Všeobecné záväzné nariadenie

Číslo: 1/2015

Mestská časť Košice –

Výtlačok číslo: 1

Košická Nová Ves

Miestne zastupiteľstvo podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe
výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o eGovernmente) vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Košice – Košická Nová Ves o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne
záväzných nariadení
Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) na pripomienkovanie podľa zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
Vyvesený na úradnej tabuli MČ dňa:

14.08.2015

Zverejnený na internetovej stránke MČ dňa:

14.08.2015

Dátum začatia lehoty na pripomienkové konanie:
Dátum ukončenia lehoty pripomienkového konania:
Pripomienky zasielať na:



Písomne na adresu: Mestská časť Košice – Košická Nová Ves
Mliečna 1, 040 14 Košice
Elektronicky na adresu: mcknv@netkosice.sk

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu uskutočnené dňa:

Schválené všeobecne záväzné nariadenie
Prerokované na pracovnom stretnutí poslancov dňa:
Na rokovaní MiZ: Uznesenie č. / dňa
Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli MČ dňa:

14.08.2015

VZN nadobúda účinnosť dňom:

Ing. Milan Lesňák
starosta

VZN 1/2015

Čl. I
§1
1) Mestská časť Košice – Košická Nová Ves poskytuje elektronické služby1 prostredníctvom:
a) Integrovaného informačného systému mesta Košice a jeho mestských častí (dalej
len „IIS KE“), alebo
b) Ústredného portálu verejnej správy2 (ďalej len „ÚPVS“)

2) Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré poskytuje mesto Košice/Mestská časť
Košická Nová Ves, ich popis a návody na používanie sú uvedené na portáli IIS KE
(http://www.esluzbykosice.sk) a na ÚPVS (http://www.slovensko.sk)

3) Prístup k elektronickým službám je možný prostredníctvom webového prehliadača na
adresách:
a) http://www.esluzbykosice.sk, alebo
b) http://www.slovensko.sk

4) Pre využívanie elektronických služieb je potrebná identifikácia a autentifikácia podľa
osobitných predpisov3, pokiaľ pri elektronickej službe nie je uvedené inak.

§2

1) Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves
vyžaduje uskutočnenie podania písomnou formou, rozumie sa ňou aj elektronická
komunikácia podľa osobitného predpisu4.

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 zák. č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente
3
§ 19 zák. č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente a prílohy č. 6 k Výnosu MF SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch ISVS
4
§ 25 zák. č. 305/2013 Z.z. o eGovernmente
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