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Formulár B1 

Predkladateľ vyplní pre každý informačný systém uvedený v tabuľke č. 6 samostatný formulár B. Formulár B pozostáva z tabuliek 7 až 
12. Tabuľky 7 až 12 treba nakopírovať podľa počtu IS. 

1. Charakteristika informačného systému  

 Kód:  Názov informačného systému:  Kód cieľa / podcieľa:1   

 322.1  
Informačný systém Digitálne mesto 
Dunajská Streda (ISDMDS)  1.a,1.b,1.c, 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b 

 

 Stav informačného systému:    
 Spravovaný   Plánujem rozvíjať   Plánujem vybudovať   
 Názov prevádzkovateľa informačného systému:  Web:  IČO:  
 Mesto Dunajská Streda  www.dunstreda.eu  00305383  
 PSČ:  Sídlo prevádzkovateľa (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Hlavná  50/16  
 Popis súčasného stavu informačného systému:2    
 V súčasnosti tento IS predstavuje len poskytovanie informácií prostredníctvom webového sídla mesta Dunajská Streda.  
 Popis cieľového stavu informačného systému:    

 

Samospráva budúcnosti má predstavovať modernú, efektívne fungujúcu organizáciu s proklientským zameraním poskytujúcu kvalitné 
elektronické eGovernment služby (informačné, transakčné alebo proaktívne) svojim klientom (občanom, podnikateľom). Cesta pre 
dosiahnutie tohto stavu je v budovaní informačných systémov s podporou elektronickej komunikácie medzi klientmi a mestom, podporou 
riadenia organizácie (Business Process Management - BPM, Workflow Management - WFM), integráciou IS s inými IS mesta, jeho 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti alebo iných IS VS. Budované riešenie musí spĺňať štandardy zadefinované v Národnej koncepcii 
informatizácie verejnej správy (NKIVS), aby bolo možné zabezpečiť interoperabilitu medzi viacerými IS.  
 
IS DM DS bude v budúcnosti predstavovať systém:  

- elektronickej komunikácie klientov (občanov, podnikateľov) s MsÚ,  
- riadenia procesov (BPM - Business Process Management) na jednotlivých organizačných útvaroch MsÚ,  
- riadenia toku práce (WFM – WorkFlow Management), 
- elektronického obehu dokumentov na centralizovaného úložiska (DMS - Document Management System), 
- automatizovaného poskytovania informácií zo zadefinovaných vnútorných registrov prostredníctvom webového portálu mesta, 

 
IS DM DS zároveň bude vytvárať nový komunikačný kanál medzi klientmi a zamestnancami mestského úradu. IS Digitálne mesto má v 
budúcnosti umožniť vybavenie ďalších agiend klientov MsÚ prostredníctvom Internetu (portálu Digitálneho mesta), v súčasnosti 
vybavovanej len pri osobnom styku (s výnimkou poskytovania informačných služieb napr. poskytovanie informácií na základe zákona  
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám). Z pohľadu informatizácie sa eGovernment služby rozdeľujú na informačné (25% z 
celkového objemu) a transakčné (75% z celkového objemu). Klientom má poskytovať možnosť vybaviť ich agendu prostredníctvom 
poskytovania eGovernment služieb prostredníctvom Portálu Digitálneho mesta Dunajská Streda. Klientom je tak umožnené vybaviť svoju 
agendu bez fyzickej potreby návštevy MsÚ - prostredníctvom Internetu v elektronickej podobe, v ľubovoľný čas, pričom kIienti môžu 
sledovať priebeh spracovania podania čím je proces poskytovania služby transparentný. Spracovanie uskutočneného podania prebieha 
vnútri MsÚ v elektronickej podobe, znamená to, že pri procese vybavovania agendy resp. procesoch vnútornej správy organizácie nebude 
naďalej vznikať papierová dokumentácia. IS DM DS  má disponovať integračným rozhraním, ktoré bude umožňovať vytvorenie prepojenia  
s inými ISVS napr.: 

- elektronická podateľňa, 
- spoločné moduly ÚPVS,  
- systémom vnútornej správy organizácie (IS úseku správy - Back Office), 
- externé systémy VS (IS Katastra, Register trestov, atď). 

 
Pre MsÚ toto rozšírenie znamená zefektívnenie chodu organizácie, optimalizáciu vnútorných procesov, zjednodušenie práce zamestnancov 
MsÚ, rozvoj ich odborných zručností, urýchlenie času potrebného pre vybavenie požiadavky klienta a zníženie finančných nákladov 

 

                                                 
1 Použite kódy cieľov z tabuľky č. 5.  
2 Popis súčasného stavu IS sa odporúča uviesť v rozsahu 1/2 strany A4. Popis cieľového stavu IS sa odporúča uviesť v rozsahu 1/2 strany 
A4. 
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spojených s poskytovaním služieb.  
 
Výsledným stavom má byť integrovaný IS DM s jednotlivými komponentmi Informačného systému samosprávy (ISS).  
Pre zabezpečenie čo najlepšieho efektu informatizácie je potrebné zabezpečiť integráciu IS Digitálne mesto s inými IS VS (externými IS, 
spoločnými modulmi ÚPVS). 

         
 

2. Charakteristika údajov3 informačného systému  

 Údaje o:  Používam:  Plánujem:  Neplánujem:  Popis:  
 Fyzickej osobe        Identifikačné údaje fyzickej osoby  
 Právnickej osobe/podnikateľovi        Identifikačné údaje právnickej osoby  
 Priestorových informáciách        Priestorové informácie povinných osôb  

 Adrese        
Identifikačné údaje o adresách fyzických a právnických 
osôb 

 

         
 

3. Charakteristika číselníkov4 informačného systému 

 Názov číselníka:  Spravujem  Plánujem:    Popis: 
        
        
        
        

                                                 
3 Uveďte stav používania uvedených údajov v predmetnom IS. V popise uveďte, ktoré atribúty sú obsiahnuté v predmetnom IS. Priestorové 
informácie sú definované smernicou EP a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v 
Európskom spoločenstve (INSPIRE). 
4 Uveďte, ktoré číselníky IS spravuje alebo plánuje spravovať. K číselníkom uveďte popis, v akom rozsahu a na čo je použiteľný a v prípade, že je 
číselník právne záväzný, uveďte aj právny predpis. Pokiaľ nie je dostatočný počet prázdnych polí pre, skopírujte potrebný počet polí.  
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4. Charakteristika poskytovaných e-služieb5 informačným systémom  

