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Informačná brožúra

Dopytovo orientovaný projekt



Ako sú služby rozdelené a kde ich nájdete:

https://e-sluzby.zilina.sk

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvojaElektronizácia služieb Mestsk ého úradu v Žiline

Portál Vám umožní používať 143 služieb z rôznych úsekov správy, ktoré budete môcť vyhľadávať podľa 
rôznych kritérií, napr.:
•	 podľa	jednotlivých	agend,
•	 podľa	štyroch	základných	kategórií,
•	 podľa	kompetencií,	respektíve	útvarov,
•	 podľa	životných	situácií.

Svoju	žiadosť	vybavíte	bez	potreby	osobnej	návštevy	úradu.	Čas	na	vybavenie	agendy	sa	zrýchli	vzhľadom	
na	automatické	predvyplnenie	niektorých	dát.	Žiadosť	budete	môcť	poslať	kedykoľvek,	a	to	aj	po	úradných	
hodinách.	Vaše	 podanie	 bude	 vybavené	 automatizovaným	 spôsobom.	 Odpoveď	 z	 úradu	 dostanete	 tiež	 
v	elektronickej	forme	priamo	do	Vašej	elektronickej	schránky.

Služby	bude	možné	využívať	prostredníctvom	bežného	Internetového	prehliadača,	vybrané	služby	aj	prostred-
níctvom	mobilnej	aplikácie.	Všetky	služby	budú	súčasne	integrované	na	ústredný	portál	verejnej	správy	(ÚPVS)	
www.slovensko.sk.	Pre	niektoré	služby	(ďalej	označované	„(	T	)“)	bude	potrebné	prihlásenie	prostredníctvom	
občianskeho	preukazu	s	aktívnym	elektronickým	čipom.

Ako budete môcť elektronické služby mesta používať:

Aké služby sme pre Vás pripravili:

Ktoré výhody Vám prinesie používanie elektronických služieb:

Dane, majetok a podnikanie

(	I	)	Informovanie	o	dani	z	nehnuteľností
(	I	)	Informovanie	o	dani	za	nevýherné	hracie	prístroje
(	I	)	Informovanie	o	dani	za	predajné	automaty
(	I	)	Informovanie	o	dani	za	psa
(	I	)	Informovanie	o	dani	za	ubytovanie
(	I	)	Informovanie	o	dani	za	užívanie	verejného	priestranstva
(	I	)	Informovanie	o	dani	za	vjazd	a	zotrvanie	motorového	vozidla	v	historickej	časti	mesta
(	I	)	Informovanie	o	hospodárení	obce	a	organizácii	v	zriaďovateľskej	pôsobnosti	obce
(	I	)	Informovanie	o	miestnom	poplatku	za	komunálne	odpady	a	drobné	stavebné	odpady
(	I	)	Informovanie	o	regionálnom	rozvoji	a	jeho	podpore
(	I	)	Informovanie	o	verejnom	obstarávaní
(	I	)	Publikovanie	zoznamu	neplatičov

*(  Na obrázku je nekompletný Print Screen web stránky )
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Doprava a životné prostredie

(	T	)	Pripomienkovanie	návrhu	záverečného	účtu	obce
(	T	)	Spracovanie	elektronických	účtovných	dokladov
(	T	)	Udeľovanie	individuálnej	licencie	na	prevádzkovanie	hazardných	hier	prostredníctvom	výherných	prístrojov
(	T	)	Vrátenie	pomernej	časti	dane
(	T	)	Zisťovanie	základnej	ceny	pozemku	podľa	cenovej	mapy

