
          M E S T O   R O Ž Ň A V A 

 
  
  
 Pre  zasadnutie 

 Mestského zastupiteľstva 

 v Rožňave dňa 27. 4. 2017 

  

 K bodu rokovania číslo: 

  
Názov správy:  
  
VZN o poskytovaní elektronických služieb - návrh   
  
 
Predkladá: 
JUDr. Erika Mihaliková 
prednostka MsÚ 

 
Návrh na uznesenie: 
Mestské zastupiteľstvo 
v Rožňave 
 

   s c h v a ľ u j e    

 
Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní 
elektronických služieb podľa predloženého návrhu, 
 
   
   u k l a d á  
 
   schválené VZN uverejniť na úradnej tabuli   
   a internetovej stránke mesta 
 
   Z: prednostka MsÚ 
   T: do 10 dní od schválenia 
 
 
 
 
 

 
Prerokované: 
V komisii finančnej, podnikateľskej a správy 
mestského majetku dňa 13. 4. 2017 
V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a 
športu dňa 10. 4. 2017 
V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej 
dňa 10. 4. 2017 
V komisii výstavby, ÚP, ŽP a MK dňa 12. 4. 
2017 
V komisii cestovného ruchu a regionálnej 
politiky dňa 11. 4. 2017 
V komisii ochrany verejného poriadku dňa 
11. 4. 2017 
Vypracoval: 
Mgr. Juraj Halyák 
 
Materiál obsahuje: 
Dôvodovú správu 
Návrh VZN o poskytovaní elektronických 
služieb 
 

 



 
DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
k materiálu:  VZN o poskytovaní elektronických služieb – návrh 

  
 
Legislatívne východiská: § 4 ods. 1 a § 5 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 
neskorších predpisov, § 3 ods. 3 písm. c) zákona č. 275/2006   
Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Prijaté uznesenia MZ 
a ich realizácia: 

______ 

Hospodársky a finančný 
dopad na rozpočet 
mesta: 

Náklady vo výške cca 6 500,- eur ročne, úspora na poštovnom 
závisí od miery využívania elektronickej komunikácie. 

Nároky na pracovné 
miesta: 

Bez nároku na pracovné miesta.  

Súlad návrhu na 
uznesenie s právnymi 
predpismi SR: 

Návrh na uznesenie je – nie je v súlade so zákonom č. 275/2006 
Z. z., 305/2013 Z. z.  

 

 
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) v znení neskorších 
predpisov sa vzťahuje na výkon verejnej moci elektronicky v rozsahu právomoci orgánu 
verejnej moci podľa osobitných predpisov. 

Preto je potrebné schváliť všeobecne záväzné nariadenie, ktoré umožní poskytovanie 
elektronických služieb mestom Rožňava a zosumarizuje nové možnosti elektronickej 
komunikácie medzi mestom a jeho obyvateľmi (ako aj ďalšími oprávnenými subjektmi), ktoré 
vyplynú zo sprístupnených elektronických služieb. 

 
Návrh VZN vytvára reálne predpoklady pre spôsob výkonu verejnej moci mestom 

Rožňava elektronickou formou. V zmysle ustanovenia § 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 zákona o e-
Governmente okrem iných Ústredný portál verejnej správy (www.slovensko.sk) a špecializované 
portály. Mesto Rožňava zriaďuje špecializovaný portál http://egov.roznava.sk, prostredníctvom 
ktorého bude možné vykonávať elektronickú komunikáciu. 
 

Podľa § 4 ods. 5 zákona o e-Governmente orgány verejnej moci zabezpečujú, aby 
prístupové miesta, spoločné moduly a agendové systémy v ich správe boli vybudované 
spôsobom, ktorý umožní výkon verejnej moci elektronicky - elektronickými prostriedkami         
v celom rozsahu a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný kontakt 
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. 

 
 
 



 
So zreteľom na podporu elektronickej komunikácie sa rozširujú možnosti uskutočnenia 

podania, ktoré sa doteraz mohlo realizovať len v písomnej forme; to bude možné od 1. júla 2017 
uskutočniť aj elektronickými prostriedkami (spravidla prostredníctvom príslušnej elektronickej 
služby). 
 V prípade právnických osôb bude po 1. 7. 2017 možné urobiť podanie len elektronickými 
prostriedkami. 

 
 
Komisia: Termín 

zasadnutia: 
Uznesenie: 

Sociálna, zdravotná a bytová: 10. 4. 2017 Odporúča schváliť. 
Ochrany verejného poriadku: 11. 4. 2017 Odporúča schváliť. 
Cestovného ruchu 
a regionálnej politiky: 

11. 4. 2017 Odporúča schváliť. 

Vzdelávania, kultúry, mládeže 
a športu: 

10. 4. 2017 Odporúča schváliť. 

Výstavby, územného 
plánovania, životného 
prostredia a mestských 
komunikácií: 

12. 4. 2017 Odporúča schváliť. 

Finančná, podnikateľská 
a správy mestského majetku: 

 13. 4. 2017 Odporúča schváliť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 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) v znení neskorších predpisov schvaľuje toto 
 
 
 

Všeobecne záväzné nariadenie 
o poskytovaní elektronických služieb 

 
 

§ 1 
Predmet úpravy 

 
(1) Mesto Rožňava (ďalej len „mesto“) poskytuje elektronické služby1 prostredníctvom 

a) integrovaného informačného systému mesta, ktorý je prístupný na webovom sídle 
http://www.egovroznava.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 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 
 
 

                                                 
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 

Záverečné ustanovenia 
 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie schválilo Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na 
svojom zasadnutí dňa 27. 4. 2017 uznesením č. .../2017. 

 
(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2017. 
  

 
 
 
 
 
                                                                                                          Pavol Burdiga 
          primátor mesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


