OBEC BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 191 , 072 04 TRHOVIŠTE

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bánovce nad Ondavou
č. 1 /2017
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

..................................
Vyvesené dňa: 30.11.2017 ( 15 dní)
Pripomienkovanie k návrhu: 10.12.2017 ( 10 dní od vyvesenia)
Schválené dňa 15.12.2017 uznesením číslo 4/7/2017
Vyvesené dňa :18.12.2017 -15 dní od schválenia)
Nadobúda účinnosť 1.1.2018- 15. Dňom od vyvesenia
Ľudmila Ďurčáková

)

Obecné zastupiteľstvo Obce Bánovce nad Ondavou, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona
č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych
predpisov a ustanovenia § 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
právnych predpisov sa
uznieslo
sa dňa15.12.2017. na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 1/2017 o zavedení a
poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“) :
§1
Predmet úpravy
1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám
- podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon
svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Bánovce nad Ondavou
elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej
komunikácie obce Bánovce nad Ondavou voči právnickými a fyzickými osobami v rozsahu
právomoci obce Bánovce nad Ondavou podľa osobitných predpisov.
2. Elektronické služby zabezpečuje Obec Bánovce nad Ondavou prostredníctvom
špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného
portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk.
3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré obec Bánovce nad Ondavou poskytuje,
ako aj ich popis a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 2.
§2
Osobitné ustanovenia
1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná miera autorizácie a
autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických
službách nie je uvedené inak.
2. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch Obce Bánovce nad
Ondavou vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická
komunikáci a podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a nasl. zákona o eGovernmente).

§3
Záverečné ustanovenia
1. Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo
v Bánovciach nad Ondavou svojim uznesením č. 4/7/2017 / 2017 dňa 15.12.2017
2. VZN č. 1/2017 bolo vyvesené dňa 30.11.2017 na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť
dňa 1.1.2018.

V Bánovciach nad Ondavou, dňa 18.12.2017
........................................
Ľudmila Ďurčáková
starostka obce

Komentár k VZN 1/2017
Zákon 582 z roku 2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku
§ 98b
Elektronické služby
(1) Správca dane, ktorým je obec, môže poskytovať elektronické služby.
(2) Daňovník pri elektronickej komunikácii so správcom dane, ktorým je obec, má po
zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú
zónu, ktorej obsahom sú najmä:
a) spis daňovníka v elektronickej forme,
b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,
c) prístup na elektronickú podateľňu,
d) elektronická osobná schránka,
e) katalóg služieb.
(3) Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom
sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
(4) Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na
komunikáciu s obcou.
(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii a poskytovaní elektronických služieb a vzor
dohody o doručovaní písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané
zaručeným elektronickým podpisom, ustanoví správca dane, ktorým je obec, všeobecne
záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.
§ 98c
Zánik práva vyrubiť daň

Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie
obdobie priznanie a správca dane, ktorým je obec, na toto zdaňovacie obdobie daň z
nehnuteľností nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnuteľností na toto zdaňovacie
obdobie zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mala vyrubiť daň
z nehnuteľností.

Povinnosť obcí vyplývajúca zo zák. č.
305/2013
Verzia pre tlač
V septembri 2013 bol prijatý zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu
pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente)

Zákon č. 305/2013 vymedzuje základné skutočnosti súvisiace s elektronizáciou verejnej
správy a so zavádzaním elektronických služieb. Cieľom zákonnej úpravy je dosiahnuť úplnú
elektronizáciu výkonu verejnej moci tak, aby v žiadnom štádiu nebol potrebný osobný alebo
listinný kontakt. Inými slovami podanie (návrh, oznámenie a pod.), úhrada poplatkov,
rozhodnutie a jeho doručenie bude vykonané len elektronicky.
Každý orgán verejnej moci, právnická osoba, podnikateľ alebo občan budú mať vlastnú
elektronickú schránku na doručovanie dokumentov. Po jej aktivácií bude možné doručovať do
tejto schránky dokumenty s rovnakými účinkami, ako má dnes ich doručovanie v listinnej
podobe.
Zákon o eGovernmente tiež ukladá orgánom verejnej moci povinnosť využívať informácie
vedené v referenčných registroch orgánov verejnej moci. Orgány verejnej moci nie sú
oprávnené opätovne žiadať od dotknutej osoby informácie, ktoré už raz poskytla inému
orgánu verejnej moci (tzv. zásadu „jedenkrát a dosť“). Uvedená zásada sa však vzťahuje na
informačné systémy uvedené v zozname referenčných registrov, ktorý vydáva Ministerstvo
financií SR.
Povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky vo všeobecnosti vznikla obciam odo dňa
účinnosti zákona o eGovernmente, no z praktického hľadiska sa budú zatiaľ uplatňovať
prechodné obdobia. Z prechodných období možno osobitne poukázať na všeobecné
prechodné obdobie 3 rokov, počas ktorých nemusia orgány verejnej moci plniť povinnosť
vykonávať verejnú moc elektronicky, ak im to neumožňujú technické podmienky a majú
právo postupovať pri výkone verejnej moci len podľa osobitných predpisov, ak ustanovujú
odlišnú úpravu postupu orgánu verejnej moci alebo odlišné náležitosti dokumentov ako zákon
o eGovernmente.
§ 60a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2015
(1)
Obce sú povinné postupovať podľa § 9a ods. 3 od 1. novembra 2017.
§
9a
Informačný systém dátového centra obcí

(1) Informačným systémom dátového centra obcí (ďalej len „dátové centrum“) je
nadrezortný informačný systém verejnej správy,9a) ktorý poskytuje obciam technické a
programové prostriedky na výkon verejnej moci elektronicky, na prevádzkovanie
informačných systémov verejnej správy3) v ich správe a na zabezpečenie základných
činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných
informačných systémov, ktoré obec používa. Správcom dátového centra je záujmové
združenie právnických osôb DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska,
ktorého jedinými členmi sú ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska.
(2) Po dohode so správcom dátového centra, a ak tomu nebránia technické dôvody, sú
obce oprávnené využívať dátové centrum a zabezpečiť prevádzkovanie informačných
systémov verejnej správy3) v ich správe prostredníctvom dátového centra.

(3) Správca dátového centra zabezpečuje pre obce miesto na sprístupňovanie údajov
súvisiacich s výkonom originálnych kompetencií, ktoré podľa osobitných predpisov
poskytujú ostatným orgánom verejnej moci, a obce sú povinné ukladať tieto údaje v
dátovom centre. Na účely podľa prvej vety sú obce oprávnené integrovať informačné
systémy verejnej správy,3) ktorých sú správcami, s dátovým centrom.
(4) Na účely využívania dátového centra obcami na zabezpečenie výkonu verejnej moci
elektronicky a prevádzkovanie informačných systémov verejnej správy3) v ich správe
prostredníctvom dátového centra je správca dátového centra oprávnený získavať údaje z
iných informačných systémov verejnej správy.3) Správca dátového centra je oprávnený
tieto údaje sprístupniť aj obciam, ktoré nevyužívajú dátové centrum podľa prvej vety.
(5) Správa a prevádzka dátového centra a plnenie úloh správcu dátového centra podľa
zákona sú výkonom verejnej správy.
(6) Ministerstvo financií a Združenie miest a obcí Slovenska prispievajú v súlade s
osobitnými predpismi9b) na činnosť správcu dátového centra v rozsahu a spôsobom podľa
vnútorných predpisov správcu dátového centra. Ministerstvo financií môže poskytnúť
správcovi dátového centra príspevok zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom
rozpočte na príslušný rozpočtový rok určený na zabezpečenie činností správcu dátového
centra.

