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Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP v súlade s § 14 ods. 3 písm. a)
zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste Košice v platnom znení a podľa zákona č. 305/2013
Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobností orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ustanovuje toto :

Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2015
o poskytovaní elektronických služieb Mestskou časťou Košice – Sídlisko
KVP
§1
Predmet úpravy
(1) Mestská časť Košice – Sídlisko KVP (ďalej len „mestská časť“) poskytuje elektronické
služby prostredníctvom :
a) integrovaného informačného systému mesta a jeho mestských častí, ktorý je prístupný
na webovom sídle http://www.esluzbykosice.sk (ďalej len „špecializovaný portál“) alebo
b) Ústredného portálu verejnej správy, ktorý je prístupný na webovom sídle
http://www.slovensko.sk (ďalej len „ústredný portál“).
(2) Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré poskytuje mestská časť, ich popis a
návody na používanie sú uvedené na špecializovanom portáli a na ústrednom portáli verejnej
správy.
(3) Pre využívanie elektronických služieb je potrebná identifikácia a autentifikácia podľa
osobitných predpisov, pokiaľ pri jednotlivej elektronickej službe nie je uvedené inak.
§2
Osobitné ustanovenie
Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach mestskej časti, ako aj v ďalších všeobecne
záväzných právnych predpisoch mestskej časti 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 predpisu.
§3
Účinnosť
(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Miestne zastupiteľstvo MČ Košice
- Sídlisko KVP dňa 10.11.2015.
(2) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli.

Ing. Alfonz Halenár
starosta mestskej časti

Dôvodová správa k návrhu VZN o poskytovaní elektronických služieb
Mesto Košice v súčinnosti s mestskými časťami zriaďuje špecializovaný portál
www.esluzbykosice.sk, prostredníctvom ktorého bude možné vykonávať elektronickú
komunikáciu. Deje sa tak na základe úspešného projektu Elektronizácia služieb miest –
„eMestá“, ktorý zmodernizuje a zefektívni procesy na magistráte a úradoch mestských častí.
Realizácia projektu zabezpečí:
- sprístupnenie 80 rôznych elektronických služieb mesta Košice, vrátane mestských častí,
občanom a podnikateľom prostredníctvom siete Internet
- integráciu elektronických služieb mesta Košice do celkovej architektúry eGovernmentu
vrátane integrácie na verejné registre a ústredný portál verejnej správy (ÚPVS),
- sprístupnenie elektronických služieb (povinných a voliteľných podľa výzvy) jednotlivým
mestským častiam a zabezpečenie ich použiteľnosti,
- sprístupnenie elektronických služieb mesta Košice verejnosti a zabezpečenie ich
použiteľnosti.
Navrhovaným VZN sa ustanovuje spôsob výkonu verejnej moci MČ Košice – Sídlisko
KVP elektronickou formou.
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