(	I	)	Informovanie	o	cintorínoch	obce
(	I	)	Informovanie	o	mestskej	autobusovej	doprave
(	I	)	Informovanie	o	odpadovom	hospodárstve
(	I	)	Informovanie	o	požiarnom	poriadku	obce
(	I	)	Informovanie	o	útulkoch	a	karanténach	pre	zvieratá
(	I	)	Informovanie	o	uzávierke	miestnych	komunikácií
(	I	)	Informovanie	o	územnom	pláne
(	I	)	Informovanie	o	životnom	prostredí
(	I	)	Publikovanie	zoznamu	registrovaných	zvierat
(	T	)	Ohlasovanie	nelegálnych	skládok,	znečisťovania	vodných	tokov	a	životného	prostredia	Vyzvanie	majiteľa	pozemku		 	
        na odstránenie odpadu.
(	T	)	Ohlasovanie	o	ukončení	prác	na	rozkopávke	miestnych	komunikácií
(	T	)	Prideľovanie	zberných	nádob	pre	odpad	a	separovaný	zber
(	T	)	Pripomienkovanie	cestovného	poriadku	mestskej	autobusovej	dopravy
(	T	)	Pripomienkovanie	návrhu	označenia	ulice	a	verejného	priestranstva
(	T	)	Pripomienkovanie	plánu	ochrany	obyvateľstva	a	havarijných	plánov	podnikov	a	prevádzok	na	území	obce
(	T	)	Pripomienkovanie	programu	odpadového	hospodárstva	obce
(	T	)	Určovanie	podmienok	úprav	komunikácií	po	haváriách	inžinierskych	sietí
(	T	)	Určovanie	trvalého	alebo	prenosného	dopravného	značenia
(	T	)	Určovanie,	zmena	alebo	zrušenie	súpisného	a	orientačného	čísla
(	T	)	Vydávanie	parkovacej	karty
(	T	)	Vydávanie	rozhodnutí	o	uzávierke	miestnej	komunikácie
(	T	)	Vydávanie	rozhodnutí	o	výrube	dreviny	vo	verejnej	zeleni
(	T	)	Vydávanie	rozhodnutí	o	zvláštnom	užívaní	miestnej	komunikácie
(	T	)	Vydávanie	rybárskeho	lístku
(	T	)	Vydávanie	stanoviska	k	chovu	nebezpečných	živočíchov
(	T	)	Vydávanie	stanoviska	k	zmene	druhu	pozemku
(	T	)	Vydávanie	stanoviska	k	zriadeniu	zariadenia	na	zneškodňovanie/uskladnenie	odpadu
(	T	)	Vyhradzovanie	parkovacieho	miesta	za	poplatok