 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Diskusné fórum mesta  Obec, ako aj verejnosť môžu otvárať diskusné témy týkajúce sa života v meste a poskytovaných 

služieb a reagovať na ne v rámci diskusných fór. 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby6:  
Notifikácia 

SMS7:  
Potvrdenie 
doručenia8:  

Používateľské 
rozhranie9:  

Systémové 
rozhranie10: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby11: Úroveň informatizácie12:  Početnosť13:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            3 0  
 Cieľový stav:            100 0  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  

                                                 
5 Uveďte podrobne všetky e-služby, ktoré informačný systém poskytuje a plánuje poskytovať. Údaje sa zaznamenávajú jednotlivo s ostatnými 
atribútmi oddelenými plnou čiarou za každú e-službu informačného systému. Pokiaľ nie je dostatočný počet prázdnych polí pre úseky správy, 
skopírujte potrebný počet polí.  
6 Uveďte, či sa pri poskytovaní e-služby realizuje platba. 
7 Uveďte, či sú pri poskytovaní e-služby zasielané SMS. 
8 Uveďte, či pri doručovaní výstupu poskytovanej e-služby je potrebné zabezpečiť potvrdenie o doručení. 
9 Uveďte, či sa e-služba poskytuje prostredníctvom používateľského rozhrania. 
10 Uveďte, či sa e-služba poskytuje prostredníctvom systémového rozhrania. 
11 Uveďte, kto je príjemcom e-služby. 
12 Uveďte úroveň informatizácie informačného systém podľa nasledovnej špecifikácie 
( http://ec.europa.eu/information_society/eeurope/i2010/docs/benchmarking/egov_benchmark_2007.pdf) 
0. úroveň - Poskytovateľ služby je bez on-line pripojenia (nemá verejne prístupnú web-stránku) alebo na verejnej prístupnej web-stránke 
poskytovateľa služby sa nenachádzajú informácie potrebné pre začatie poskytovania príslušnej služby. Prijímateľ služby realizuje príslušnú službu 
„papierovým“ spôsobom. 1. úroveň - Na verejnej prístupnej internetovej stránke sú dostupné informácie pre prijímateľa služby, napr. kontakt 
(poštová, alebo elektronická adresa inštitúcie poskytujúcej službu), úradné hodiny, dokumenty a ďalšie náležitosti, ktoré sú potrebné pre začatie 
administratívneho spracovania príslušnej služby. Úroveň sa označuje ako informatívna. 2. úroveň - Z verejne prístupnej internetovej stránky si môže 
prijímateľ služby stiahnuť tlačivá, formuláre alebo iné dokumenty potrebné pre začatie administratívneho spracovania príslušnej verejnej služby. 
Stiahnuté príslušné tlačivá prijímateľ služby vyplní, zabezpečí k nim prílohy a po skompletizovaní ich doručí (osobne alebo poštou) príslušnému 
spracovateľovi služby. Spracované rozhodnutie si vyzdvihne osobne alebo poštou. Úroveň je označovaná ako transakčná (jednosmerná interakcia). 
3. úroveň - Pomocou verejnej prístupnej internetovej stránke je možná vzájomná komunikácia ( interakcia) medzi poskytovateľom na jednej strane a 
prijímateľom služby na strane druhej. Znamená to, že prijímateľ služby môže nielen získať tlačivá potrebné k využitiu príslušnej verejnej služby, ale 
prostredníctvom tej istej verejne prístupnej internetovej stránky môže tieto vyplnené tlačivá aj spätne odoslať. Táto forma si vyžaduje autentifikáciu 
prijímateľa služby aby sa príslušná verejná služby zrealizovala. Prijímateľ služby už nemusí vyplnené dokumenty a príslušné prílohy zasielať alebo 
osobne doručiť príslušnému poskytovateľovi . V priebehu spracovávania služby sa zákazník informuje o stave spracovania. Spracovaná rozhodnutie 
si vyzdvihne osobne, alebo poštou. Úroveň sa označuje ako transakčná (obojsmerná interakcia). 4. úroveň - Na verejne prístupnej internetovej 
stránke má prijímateľ služby možnosť kompletne elektronicky spracovať príslušnú službu ( vrátane sledovania, prijatia rozhodnutia a uskutočnenia 
finančnej transakcie). Poskytovaná služba sa realizuje bez priameho kontaktu prijímateľa služby. Nahradzuje osobný alebo poštový kontakt medzi 
poskytovateľom a prijímateľa služby. Takéto spracovanie príslušnej služby si nevyžaduje ďalšie administratívne ,,papierové,, konanie. Úroveň je 
označovaná ako transakčná. 5. úroveň – proaktívny prístup v poskytovaní on-line služieb formou personalizovaného obsahu. Na verejne prístupnej 
internetovej stránke sú automatizovane poskytované služby na základe sociálneho a ekonomického profilu prijímateľa služby, resp. udalostí bez 
priameho podnetu prijímateľa služby. Úroveň je označovaná ako personalizovaná (automatizovaná). 
13 Uveďte, pokiaľ je známa, početnosť poskytovanej e-služby prijímateľom a početnosť ekvivalentnej služby poskytovanej bez podpory IKT 
v súčasnom a cieľovom stave vrátane prislúchajúcich jednotiek početnosti.  
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 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Ohlasovanie vzniku, zániku alebo 

zmeny poplatkovej povinnosti za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 Poplatník je povinný ohlásiť obci povinnosť platiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            5 500  
 Cieľový stav:            450 55  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie o vzniku, zániku 

alebo zmene daňovej povinnosti k 
dani z nehnuteľností 

 Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť 
správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností 
a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo 
ich zmeny nastali. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 118  
 Cieľový stav:            107 11  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie o vzniku, zániku 

alebo zmene daňovej povinnosti k 
dani za nevýherné hracie prístroje 

 Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje správcovi 
dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 3  
 Cieľový stav:            3 0  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
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 Oznamovanie o vzniku, zániku 
alebo zmene daňovej povinnosti k 
dani za predajné automaty 

 Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani z predajných automatov správcovi dane do 
30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 14  
 Cieľový stav:            13 1  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie o vzniku, zániku 

alebo zmene daňovej povinnosti k 
dani za psa 

 Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa správcovi dane do 30 dní odo dňa 
vzniku daňovej povinnosti. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 124  
 Cieľový stav:            112 12  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie o vzniku, zániku 

alebo zmene daňovej povinnosti k 
dani za ubytovanie 

 Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.  Obce vo 
svojich VZN ustanovujú konkrétne podrobnosti, najmä náležitosti a lehotu oznamovacej povinnosti 
platiteľa dane 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 18  
 Cieľový stav:            17 1  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie o vzniku, zániku 

alebo zmene daňovej povinnosti k 
dani za užívanie verejného 

 Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane 
najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti 
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priestranstva 
         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 7  
 Cieľový stav:            7 0  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie o vzniku, zániku 

alebo zmene daňovej povinnosti k 
dani za vjazd a zotrvanie 
motorového vozidla v historickej 
časti mesta 

 Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať 
motorovým vozidlom v historickej časti mesta správcovi dane, najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 0  
 Cieľový stav:            0 0  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Platenie miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 Táto služba umožňuje zaplatiť miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 250  
 Cieľový stav:            225 25  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Platenie miestnych daní  Táto služba umožňuje zaplatiť miestne dane uložené obcou  
         
  Vyžadovaná  Realizácia  Notifikácia  Potvrdenie  Používateľské  Systémové  
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autentifikácia: platby: SMS: doručenia: rozhranie: rozhranie: 
 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 9343  
 Cieľový stav:            8409 934  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Platenie pokút, úrokov a 

sankčných úrokov 
 Táto služba umožňuje zaplatiť pokuty, úroky a sankčné úroky uložené obcou  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 317  
 Cieľový stav:            286 31  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Podávanie daňového priznania k 

dani z nehnuteľností 
 Daňové priznanie k dani z nehnuteľností  je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. 

januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 
zdaňovacieho obdobia. V ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny 
skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 879  
 Cieľový stav:            792 87  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Vrátenie pomernej časti dane  Správca miestnych daní vráti v relevantných prípadoch pomernú časť dane za zostávajúce mesiace 

zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
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  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 10  
 Cieľový stav:            9 1  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie nenávratných 

dotácií 
 Obec môže zo svojho rozpočtu poskytovať nenávratné dotácie  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 60  
 Cieľový stav:            54 6  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Vybavovanie sťažností a 

podnetov 
 Obyvatelia obce majú právo obracať sa so svojimi podnetmi a sťažnosťami na orgány obce.  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 420  
 Cieľový stav:            378 42  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Vydávanie voličského preukazu  Obec vydáva voličské preukazy pre občanov, ktorý sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich 

trvalého bydliska 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 250  
 Cieľový stav:            225 25  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
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 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Povoľovanie užívania a zabratia 

verejného priestranstva 
 Obec zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu verejných priestranstiev. Majetok obce, ktorý 

slúži na verejné účely (verejné priestranstvá), je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom 
používať, ak jeho používanie obec neobmedzila 
 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 7  
 Cieľový stav:            7 0  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Povoľovanie vjazdu do historickej 

časti mesta alebo pešej zóny 
 Obec môže fyzickým a právnickým osobám povoliť jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej 

časti mesta, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch. 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 0  
 Cieľový stav:            0 0  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Prenájom bytových priestorov 

obce 
 Obec v rámci správy majetku môže prenajímať bytové priestory v zmysle príslušného všeobecného 

záväzného nariadenia  
 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 288  
 Cieľový stav:            260 28  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie o konaní verejných 

telovýchovných, športových a 
 Organizátor podujatia je povinný oznámiť zámer zorganizovať verejné telovýchovné podujatie, športové 

podujatie a turistické podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať 
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turistických podujatí  
         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 30  
 Cieľový stav:            27 3  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie finančného 

príspevku na sociálnu oblasť 
 Krajské mestá poskytujú finančné príspevky v sociálnej oblasti. Príspevky definované v zákonoch 

prijatých NR SR sú na dopravu do detského domova, na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa,  
na tvorbu úspor pre dieťa (zákon č. 305/2005 Z.z.), aktivačný príspevok, príspevok na bývanie (zákon č. 
599/2003 Z.z.), finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri 
úkonoch sebaobsluhy (zákon č. 448/2008 Z.z.). Obce v rámci vlastných všeobecne záväzných nariadení 
môžu poskytovať aj a iné finančné príspevky na sociálnu oblasť 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            10 10  
 Cieľový stav:            9 11  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie opatrovateľskej 

služby 
 Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá 

a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a 
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a 
základných sociálnych aktivitách  
Rozsah úkonov opatrovateľskej služby určuje obec v hodinách na základe sociálnej posudkovej činnosti 
 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            120 180  
 Cieľový stav:            162 138  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
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 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie sociálnej služby v 

zariadení pre seniorov 
 V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je 

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby alebo 
fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení 
potrebuje z iných vážnych dôvodov. 
 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            200 250  
 Cieľový stav:            225 225  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie o konaní verejného 

kultúrneho podujatia 
 Usporiadateľ je povinný oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie obci, na území ktorej sa 

má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, treba jeho konanie oznámiť 
každej z nich. Verejným kultúrnym podujatím sa rozumejú verejnosti prístupné: divadelné, filmové a iné 
audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel, výtvarných umení, diel 
úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, 
tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Pod verejným podujatím sa zároveň chápe aj 
účinkovanie ľudovej technickej zábavy. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 30  
 Cieľový stav:            27 3  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Elektronické verejné obstarávanie  Krajské  mesto je verejným obstarávateľom podľa zákona 25/2006 a ako taký má povinnosť postupovať 

pri obstarávaní podľa tohto zákona. Táto služba umožňuje elektronické podanie ponuky a jej 
vyhodnotenie. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            3 1  
 Cieľový stav:            1 3  
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 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie súťažných 

podkladov pre verejné 
obstarávanie 

 Obec je verejným obstarávateľom podľa zákona 25/2006 a ako taká má povinnosť postupovať pri 
obstarávaní podľa tohto zákona. Obec na požiadanie poskytne súťažné podklady záujemcom o verejnú 
súťaž, prípadne zaradí uchádzača do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž, rokovacie 
konanie so zverejnením a súťažný dialóg 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            1 2  
 Cieľový stav:            2 1  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie otváracích hodín 

