Návrh
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Komárno číslo
elektronických služieb

/2018 o poskytovaní

Mestské zastupiteľstvo v Komárne podľa § 6 ods. 1 zákona SNR číslo 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom 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 a § 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
Účel a predmet úpravy
(1) Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám
– podnikateľom uplatňovať práva a plniť povinnosti, vo vzťahu k Mestu Komárno formou
elektronických podaní a súčasne upravuje elektronickú komunikáciu a doručovanie
písomností elektronickými prostriedkami medzi Mestom Komárno a uvedenými subjektmi.
(2) Mesto Komárno (ďalej len „mesto“) poskytuje elektronické služby1) prostredníctvom:
a) integrovaného informačného systému mesta 2), ktorý je prístupný na webovom sídle
http://egov.komarno.sk (ďalej len „špecializovaný portál“), alebo
b) Ústredného portálu verejnej správy3), ktorý je prístupný na webovom sídle
https://www.slovensko.sk (ďalej len „ ústredný portál“).
(3) Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré poskytuje mesto, ich popis a návody
na používanie sú uvedené na špecializovanom portáli a na ústrednom portáli.
(4) Pre využívanie elektronických služieb je potrebná identifikácia a autentifikácia podľa
osobitných predpisov4), pokiaľ pri jednotlivej elektronickej službe nie je uvedené inak.
§2
Osobitné ustanovenie
Ak sa v platných všeobecne záväzných nariadeniach mesta alebo iných záväzných
dokumentoch mesta vyžaduje uskutočnenie podania v písomnej forme, táto písomná forma
sa považuje za zachovanú, pokiaľ bolo podanie vykonané vo forme elektronického podania v
rámci elektronickej komunikácie podľa osobitného predpisu.5)
§3
Záverečné ustanovenia
(1) Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený pred rokovaním Mestského
zastupiteľstva v Komárne v súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov.
(2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Komárne
dňa ..............

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho
vyhlásenia na úradnej tabuli mesta Komárno.

Ing. László Stubendek
primátor mesta Komárno

–––––––––––––––––––––––
1)
2)
3)
4)
5)

§ 2 ods. 1 písm. s) zákona č. 275/2006 Z. z.
§ 5 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 305/2013 Z. z.
§ 5 ods. 1 písm. a) a § 6 zákona č. 305/2013 Z. z.
§ 19 zákona č. 305/2013 Z. z.
§ 25 zákona č. 305/2013 Z. z.
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Návrh VZN:
a) vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: .............................
b) zverejnený na webovom sídle mesta dňa: ..........................
c) zverejnený na elektronickej tabuli mesta dňa .....................

2)

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 10 dňová lehota, počas ktorej
môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v
písomnej forme, elektronicky na internetovej stránke mesta www.komárno.sk alebo ústne
do zápisnice na Mestskom úrade v Komárne, Odbor podpory a vnútornej prevádzky,
Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť
nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo
spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné
podnety nemusí navrhovateľ prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení do (vrátane): ..............................

3)

Návrh VZN zvesený z úradnej tabule mesta dňa: ................2018

