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NÁVRH NA UZNESENIE 
 

Uznesenie č. __/2015 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje  

 

   Všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní elektronických služieb 

DÔVODOVÁ SPRÁVA : 

Mesto Žilina na základe zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti pôsobností orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon 

o e-Governmente, sprístupňuje, resp. umožňuje širokej verejnosti komunikovať a vybavovať 

agendu spojenú s výkonom špecifických služieb poskytovaných mestom Žilina prostredníctvom 

elektronickej komunikácie,  zabezpečovanej špecializovaným portálom prístupným 

na webovom sídle http://www.e-sluzby.zilina.sk.  

 

Mesto Žilina v súlade s projektom Elektronizácie služieb Mestského úradu v Žiline, 

vytvorilo špecializovaný portál a mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorých môže široká 

verejnosť vybavovať agendu v rámci pôsobnosti mesta Žilina aj elektronickou formou, 

prostredníctvom elektronických formulárov, resp. aplikácií. V rámci tohto riešenia, je dnes 

možné vyriešiť 143 služieb, pričom 10 služieb je možné vybaviť prostredníctvom mobilnej 

aplikácie. Služby sú delené na informačné a transakčné. Pre využívanie elektronizovaných 

služieb je nutné sa identifikovať a autentifikovať. 
Materiál bol prerokovaný v Mestskej rade, vo Finančnej komisii a Komisii sociálnej, zdravotnej a 

bytovej, ktoré ho odporúčajú mestskému zastupiteľstvu schváliť. 
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N Á V R H  

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

č. ......./2015 

o poskytovaní elektronických služieb 

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky 

a v súlade s ustanoveniami § 6 ods. ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a 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 (ďalej len „zákon“), vydáva toto 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  

O POSKYTOVANÍ  ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB 

 

Článok 1 

Predmet úpravy 

 

1. Mesto Žilina (ďalej len „mesto“) poskytuje elektronické služby1 prostredníctvom: 

a) integrovaného informačného systému mesta2, ktorý je prístupný na webovom sídle 

http://www.e-sluzby.zilina.sk (ďalej len „špecializovaný portál“), alebo 

b) Ústredného portálu verejnej správy3, 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 predpisov4, pokiaľ pri jednotlivej elektronickej službe nie je uvedené inak. 

 

 

Článok 2 

Osobitné ustanovenie 

 

1. Ak sa v platných všeobecne záväzných nariadeniach mesta ako aj iných a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisoch 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 

                                                 
1 § 2 ods. 1 písm. q) zákona č. 275/2006 Z. z.. 
2 § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. 
3 § 5 ods. 1 písm. a), ako aj § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. 
4 § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. 
5 § 25 zákona č. 305/2013 Z. z. 
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Článok 3 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 

...............2015 a bolo v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli Mesta Žilina. 

2. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016. 

 

 

 

 

Ing. Igor Choma 

        primátor  
 


