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Bratislava,  september 2013 
 

 
  

 
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 17.09.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 24.09.2013 
 
 
 

N á v r h  
všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. ...../2013 

o elektronickej komunikácii a  o  poskytovaní elekt ronických služieb na území 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto                                                   

__________________________________________________________ 
 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta miestneho úradu 
 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
predložený materiál  
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dominik Juhász 
vedúci oddelenia obchodu a 
služieb, správnych konaní 
a miestnych daní      

 - v materiáli 

  
       
 
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

JUDr. Mária Barátiová 
vedúca referátu miestnych 
daní      

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- návrh všeobecne záväzného nariadenia 

 
  



N á v r h   u z n e s e n i a  
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
s c h v a ľ u j e   
 
všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 o elektronickej 
komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto s účinnosťou od 15. októbra 2013.  

 



                                                        Dôvodová správa 
 
 
 
      K predloženiu návrhu všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto č. ...../2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní 
elektronických služieb na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pristupujeme 
so zámerom zjednodušiť a urýchliť komunikáciu medzi občanmi a úradom a naopak  
medzi úradom a občanmi. Prínosom má byť aj finančná úspora na poštovnom ako aj 
na kancelárskych potrebách (kancelársky papier, obálky,  toner atď.) Má slúžiť na 
elektronické podávanie žiadostí, oznámení atď. zo strany občanov ako aj na 
doručovanie rozhodnutí, povolení atď. zo strany úradu. 
 
    Zákon o elektronickom výkone verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v Národnej rade Slovenskej republiky zatiaľ prijatý nebol, avšak už niektoré 
osobitné predpisy ako napr. zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov upravujú elektronickú komunikáciu občanov s obcou s tým, že podrobnosti 
obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením v súlade s § 6 ods. 1 zákona 
Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov. 
 
     Elektronická komunikácia má prebiehať na princípe dobrovoľnosti, t.j. len 
v prípade, ak o to fyzická osoba alebo právnická osoba prejaví záujem. Všeobecne 
záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických 
osôb a úradu pri elektronickej komunikácii.     



Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

 
 

                                                                                                           
                                                                Návrh                                              

Všeobecne záväzné nariadenie 
 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto   

 
 č. ...../2013 

 
 z 24. septembra 2013 

 
 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektro nických služieb na území 

mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa § 15 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení 
neskorších predpisov, § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 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 a čl. 18 ods. 4 písm. a) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
v znení dodatkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:  

§ 1 
Úvodné ustanovenie 

 
(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje elektronickú 

komunikáciu a doručovanie písomností elektronickými prostriedkami medzi mestskou 
časťou Bratislava-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) a právnickými osobami, 
fyzickými osobami a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie (ďalej len 
„subjekt“).  

 
(2) Elektronickú komunikáciu zabezpečuje špecializovaný portál umiestnený na 

internetovej stránke mestskej časti (www.staremesto.sk).  
 
(3) Elektronicky prostredníctvom elektronickej osobnej schránky (ďalej len „elektronicky“) 

sa môžu podávať podania, ktoré sú uvedené v „Zozname elektronických služieb“, ktorý 
je uvedený na internetovej stránke mestskej časti (www.staremesto.sk). Daňové 
priznania k miestnym daniam a oznámenia vzniku a zániku daňovej povinnosti podané 
elektronicky musia byť opatrené zaručeným elektronickým podpisom subjektu1). 

 
(4) Subjekt, ktorý prejaví záujem o elektronickú komunikáciu s mestskou časťou, musí byť 

zaregistrovaný na elektronickom portáli mestskej časti a na doručovanie písomností         
a rozhodnutí vydaných mestskou časťou musí mať zriadenú elektronickú osobnú 
schránku2).  

 
-------------------------------------- 
1) Zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých  
   zákonov  v znení neskorších predpisov. 
2) Zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady  
   a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov. 
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(5) Elektronická komunikácia sa uskutočňuje na základe dohody uzavretej medzi 

mestskou časťou a subjektom po zaregistrovaní subjektu na elektronickom portáli 
mestskej časti a po zriadení elektronickej osobnej schránky. Vzor dohody tvorí prílohu 
tohto nariadenia. 

                                       
§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 
 

(1) Špecializovaný portál – je umiestnený na webovom sídle mestskej časti 
(www.staremesto.sk), umožňuje poskytovanie elektronických služieb a interaktívnu 
komunikáciu medzi subjektom a mestskou časťou. 

