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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 

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. 

 
§ 3 

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. 

(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). 

                                                              
§ 4 

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. 
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(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.             
                                               
                                                             

§ 5 
Účinnos ť 

                         
 Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť  15. októbra 2013. 
 
 
 
 

 

  

      PhDr. Tatiana Rosová  
      starostka mestskej časti 

 

 

 

 

 

                                                  