prevádzkarne alebo ich zmeny 
 Podnikateľ  oznamuje obci otváracie hodiny prevádzky a ich zmenu  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 187  
 Cieľový stav:            169 18  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie informácií podľa 

zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám 

 Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné právne predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má zároveň 
povinná osoba k dispozícii, je verejne prístupná. Informácia sa sprístupní len za predpokladu, že ju 
povinná osoba má vo sfére svojej dispozície, a zároveň jej uvoľnenie nie je vylúčené niektorým z iných 
zákonov. Podanie a poskytnutie informácie je možné vykonať osobne, poštou, telefonicky, faxom, 
emailom alebo iným spôsobom, ktorý je na jednej aj na druhej strane technicky vykonateľný. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 0  
 Cieľový stav:            0 0  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
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 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Povoľovanie osobitných 

prevádzkových hodín 
 Podnikateľ môže  v rámci tejto služby požiadať o povolenie nočnej prevádzky alebo o jednorazovú 

zmenu prevádzkových hodín 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 8  
 Cieľový stav:            8 0  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Povoľovanie realizácie 

podnikateľského zámeru na 
území obce 

 Obec usmerňuje ekonomickú činnosť na svojom území a vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko 
alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu 
prevádzky na území obce 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 10  
 Cieľový stav:            9 1  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Registrovanie psa  Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov, ktorú vedie obec. 

Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia vyššie uvedenej lehoty v 
mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do 
evidencie evidenčnú známku psa (obsahuje evidenčné číslo psa, názov obce, kde je pes evidovaný a 
údaj o tom, či je pes nebezpečným psom). Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Táto služba 
zahŕňa aj odhlásenie psa z evidencie. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 50  
 Cieľový stav:            45 5  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
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 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Pripomienkovanie návrhov 

nariadení 
 Návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej 

tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh 
nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo 
iným spôsobom v obci obvyklým. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej 
desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu 
nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou 
možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, 
vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na 
ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            30 30  
 Cieľový stav:            27 33  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie o zvolaní 

zhromaždenia občanov 
 Zhromažďovaním, občania využívajú slobodu prejavu a ďalších ústavných práv a slobôd, avšak sú 

povinný podávať  oznámenie obce, na ktorej území sa zhromaždenie panuje uskutočniť. Za 
zhromažďovanie sa považujú aj pouličné sprievody a manifestácie. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            10 10  
 Cieľový stav:            9 11  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Ohlasovanie porúch verejného 

osvetlenia a cestnej svetelnej 
signalizácie 

 Obec prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej 
signalizácie a je povinná bez prieťahov ich odstraňovať. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 200  
 Cieľový stav:            180 20  
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 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Ohlasovanie závad na 

chodníkoch a priechodoch pre 
chodcov 

 Obec prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa závad v schodnosti priechodov pre chodcov na 
miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obce, ako aj závad v schodnosti miestnych 
komunikácií určených výhradne pre chodcov. Obec je povinná bez prieťahov ich odstraňovať. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 15  
 Cieľový stav:            14 1  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Ohlasovanie závad zjazdnosti 

komunikácií 
 Obec prijíma od občanov sťažnosti týkajúce sa závad v zjazdnosti miestnych komunikácií a je povinná 

bez prieťahov ich odstraňovať. 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 10  
 Cieľový stav:            9 1  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Vydávanie rybárskeho lístku  Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného 

rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 350  
 Cieľový stav:            315 35  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Povoľovanie ambulantného 

predaja 
 Obec povoľuje ambulantný predaj v obci  
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Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 30  
 Cieľový stav:            27 3  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Povoľovanie predaja výrobkov a 

poskytovania služieb na trhovom 
mieste 

 Obec vydáva povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na 
trhovom mieste 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 360  
 Cieľový stav:            324 36  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie úľav alebo 

odpustenie daňového nedoplatku 
 Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická osoba, povoliť úľavu alebo odpustiť 

daňový nedoplatok ak by jeho vymáhaním bola vážne ohrozená výživa daňového dlžníka alebo osôb 
odkázaných na jeho výživu 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 1000  
 Cieľový stav:            300 700  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Povoľovanie odkladu platenia 

dane a povoľovanie splátok 
 Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je obec, povoliť odklad platenia dane, ktorej 

správu vykonáva, alebo platenie tejto dane v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené 
s vážnou ujmou daňového subjektu. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 
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 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 12  

 Cieľový stav:            
3,5999999999

999996 9 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie finančného 

príspevku na prevádzku sociálnej 
služby 

 Obec môže poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému 
poskytovateľovi sociálnej služby 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 0  
 Cieľový stav:            0 0  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie jednorazovej dávky 

v hmotnej núdzi 
 Obec pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti rozhoduje o jednorazovej dávke v hmotnej núdzi. 

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, 
ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky najmä na 
úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie 
školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            200 200  
 Cieľový stav:            60 340  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie odľahčovacej 

služby 
 Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s 

ťažkým zdravotným postihnutím, ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým 
zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže 
opatrovanie vykonávať. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, 
nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho 
zhoršenia. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku 
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Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 10  
 Cieľový stav:            3 7  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie sociálnej služby v 

dennom stacionári 
 V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej 

fyzickej osoby a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            50 80  
 Cieľový stav:            24 106  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie sociálnej služby v 

ostatných zariadeniach sociálnej 
služby 

 Obec zriaďuje, zakladá a kontroluje nocľaháreň, nízkoprahové denné centrum, nízkoprahové denné 
centrum pre deti a rodinu a iné zariadenia sociálnych služieb, ktoré môžu využívať občania obce 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            10 20  
 Cieľový stav:            6 24  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie sociálnej služby v 

zariadení opatrovateľskej služby 
 V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, 

ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  



19 

  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 30  
 Cieľový stav:            9 21  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Platenie ostatných poplatkov  Táto služba umožňuje zaplatiť všetky ostatné poplatky, ktorých zaplatenie vyžaduje obec alebo jeho 

OvZP 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 3500  
 Cieľový stav:            1050 2450  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Vybavovanie petícií  Každý má právo sám alebo s inými obracať sa vo veciach verejného alebo iného záujmu na štátne 

orgány a orgány územnej samosprávy s petíciou 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 116  

