 § 2 ods. 1 písm. s) 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 a § 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z.
4 § 25 zákona č. 305/2013 Z. z.



Dôvodová správa

     Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitra č. 4/2015 o poskytovaní 
elektronických služieb vyplynul z dôvodu, že sa Mesto Nitra zaradilo do malého zoznamu 
miest v rámci SR, ktoré projekt elektronizácie svojich služieb začali realizovať v snahe
uľahčiť obyvateľom mesta komunikáciu so subjektom verejnej správy prostredníctvom 
elektronických služieb. Súčasný stav nebráni využívaniu elektronických služieb, avšak 
prijatím tohto VZN sa upresňuje ich používanie a komunikácia s mestom. 
     
     So zreteľom na podporu elektronickej komunikácie sa rozširujú možnosti uskutočnenia 
podania, ktoré sa doteraz mohlo realizovať len v písomnej forme; to bude možné uskutočniť 
aj elektronicky (spravidla prostredníctvom príslušnej elektronickej služby).

     Ak sa obec rozhodne poskytovať elektronické služby, elektronickú adresu elektronickej 
podateľne zverejní na svojom webovom sídle a zároveň aj na webovom sídle ústredného 
portálu verejnej správy. Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS) je informačný systém 
verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií verejnosti prostredníctvom spoločného 
prístupového miesta v sieti internet podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných 
systémoch verejnej správy.
     
V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. (zákon o e-Governmente):

„(1) Na účely výkonu verejnej moci elektronicky zabezpečujú orgány verejnej moci, v rozsahu 
svojej pôsobnosti podľa zákona, vytvorenie a prevádzku 

a) prístupových miest, 
b) spoločných modulov a 
c) agendových systémov.“
    
V zmysle §98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

„(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb ustanoví 
obec všeobecne záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.“

					