(2) Autentifikačné údaje sú meno a heslo subjektu.  
(3) Podanie je elektronický dokument - elektronický formulár vyplnený subjektom               

a doručený mestskej časti. 
(4) Registrácia je proces, pri ktorom sa subjekt stáva používateľom autorizovaných 

služieb elektronického portálu. 
(5) Notifikačný e-mail je elektronická správa, ktorú generuje elektronický portál  subjektu 

alebo mestskej časti o registrácii, podaní, zmene hesla atď.. 
(6) Elektronická osobná schránka subjektu je elektronická schránka, ktorá je určená na  

komunikáciu s mestskou časťou. 
(7) Elektronická komunikácia je prenos elektronických správ elektronickými prostriedkami 

na účely výmeny informácií a elektronických dokumentov medzi subjektom a mestskou 
časťou. 

(8) Zaručený elektronický podpis je informácia pripojená alebo inak logicky spojená 
s elektronickým dokumentom, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa osobitného 
predpisu1).  

 
§ 3 

Práva a povinnosti mestskej časti 
 
(1) Mestská časť zabezpečí režim nepretržitej prevádzky elektronického portálu  a režim 

garantovanej prevádzky v pracovných dňoch v čase od 8,00 h do 17,00 h, v piatok do 
15,00 h s výnimkou prípadov nevyhnutnej údržby informačného systému                           
a nepredvídateľných technických porúch. 

(2) Mestská časť nezodpovedá za nedoručenie, za oneskorené doručenie alebo                 
za nesprávne vyplnenie podaní doručených elektronickými prostriedkami, za podania, 
ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom a za chyby, ktoré 
nastanú v dôsledku neoprávnenej činnosti, nesprávneho postupu alebo neodbornej 
manipulácie pri elektronickom doručovaní podaní subjektom.  

(3) Mestská časť je oprávnená z dôvodov hodných osobitného zreteľa na základe 
vlastného uváženia zablokovať elektronickú osobnú schránku. 

 
§ 4 

Práva a povinnosti subjektu 
 

(1) Subjekt je povinný sa zaregistrovať na mestskej časti ako subjekt služieb 
elektronického portálu a uzatvoriť dohodu o doručovaní písomností elektronickými  
prostriedkami. 
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(2) Subjekt je zodpovedný za správnosť údajov, na základe ktorých sú subjektu pridelené 
autentifikačné údaje a za údaje, ktoré sú uvedené v podaniach.                                             

(3) Subjekt je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mestskej časti stratu, podozrenie 
zo zneužitia, neautorizovaného použitia alebo sprístupnenia autentifikačných údajov 
neoprávneným osobám a požiadať mestskú časť o zneplatnenie autentifikačných 
údajov alebo zablokovanie prístupu k elektronickej osobnej schránke. 

(4) Subjekt, ktorý podáva dokumenty týkajúce sa miestnych daní, je povinný daňové 
priznania k miestnym daniam, prípadne oznámenia o vzniku  alebo zániku daňovej 
povinnosti opatriť zaručeným elektronickým podpisom1). 

                                                              
§ 5 

Doručovanie podaní 
 

(1) Prijatie elektronického podania mestská časť potvrdí zaslaním elektronickej správy 
subjektu na jeho e-mailovú adresu. Správa bude obsahovať názov podania, meno a  
priezvisko alebo názov daňového subjektu, dátum a čas prijatia podania                           
do informačného systému mestskej časti. 

(2) Mestská časť doručuje elektronický dokument do elektronickej osobnej schránky 
subjektu. Za doručený sa považuje okamihom, keď subjekt s prístupom                           
do elektronickej osobnej schránky prijme uvedený dokument. 

(3) Ak subjekt neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania                    
do elektronickej osobnej schránky, považuje sa tento elektronický dokument za 
doručený posledným dňom tejto lehoty, aj keď sa subjekt o doručení nedozvedel. 

(4) Elektronické doručovanie sa považuje za doručenie do vlastných rúk.             
                                               
                                                             

§ 6 
Účinnos ť 

                         
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  15. októbra 2013. 
 
 
 
 

 

  

      PhDr. Tatiana Rosová  
      starostka mestskej časti 
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Príloha k VZN č. ... /2013 o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto 

 
D O H O D A 

o doručovaní písomností elektronickými prostriedkami 
 

 
uzatvorená medzi 
 
mestskou časťou Bratislava-Staré-Mesto 
Vajanského nábr. č. 3 
814 21 Bratislava 
zastúpená: PhDr. Tatianou Rosovou, starostkou 
IČO: 603 147 
(ďalej len „mestská časť) 
 
a 
 
obchodné meno/meno a priezvisko: 
sídlo/bydlisko: 
IČO/r.č.: 
štatutárny zástupca (meno a priezvisko, funkcia): 
(ďalej len „subjekt“) 
 
 

Článok I 
Predmet dohody 

 
1. Predmetom tejto dohody je zabezpečiť časť administratívneho styku medzi 

mestskou časťou a subjektom elektronickými prostriedkami v zmysle 
všeobecnezáväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2013 
o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb. 