 Cieľový stav:            
34,799999999

999997 82 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie malého zdroja 

znečisťovania ovzdušia 
 Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj 

znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje 
potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý 
rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého 
zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 4  
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 Cieľový stav:            1,2 3  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Prenájom nebytových priestorov 

obce 
 Obec ako vlastník a správca majetku môže prenajímať nebytové priestory obce v zmysle príslušného 

všeobecného záväzného nariadenia 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 27  

 Cieľový stav:            
8,0999999999

999996 19 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Prenájom ostatného 

nehnuteľného majetku obce 
 Obec ako vlastník a správca majetku môže prenajímať ostatný nehnuteľný majetok obce v zmysle 

príslušného všeobecného záväzného nariadenia 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 213  

 Cieľový stav:            
63,899999999

999999 150 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Určovanie, zmena alebo zrušenie 

súpisného a orientačného čísla 
 Obec určuje stavbám súpisné číslo a orientačné číslo, vedie evidenciu súpisných čísiel a evidenciu 

orientačných čísiel a udržiava ju v súlade so skutočným stavom 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 278  

 Cieľový stav:            
83,399999999

999991 195 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
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 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Prideľovanie bytu osobitného 

určenia alebo bytu v dome 
osobitného určenia 

 Obec prideľuje  byty osobitného určenia alebo byty v dome osobitného určenia v prípade, ak takéto 
zariadenia vlastní. Bytom osobitného určenia je byt určený na bývanie pre vymedzený okruh osôb 
(bezbariérové byty pre osoby ťažko zdravotne postihnuté, naturálne byty pre osoby vykonávajúce 
verejnú funkciu, diplomatické byty pre osoby požívajúce diplomatické výsady a imunity, byty pre 
pestúnov a deti zverené do pestúnskej starostlivosti). Bytom v dome osobitného určenia je byt 
nachádzajúci sa v dome s bytmi určenými výlučne na výkon opatrovateľskej služby alebo byt v dome 
určenom výlučne na bývanie duchovných cirkvi alebo náboženskej spoločnosti. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 19  

 Cieľový stav:            
5,7000000000

000002 14 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Prenájom hrobového miesta  Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na 

pohrebisku v inej obci. Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom 
prevádzkovateľa pohrebiska. Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            170 200  
 Cieľový stav:            60 310  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Povoľovanie umiestnenia 

informačného, reklamného alebo 
propagačného zariadenia 

 Obec môže vydávať povolenia na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného 
zariadenia. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 47  
 Cieľový stav:            14 33  
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 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie stravovania v 

jedálni 
 V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá  nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na 

uspokojovanie základných životných potrieb alebo má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý 
zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom 
donášky stravy do domácnosti 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 36  
 Cieľový stav:            10 26  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Oznamovanie zrušenia 

prevádzkovej jednotky 
 Podnikateľ  oznamuje obci zrušenie prevádzkovej jednotky  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            300 500  
 Cieľový stav:            150 650  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Pripomienkovanie plánu ochrany 

obyvateľstva a havarijných plánov 
podnikov a prevádzok na území 
obce 

 Obec vypracúva plán ochrany obyvateľstva, oboznamuje sa s havarijnými plánmi podnikov a prevádzok 
na svojom území. Tieto informácie sa trvalo zverejňujú na internetovej stránke alebo na verejnej tabuli s 
uvedením 30-dňovej lehoty, dokedy môže dotknutá verejnosť podávať pripomienky 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            100 150  
 Cieľový stav:            45 205  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
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 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Prideľovanie zberných nádob pre 

odpad a separovaný zber 
 Obec je povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť alebo umožniť zber a 

prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území vrátane zabezpečenia zberných nádob 
zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 160  
 Cieľový stav:            48 112  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Predaj bytových priestorov obce  Obec ako vlastník a správca majetku môže predávať bytové priestory patriace obci v zmysle príslušného 

všeobecného záväzného nariadenia 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 95  
 Cieľový stav:            28,5 67  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Predaj nebytových priestorov 

obce 
 Obec ako vlastník a správca majetku môže predávať nebytové priestory obce v zmysle príslušného 

všeobecného záväzného nariadenia 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            10 80  
 Cieľový stav:            24 66  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Predaj ostatného nehnuteľného 

majetku obce 
 Obec ako vlastník a správca majetku môže predávať ostatný nehnuteľný majetok obce v zmysle 

príslušného všeobecného záväzného nariadenia 
 

         
  Vyžadovaná  Realizácia  Notifikácia  Potvrdenie  Používateľské  Systémové  
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autentifikácia: platby: SMS: doručenia: rozhranie: rozhranie: 
 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 50  
 Cieľový stav:            15 35  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Pripomienkovanie územného 

plánu obce 
 Obec obstaráva, prerokúva a schvaľuje územnoplánovacie podklady obce a územný plán obce. 

Prerokovanie zadania územného plánu oznámi obec verejnosti účinnou formou a spôsobom, ktorý je v 
mieste obvyklý. Návrh zadania sa musí na 30 dní vystaviť na verejné nahliadnutie. Verejnosť je 
oprávnená podať pripomienky k návrhu zadania do 30 dní odo dňa oznámenia. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            30 30  
 Cieľový stav:            9 51  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o územnom pláne  Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným 

nariadením. Obec zverejní záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 48  
 Cieľový stav:            44 4  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o sociálnych 

službách v obci 
 Obec informuje o sociálnych službách, ktoré sú poskytované v obci  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
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  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            3000 5040  
 Cieľový stav:            4536 3504  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o sociálnych 

zariadeniach v obci 
 Obec informuje o sociálnych zariadeniach na svojom území  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            150 200  
 Cieľový stav:            180 170  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o verejnom 

obstarávaní 
 Zverejňovanie informácií v jednotlivých štádiách verejného obstarávania je prísne regulované zákonom 

25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 1  
 Cieľový stav:            1 0  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o činnosti obce  Obec zverejňuje  informácie o svojej činnosti  
         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            30 30  
 Cieľový stav:            27 33  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
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 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Zverejňovanie aktualít a 

informačný servis 
 Obec informuje občanov o situácii a živote v obci  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            10 0  
 Cieľový stav:            0 10  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o miestnom 

poplatku za komunálne odpady a 
drobné stavebné odpady 

 Obec informuje občanov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            2 650  
 Cieľový stav:            585 67  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie verejnosti o civilnej 

ochrane 
 Obec poskytuje verejnosti informácie o civilnej ochrane  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            20 30  
 Cieľový stav:            9 41  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o zariadeniach 

školského stravovania 
 Obec informuje verejnosť o stravovaní v zariadeniach v materských a základných školách. Uvádza popis 

a aktuality týkajúce sa tejto oblasti. 
 