(	I	)	Zverejňovanie	zmlúv	ktoré	sa	týkajú	nakladania	s	verejnými	prostriedkami
(	T	)	Ohlasovanie	vzniku,	zániku	alebo	zmeny	poplatkovej	povinnosti	za	komunálne	odpady	a	drobné		stavebné	odpady
(	T	)	Oznamovanie	o	vzniku,	zániku	alebo	zmene	daňovej	povinnosti	k	dani	z	nehnuteľností
(	T	)	Oznamovanie	o	vzniku,	zániku	alebo	zmene	daňovej	povinnosti	k	dani	za	ubytovanie
(	T	)	Oznamovanie	o	vzniku,	zániku	alebo	zmene	daňovej	povinnosti	k	dani	za	užívanie	verejného	priestranstva
(	T	)	Oznamovanie	o	vzniku,	zániku	alebo	zmene	daňovej	povinnosti	k	dani	za	vjazd	a	zotrvanie	motorového	vozidla	 
								v	historickej	časti	mesta
(	T	)	Oznamovanie	otváracích	hodín	prevádzkarne	alebo	ich	zmeny
(	T	)	Oznamovanie	zrušenia	prevádzkovej	jednotky
(	T	)	Platenie	miestneho	poplatku	za	komunálne	odpady	a	drobné	stavebné	odpady
(	T	)	Platenie	miestnych	daní
(	T	)	Platenie	ostatných	daní	poplatkov
(	T	)	Platenie	pokút,	úrokov	a	sankčných	úrokov
(	T	)	Podávanie	daňového	priznania	k	dani	z	nehnuteľností
(	T	)	Podávanie	daňového	priznania	k	dani	za	nevýherné	hracie	prístroje
(	T	)	Podávanie	daňového	priznania	k	dani	za	predajné	automaty
(	T	)	Podávanie	daňového	priznania	k	dani	za	psa
(	T	)	Poskytovanie	nenávratných	dotácií
(	T	)	Poskytovanie	úľav	alebo	odpustenie	daňového	nedoplatku
(	T	)	Poskytovanie	úľavy	zo	sankcií	alebo	odpustenie	sankcií	pre	daňový	subjekt
(	T	)	Potvrdzovanie	výšky	pohľadávok	voči	obci
(	T	)	Povoľovanie	ambulantného	predaja
(	T	)	Povoľovanie	odkladu	platenia	dane	a	povoľovanie	splátok
(	T	)	Povoľovanie	osobitných	prevádzkových	hodín
(	T	)	Povoľovanie	predaja	výrobkov	a	poskytovania	služieb	na	trhovom	mieste
(	T	)	Povoľovanie	realizácie	podnikateľského	plánu	na	území	obce
(	T	)	Povoľovanie	užívania	a	zabratia	verejného	priestranstva
(	T	)	Povoľovanie	vjazdu	do	historickej	časti	mesta	alebo	pešej	zóny
(	T	)	Predaj	bytových	priestorov	obce
(	T	)	Predaj	hnuteľného	majetku	obce
(	T	)	Predaj	nebytových	priestorov	obce
(	T	)	Predaj	ostatného	nehnuteľného	majetku	obce
(	T	)	Prenájom	bytových	priestorov	obce
(	T	)	Prenájom	hnuteľného	majetku	obce
(	T	)	Prenájom	nebytových	priestorov	obce
(	T	)	Prenájom	ostatného	nehnuteľného	majetku	obce
(	T	)	Pripomienkovanie	investičného	zámeru	obce
(	T	)	Pripomienkovanie	návrhu	rozpočtu	obce



(	I	)	Informovanie	o	činnosti	obce
(	I	)	Informovanie	o	komunitnom	pláne	sociálnych	služieb	obce
(	I	)	Informovanie	o	mestskej	polícii
(	I	)	Informovanie	o	náboženských	inštitúciach	obce
(	I	)	Informovanie	o	sociálnych	službách	v	obci
(	I	)	Informovanie	o	sociálnych	zariadeniach	v	obci
(	I	)	Informovanie	o	voľbách	a	referendách
(	I	)	Zverejňovanie	aktualít	a	informačný	servis
(	T	)	Diskusné	fórum	obce
(	T	)	Elektronická	úradná	tabuľa	obce
(	T	)	Organizovanie	občianskeho	svadobného	obradu
(	T	)	Organizovanie	občianskej	rozlúčky	so	zosnulým
(	T	)	Oznamovanie	o	zvolaní	zhromaždenia	občanov
(	T	)	Oznamovanie	strát	a	nálezov
(	T	)	Poskytovanie	finančného	príspevku	na	prevádzku	sociálnej	služby
(	T	)	Poskytovanie	finančného	príspevku	na	sociálnu	oblasť
(	T	)	Poskytovanie	informácií	podľa	zákona	o	slobodnom	prístupe	k	informáciám
(	T	)	Poskytovanie	jednorazovej	dávky	v	hmotnej	núdzi
(	T	)	Poskytovanie	odľahčovacej	služby
(	T	)	Poskytovanie	opatrovateľskej	služby
(	T	)	Poskytovanie	sociálnej	služby	monitorovania	a	signalizácie	potreby	pomoci
(	T	)	Poskytovanie	sociálnej	služby	v	dennom	stacionári
(	T	)	Poskytovanie	sociálnej	služby	v	ostatných	zariadeniach	sociálnej	služby
(	T	)	Poskytovanie	sociálnej	služby	v	zariadení	pre	seniorov
(	T	)	Poskytovanie	stravovania	v	jedálni
(	T	)	Poskytovanie	základného	sociálneho	poradenstva
(	T	)	Povoľovanie	používania	symbolov	obce
(	T	)	Povoľovanie	prístupu	k	archívnym	dokumentom	a	registratúrnym	záznamom
(	T	)	Požičiavanie	zdravotných	pomôcok
(	T	)	Prideľovanie	bytu	osobitného	určenia	alebo	bytu	v	dome	osobitného	určenia
(	T	)	Pripomienkovanie	návrhov	nariadení
(	T	)	Pripomienkovanie	návrhu	komunitného	plánu	sociálnych	služieb	obce
(	T	)	Uvítanie	detí	do	života
(	T	)	Vybavovanie	sťažností	a	podnetov