2. Subjekt môže elektronicky podávať tie podania, ktoré sú uvedené v „Zozname 
elektronických služieb“, ktorý je uvedený na internetovej stránke mestskej časti 
www.staremesto.sk.  

3. Mestská časť môže doručovať subjektu elektronickými prostriedkami nasledovné 
písomnosti: 

    ................................................ 
    ................................................ 
    ................................................ 
 
 

Článok II 
Práva a povinnosti mestskej časti 

 
1. Mestská časť zabezpečí režim nepretržitej prevádzky elektronického portálu  a 

režim garantovanej prevádzky v pracovných dňoch v čase od 8,00 h do 17,00  
hod, v piatok do 15,00 h s výnimkou prípadov nevyhnutnej údržby informačného 
systému a nepredvídateľných technických porúch. 

2. Mestská časť nezodpovedá za nedoručenie, za oneskorené doručenie alebo za 
nesprávne vyplnenie podaní doručených elektronickými prostriedkami, za podania, 
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ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom a za chyby, ktoré 
nastanú v dôsledku neoprávnenej činnosti, nesprávneho postupu alebo 
neodbornej manipulácie pri elektronickom doručovaní podaní subjektom. 

3. Mestská časť je oprávnená z dôvodov hodných osobitného zreteľa na základe 
vlastného uváženia zablokovať elektronickú osobnú schránku. 

 
 

Článok III 
Práva a povinnosti subjektu 

 
1. Subjekt je povinný sa zaregistrovať na mestskej časti ako subjekt autorizovaných 

služieb elektronického portálu. 
2. Subjekt je zodpovedný za správnosť údajov, na základe ktorých sú subjektu 

pridelené autentifikačné údaje a za údaje, ktoré sú uvedené v podaniach. 
3. Subjekt je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť mestskej časti stratu, 

podozrenie zo zneužitia, neautorizovaného použitia alebo sprístupnenia 
autentifikačných údajov neoprávneným osobám a požiadať mestskú časť o 
zneplatnenie autentifikačných údajov alebo zablokovanie prístupu  k elektronickej 
osobnej schránke. 

4. Subjekt, ktorý podáva dokumenty týkajúce sa miestnych daní, je povinný daňové 
priznania k miestnym daniam, prípadne oznámenia o vzniku  alebo zániku daňovej 
povinnosti opatriť zaručeným elektronickým podpisom. 
 

 
Článok IV 

Náležitosti elektronického podania 
 

1. Subjekt môže doručiť mestskej časti elektronické podanie za predpokladu splnenia 
nasledovných podmienok: 

a) elektronické podanie bude vykonané prostredníctvom elektronickej 
schránky  subjektu, 

b) elektronické podanie bude vykonané v elektronickom formulári 
zverejnenom na internetovej stránke mestskej časti, 

c) všetky náležitosti a prílohy podania budú podané v elektronickej forme. 
 
 

Článok V 
Doručovanie podania 

 
1. Prijatie elektronického podania mestská časť potvrdí zaslaním elektronickej správy 

subjektu na jeho e-mailovú adresu. Správa bude obsahovať názov podania, meno 
a priezvisko alebo názov daňového subjektu, dátum a čas prijatia podania do 
informačného systému mestskej časti. 

2. Subjektu mestská časť doručuje elektronický dokument do jeho elektronickej 
osobnej schránky. Za doručený sa považuje okamihom, keď  subjekt s prístupom 
do elektronickej osobnej schránky prijme uvedený dokument. 

3. Ak subjekt neprijme elektronický dokument do 15 dní odo dňa jeho zaslania do 
elektronickej osobnej schránky, považuje sa tento elektronický dokument za   
doručený posledným dňom tejto lehoty, aj keď sa subjekt o doručení nedozvedel. 

4. Elektronické doručovanie sa považuje za doručenie do vlastných rúk. 
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Článok VI 
Doba trvania dohody 

 
1. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 
2. Táto dohoda zaniká písomnou dohodou zúčastnených strán alebo písomnou 

výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpoveď nadobúda 
účinnosť dňom jej doručenia druhému účastníkovi.  

                                              
 

Článok VII 
Spolo čné a závere čné ustanovenia 

 
1. Účastníci dohody prehlasujú, že pri plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody 

si navzájom budú poskytovať potrebnú súčinnosť  a navzájom sa budú včas 
informovať o všetkých okolnostiach významných pre plnenie ich záväzkov podľa 
tejto dohody. 

2. Subjekt súhlasí so spracovaním osobných údajov, uvedených v tejto dohode v   
súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov. 

3. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý účastník tejto 
dohody obdrží po jednom rovnopise. 

4. Táto dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obomi účastníkmi 
dohody.  

 
 
 
Bratislava, ........................                                           Bratislava, ............................ 
 
 
 
 
...........................................                                          .............................................. 
za mestskú časť:                                                          za subjekt: 