         
  Vyžadovaná  Realizácia  Notifikácia  Potvrdenie  Používateľské  Systémové  
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autentifikácia: platby: SMS: doručenia: rozhranie: rozhranie: 
 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 50  
 Cieľový stav:            15 35  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o dani z 

nehnuteľností 
 Obec informuje občanov o dani z nehnuteľností  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 3  

 Cieľový stav:            
0,8999999999

9999991 3 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o dani za nevýherné 

hracie prístroje 
 Obec informuje občanov o dani za nevýherné hracie automaty  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 14  

 Cieľový stav:            
4,2000000000

000002 10 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o dani za predajné 

automaty 
 Obec informuje občanov o dani za predajné automaty  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
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  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 8  

 Cieľový stav:            
2,3999999999

999999 6 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o dani za psa  Obec informuje občanov o dani za psa  
         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 5  
 Cieľový stav:            1,5 4  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o dani za ubytovanie  Obec informuje občanov o dani za ubytovanie  
         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 5  
 Cieľový stav:            1,5 4  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o dani za užívanie 

verejného priestranstva 
 Obec informuje občanov o dani za užívanie verejného priestranstva  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 3  

 Cieľový stav:            
0,8999999999

9999991 3 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
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 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Organizovanie občianskeho 

svadobného obradu 
 Obec organizuje civilné svadobné obrady (poskytuje miestnosť, zabezpečuje prítomnosť starostu alebo 

primátora, alebo povereného poslanca obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva). Tiež 
zabezpečuje sprievodný program (recitáciu) a vykonanie o 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 15  
 Cieľový stav:            4,5 11  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Uvítanie detí do života  Obec organizuje pre novorodencov civilný obrad uvítania do života.  
         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 0  
 Cieľový stav:            0 0  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o regionálnom 

rozvoji a jeho podpore 
 Obec poskytuje informácie o regionálnom rozvoji a podpore regionálneho rozvoja.  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 22  

 Cieľový stav:            
6,5999999999

999996 16 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o 

pamätihodnostiach obce 
 Obec poskytuje informácie o pamätihodnostiach obce  

         
  Vyžadovaná  Realizácia  Notifikácia  Potvrdenie  Používateľské  Systémové  
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autentifikácia: platby: SMS: doručenia: rozhranie: rozhranie: 
 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 30  
 Cieľový stav:            9 21  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o pamiatkovom 

fonde na území obce 
 Poskytovanie informácií o pamiatkovom fonde na území obce  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            1000 700  
 Cieľový stav:            210 1490  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o materských 

školách 
 Obec poskytuje informácie o materských školách v obci  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            50 100  
 Cieľový stav:            30 120  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o odpadovom 

hospodárstve 
 Obec poskytuje informácie o odpadovom hospodárstve  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            100 250  
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 Cieľový stav:            75 275  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o centrách voľného 

času 
 Obec informuje verejnosť o centrách voľného času, ktoré vlastní a spravuje  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            2050 3800  
 Cieľový stav:            1140 4710  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o školských 

obvodoch 
 Povinnosťou obce je určiť školské obvody. Žiakovi musí byť umožnené plniť svoju školskú dochádzku v 

obvode školy, do ktorého spadá jeho adresa trvalého pobytu, avšak môže ju vykonávať mimo obvodu so 
súhlasom riaditeľa školy, na ktorú sa hlási. 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            30 30  
 Cieľový stav:            9 51  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o špeciálnych 

triedach 
 Obec informuje verejnosť o triedach pre deti so špeciálnymi potrebami, o triedach pre nadané deti a pod.  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 280  
 Cieľový stav:            84 196  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
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 Informovanie o základných 
školách 

 Obec informuje verejnosť o základných školách, ktoré vlastní a spravuje  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 12  

 Cieľový stav:            
3,5999999999

999996 9 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o základných 

umeleckých školách 
 Obec informuje verejnosť o základných umeleckých školách, ktoré vlastní a spravuje  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 0  

 Cieľový stav:            
0,2999999999

9999999 1 
 

         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Informovanie o komunitnom pláne 

sociálnych služieb obce 
 Obec zverejňuje komunitný plán sociálnych služieb  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            0 42  
 Cieľový stav:            12,6 30  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Poskytovanie základného 

sociálneho poradenstva 
 Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, 

poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a 
sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. 
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Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            10 30  
 Cieľový stav:            9 31  
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 Elektronická úradná tabuľa  Elektronická úradná tabuľa je ekvivalentom úradnej tabule obce  
         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:            20 40  
 Cieľový stav:            12 48  
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie informácie o 

uložení miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 Služba poskytuje formulár Informovanie o uložení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie oznámenia o 

vzniku, zániku alebo zmene 
daňovej povinnosti k dani z 
nehnuteľností 

 Služba poskytuje formulár Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z 
nehnuteľností 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
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  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie oznámenia o 

vzniku, zániku alebo zmene 
daňovej povinnosti k dani za 
nevýherné hracie prístroje 

 Služba poskytuje formulár Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
za nevýherné hracie prístroje 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie oznámenia o 

vzniku, zániku alebo zmene 
daňovej povinnosti k dani za 
predajné automaty 

 Služba poskytuje formulár Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
za predajné automaty 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie oznámenia o 

vzniku, zániku alebo zmene 
daňovej povinnosti k dani za psa 

 Služba poskytuje formulár Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
za psa 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
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  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie oznámenia o 

vzniku, zániku alebo zmene 
daňovej povinnosti k dani za 
ubytovanie 

 Služba poskytuje formulár Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
za ubytovanie 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie oznámenia o 

vzniku, zániku alebo zmene 
daňovej povinnosti k dani za 
užívanie verejného priestranstva 

 Služba poskytuje formulár Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
za užívanie verejného priestranstva 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie oznámenia o 

vzniku, zániku alebo zmene 
daňovej povinnosti k dani za vjazd 
a zotrvanie motorového vozidla v 
historickej časti mesta 

 Služba poskytuje formulár Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani 
za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             



36 

  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Odoslanie platobného 

výmeru alebo oznámenia o 
povinnosti zaplatiť daň 

 Služba poskytuje formulár Úhrady miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Odoslanie oznámenia o 