(	T	)	Vydávanie	osvedčenia	o	právnej	spôsobilosti	občana
(	T	)	Vydávanie	voličského	preukazu
(	T	)	Vyhlasovanie	v	obecnom	rozhlase	alebo	televízii

(	I	)	Informovanie	o	centrách	voľného	času
(	I	)	Informovanie	o	cestovnom	ruchu
(	I	)	Informovanie	o	jazykových	školách	v	obci
(	I	)	Informovanie	o	materských	školách	v	obci
(	I	)	Informovanie	o	pamätihodnostiach	obce
(	I	)	Informovanie	o	pamiatkovom	fonde	na	území	obce
(	I	)	Informovanie	o	školských	obvodoch
(	I	)	Informovanie	o	špeciálnych	triedach
(	I	)	Informovanie	o	základných	školách	v	obci
(	I	)	Informovanie	o	základných	umeleckých	školách
(	I	)	Informovanie	o	zariadeniach	školského	stravovania
(	I	)	Informovanie	verejnosti	o	civilnej	ochrane
(	T	)	Oznamovanie	o	konaní	verejného	kultúrneho	podujatia
(	T	)	Oznamovanie	o	konaní	verejných	telovýchovných,	športových	a	turistických	podujatí
(	T	)	Povoľovanie	ohňostrojových	prác
(	T	)	Vydávanie	rozhodnutia	v	susedských	sporoch

( T ) – pre vybavenie nutné prihlásenie prostredníctvom eID
( I ) – informačná, voľne prístupná služba
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Občan a rodina

Vzdelanie, šport a kultúra

(od 1.11.2015 dôjde k sprístupneniu produkčného systému vybraným užívateľom,  
pričom plné využívanie bude širokej verejnosti dostupné začiatkom roku 2016)

https://e-sluzby.zilina.sk

Portál elektronických služieb Mesta Žilina nájdete na:



K vybaveniu agendy budete potrebovať:

Občiansky preukaz s elektronickým čipom - eID karta
•	 Vybavíte	v	Klientskom	centre	MsÚ	
•	 Nezabudnite	požiadať	o	bezplatné	vydanie	BOK	(bezpečnostný	osobný	kód	potrebný	na	prihla-

sovanie),	 certifikátov	na	podpisovanie,	ZEP	PIN	 (bezpečnostný	kód	na	vytvorenie	 zaručeného	
elektronického	podpisu)	a	ZEP	PUK	(kód	na	odblokovanie	ZEP	PIN-u)

•	 Prihlásite	sa	ním	na	portál	MsÚ	Žilina	https://e-sluzby.zilina.sk,	ale	aj	na	www.slovensko.sk 
Čítačku kariet –	jednu	dostanete	zadarmo

Nainštalovať si softvér	–	aplikáciu	eID	klient	(na	prihlasovanie),	ovládače,	aplikáciu	D.Signer/XAdES	–	
	 	 													na	podpisovanie	ZEP-om

Aktivovať elektronickú schránku – má zriadenú každú občan SR od 18. roku veku – schránka 
bude	miestom	doručovania	elektronického	podania,	elektronického	úradného	dokumentu	a	elektronickej	
doručenky.	Elektronické	doručovanie	s	doručenkou	je	obdobou	doručovania	„do	vlastných	rúk“.

Viac na:

www.slovensko.sk

K vybaveniu agendy budete potrebovať:


