Mesto Krupina na základe ustanovení § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 Z.z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
vydáva pre územie mesta Krupina toto
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA KRUPINA
č. 2/2018
o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Mesta Krupina
§1
Účel a rozsah pôsobnosti
1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len VZN) je umožniť fyzickým a
právnickým osobám, ktorým zákon priznáva vo vzťahu k Mestu Krupina ako orgánu
verejnej správy určité práva alebo ukladá určité povinnosti, realizovať a plniť tieto práva a
povinnosti formou elektronických podaní a zároveň umožniť Mestu Krupina komunikovať
s predmetnými subjektmi elektronickou formou.
2. Toto VZN sa vzťahuje na poskytovanie Elektronických služieb Mesta Krupina
prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len ÚPVS).
3. VZN upravuje možnosti elektronických podaní a následných konaní Mesta Krupina a
zrovnoprávňuje ich s písomnými podaniami. Toto VZN upravuje najmä postup pri plnení
oznamovacích a ohlasovacích povinností, pri podávaní žiadostí a podnetov, pri
uplatňovaní práva na slobodný prístup k informáciám ako aj ďalších práv fyzických a
právnických osôb uložených zákonom, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi
alebo vyplývajúcimi z týchto predpisov.
4. V konaniach vedených Mestom Krupina sa postupuje podľa všeobecne záväzného
právneho predpisu o správnom konaní, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Týmto VZN
nie je dotknutá povinnosť účastníkov konania, ako aj Mesta Krupina v prípadoch
ustanovených zákonom, robiť úkony a vydávať individuálne správne akty (rozhodnutia a
pod.) v zákonom požadovanej písomnej podobe resp. listinnej forme.
§2
Definícia pojmov a podmienky využívania elektronických služieb
1. Elektronickou službou Mesta Krupina sa rozumie elektronická forma komunikácie
s povinnými osobami pri vybavovaní podaní, oznámení, prístupe k informáciám a ich
poskytovaní, alebo účasti verejnosti na správe verejných vecí.
2. Mesto Krupina poskytuje elektronické služby prostredníctvom Ústredného portálu
verejnej správy (ďalej len ÚPVS).
3. Prístup k elektronickým službám Mesta Krupina je prostredníctvom webového
prehliadača a elektronických formulárov na adrese:
a) https://www.slovensko.sk
4. Používateľ je osoba využívajúca Elektronické služby Mesta Krupina.

5. Pre využívanie elektronických služieb je potrebná identifikácia a autentifikácia podľa
osobitného predpisu1 pokiaľ pri príslušnej elektronickej službe nie je uvedené inak.
6. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach mesta ako aj ďalších všeobecne záväzných
právnych predpisoch mesta vyžaduje uskutočnenie podania v písomnej forme, táto
písomná forma sa považuje za zachovanú, ak bolo podanie urobené vo forme
elektronického podania v rámci elektronickej komunikácie podľa osobitného predpisu2.
§3
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Krupina o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb Mesta Krupina bol vyvesený na pripomienkovanie občanom dňa
12.02.2018
2. Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Krupina č. 2/2018 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb Mesta Krupina bolo schválené uznesením č. 8/2018–MsZ, na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krupine dňa 28.02.2018.
3. Toto všeobecne záväzné nariadenie mesta Krupina č. 2/2018 nadobúda účinnosť
15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Krupina.

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta

VZN vyvesené: 07.03.2018
VZN zvesené: 22.03.2018

1

§ 19 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
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§ 25 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