úhrade miestnej dane 
 Služba poskytuje formulár Odoslanie oznámenia o úhrade miestnej dane  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Odoslanie oznámenia o 

úhrade pokút, úrokov alebo 
sankčných úrokov 

 Služba poskytuje formulár Odoslanie oznámenia o úhrade pokút, úrokov alebo sankčných úrokov  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
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 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie daňového 

priznania k dani z nehnuteľností 
 Služba poskytuje formulár Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

vrátenie pomernej časti dane 
 Služba posktyuje formulár Podanie žiadosti o vrátenie pomernej časti dane  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

poskytnutie nenávratnej dotácie 
 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o poskytnutie nenávratnej dotácie  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie sťažnosti  Služba poskytuje formulár Podanie sťažnosti  
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Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

vydanie voličského preukazu 
 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o vydanie voličského preukazu  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

povolenie na užívanie verejného 
priestranstva 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o povolenie užívania verejného priestranstva  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

povolenie vjazdu do pešej zóny 
alebo historickej časti vrátanie 
zdôvodnenia 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o povolenie vjazdu do pešej zóny alebo historickej časti 
vrátanie zdôvodnenia 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
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 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

prenájom bytu vo vlastníctve 
mesta 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o prenájom bytu vo vlastníctve mesta  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o územnom plánovaní obce 
 Služba poskytuje informáciu o publikovaní informácií o územnom plánovaní obce  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie oznámenia o 

konaní verejného podujatia, 
 Služba poskytuje formulár Podanie oznámenia o konaní verejného podujatia,  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
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 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o sociálnych službách v obci 
 Služba poskytuje informácie o sociálnych službách v obci  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o sociálnych zariadeniach v obci 
 Služba poskytuje informáciu o publikovaní ínformácií  o sociálnych zariadeniach v obci  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

poskytnutie finančného príspevku 
na sociálnu oblasť 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na sociálnu oblasť  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o  Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o poskytnutie sociálnej služby  
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poskytnutie sociálnej služby 
         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

poskytnutie sociálnej služby v 
zariadení pre seniorov 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o poskytnutie ubytovania v zariadení dočasného ubytovania  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie oznámenia o 

konaní verejného podujatia 
 Služba poskytuje formulár Podanie oznámenia o konaní verejného podujatia  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácie 

o začatí verejného obstaravánia 
 Služba poskytuje informáciu o publikovaní ínformácií o začatí verejného obstaravánia  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
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 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o verejnom obstarávaní 
 Služba poskytuje informáciu o publikovaní ínformácií o verejnom obstarávaní  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

poskytnutie súťažných podkladov 
 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o poskytnutie súťažných podkladov  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Vytvorenie diskusného 

príspevku alebo reakcie na 
diskusný príspevok 

 Služba poskytuje formulár Vytvorenie diskusného príspevku alebo reakcie na diskusný príspevok  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
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 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o činnosti obce 
 Služba poskytuje informáciu o činnosti obce  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie ohlásenia 

prevádzkárne a času predaja v 
obchode a v prevádzke služieb na 
území mesta 

 Služba poskytuje formulár Podanie ohlásenia prevádzkárne a času predaja v obchode a v prevádzke 
služieb na území mesta 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

poskytnutie informácie 
 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o poskytnutie informácie  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
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 IS služba:Podanie žiadosti o 
povolenie osobitných 
prevádzkových hodín 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o povolenie osobitných prevádzkových hodín  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

vydanie záväzného stanoviska k 
začatiu podnikateľskej činnosti a 
umiestneniu prevádzky 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o vydanie záväzného stanoviska k začatiu podnikateľskej 
činnosti a umiestneniu prevádzky 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

prihlásenie psa do evidencie 
 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o prihlásenie psa do evidencie  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Zverejňovanie aktualít a 

poskytovanie informačného 
servisu 

 Služba poskytuje informáciu o aktualitách obce a poskytovaní informačného servisu  
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Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie návrhu 

nariadenia 
 Služba poskytuje informáciu o podaní návrhu nariadenia  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie oznámenia o 

zvolaní zhromaždenia občanov 
 Služba poskytuje formulár Podanie zvolania zhromaždenia občanov  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie ohlásenia 

poruchy verejného osvetlenia 
alebo osvetlenia cestnej svetelnej 
signalizácie 

 Služba poskytuje formulár Podanie ohlásenia poruchy verejného osvetlenia alebo osvetlenia cestnej 
svetelnej signalizácie 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
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 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie ohlásenia 

problému na chodníkoch a 
priechodoch pre chodcov 

 Služba poskytuje formulár Podanie ohlásenia problému na chodníkoch a priechodoch pre chodcov  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie ohlásenia 

závad zjazdnosti komunikácií 
 Služba poskytuje formulár Podanie ohlásenia závad zjazdnosti komunikácií  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady 

 Služba poskytuje informácie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
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 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

vydanie rybárskeho lístku 
 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o vydanie rybárskeho lístku  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

vydanie povolenia ambulantného 
predaja 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o vydanie povolenia ambulantného predaja  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

vydanie povolenia na predaj 
výrobkov a poskytovania služieb 
na trhovom mieste 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovania 
služieb na trhovom mieste 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
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 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o civilnej ochrane 
 Služba poskytuje informáciu o publikovaní ínformácií o civilnej ochrane  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

úľavu alebo odpustenie daňového 
nedoplatku 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o úľavu alebo odpustenie daňového nedoplatku  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti 

odkladu platenia dane alebo 
platenia dane v splátkach 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o  Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku  
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poskytnutie finančného príspevku 
na prevádzku poskytovanej 
sociálnej služby 

poskytovanej sociálnej služby 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

jednorazovú dávku v hmotnej 
núdzi vrátane odôvodnenia 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi vrátane odôvodnenia  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 
odľahčovacej služby 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o poskytnutie odľahčovacej služby  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby v dennom 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v 
dennom stacionári 
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stacionári 
         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

uzatvorenie zmluvy o poskytovaní 
sociálnej služby v inom zariadení 
sociálnej starostlivosti 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v inom 
zariadení sociálnej starostlivosti 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

poskytnutie sociálnej služby v 
zariadení opatrovateľskej služby 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o poskytnutie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej 
služby 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Odoslanie faktúry alebo 

inýho dokumentu vyžadujúceho 
platbu obci alebo jeho OvZP 

 Služba posktyuje formulár Podanie faktúry alebo iného dokumentu vyžadujúceho platbu obci alebo jeho 
OvZP 
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Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  zariadeniach školského 
stravovania 

 Služba poskytuje informácie o zariadeniach školského stravovania  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  dani z nehnuteľností 
 Služba poskytuje informácie o dani z nehnuteľností  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  dani za nevýherné hracie 
prístroje 

 Služba poskytuje informácie o dani za nevýherné hracie prístroje  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
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  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  dani za predajné automaty 
 Služba poskytuje informácie o dani za predajné automaty  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  dani za psa 
 Služba poskytuje informácie o dani za psa  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  dani za ubytovanie 
 Služba poskytuje informácie o dani za ubytovanie  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
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 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  dani za užívanie verejného 
priestranstva 

 Služba poskytuje informácie o dani za užívanie verejného priestranstva  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie petície  Služba poskytuje formulár Podanie petície  
         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

organizovanie občianskeho 
svadobného obradu 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o organizovanie občianskeho svadobného obradu  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie potvrdenia 

účasti na uvítaní detí do života 
 Služba poskytuje formulár Podanie potvrdenia účasti na uvítaní detí do života  
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Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

súhlas na prevádzku malého 
zdroja znečisťovania 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o súhlas na prevádzku malého zdroja znečisťovania  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o regionálnom rozvoji a jeho 
podpore 

 Služba poskytuje informáciu o publikovaní informácií o regionálnom rozvoji a jeho podpore  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

prenájom nehnuteľností 
 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o prenájom nehnuteľností  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
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  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

prenájom nehnuteľného majetku 
 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o prenájom nehnuteľného majetku  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti 

stavebníka o určenie súpisného 
čísla a orientačného čísla 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti stavebníka o určenie súpisného čísla a orientačného čísla  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

pridelenie bytu v Dome s 
opatrovateľskou službou 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o pridelenie bytu v Dome s opatrovateľskou službou  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
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 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o pamätihosnostiach 
 Služba poskytuje informáciu o publikovaní informácií o pamätihosnostiach  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o pamiatkovom fonde na území 
obce 

 Služba poskytuje informáciu o publikovaní informácií o pamiatkovom fonde na území obce  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o materských školách 
 Služba poskytuje informáciu o publikovaní ínformácií o materských školách  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií  Služba poskytuje informáciu publikovaní informácií o odpadovom hospodárstve  
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o odpadovom hospodárstve 
         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

prenájom hrobového miesta 
 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o prenájom hrobového miesta  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  centrách voľného času 
 Služba poskytuje informácie o centrách voľného času  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  školských obvodoch 
 Služba poskytuje informácie o školských obvodoch  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
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  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

povolenie informačného, 
reklamného alebo propagačného 
zariadenia 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o povolenie informačného, reklamného alebo propagačného 
zariadenia 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  špeciálnych triedach 
 Služba poskytuje informácie o špeciálnych triedach  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o základných školách 
 Služba poskytuje informáciu o publikovaní ínformácií o základných školách  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
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 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o  základných umeleckých 
školách 

 Služba poskytuje informácie o základných umeleckých školách  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

o komunitnom pláne sociálnych 
služieb obce 

 Služba poskytuje informáciu o publikovaní ínformácií o komunitnom pláne sociálnych služieb obce  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

zabezpečenie spoločného 
stravovania pre starých a 
zdravotne ťažko postihnutých 
občanov 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o zabezpečenie spoločného stravovania pre starých a 
zdravotne ťažko postihnutých občanov 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
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 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie otázky vo veci 

základného sociálneho 
poradenstva 

 Služba poskytuje formulár Podanie Informovanie sa o sociálnych záležitostiach  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Publikovanie informácií 

na elektronickú úradnú tabuľu 
 Služba posktyuje informácie zverejňované na úradnej tabuli obci  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie oznámenia o 

ukončení činnosti prevádzkárne 
 Služba poskytuje formulár Podanie oznámenia o ukončení činnosti prevádzkárne  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie plánu ochrany 

obyvateľstva a havarijných plánov 
 Služba poskytuje informáciu o podaní plánu ochrany obyvateľstva a havarijných plánov podnikov a 

prevádzok na svojom území 
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podnikov a prevádzok na svojom 
území 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

pridelenie, výmenu a doplnenie 
nádoby na vývoz komunálneho 
odpadu 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o pridelenie, výmenu a doplnenie nádoby na vývoz 
komunálneho odpadu 

 

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

predaj nebytových priestorov obce 
 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o predaj nebytových priestorov obce  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

predaj nebytových priestorov obce 
 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o predaj nebytových priestorov obce  

         
  Vyžadovaná  Realizácia  Notifikácia  Potvrdenie  Používateľské  Systémové  
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autentifikácia: platby: SMS: doručenia: rozhranie: rozhranie: 
 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie žiadosti o 

odkúpenie nehnuteľností vo 
vlastníctve mesta 

 Služba poskytuje formulár Podanie žiadosti o odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve mesta  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
         
 Názov e-služby (súčasný stav):  Popis e-služby (súčasný stav):     
 -  -  
 Názov e-služby (cieľový stav):  Popis e-služby (cieľový stav):     
 IS služba:Podanie návrhu 

územného plánu obce 
 Služba poskytuje informáciu o podaní návrhu územného plánu obce  

         

  
Vyžadovaná 

autentifikácia:  
Realizácia 

platby:  
Notifikácia 

SMS:  
Potvrdenie 
doručenia:  

Používateľské 
rozhranie:  

Systémové 
rozhranie: 

 

 Súčasný stav:             
 Cieľový stav:             
  Príjemca e-služby: Úroveň informatizácie:  Početnosť:  
  Občan Podnikateľ Verejná správa  0 1 2 3 4 5  e-služby    služby  
 Súčasný stav:               
 Cieľový stav:               
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5. Identifikácia integrácie14 informačného systému 

 Integrácia IS so základnými registrami:  Plánujem:   Účel a rozsah integrácie15:  

 Register fyzických osôb    

poskytovanie eGovernment služieb, Integrácia za účelom získavania údajov 
o fyzických osobách z centrálneho registra pre potreby Geografického 
informačného systému mesta Dunajská Streda 

 

 Register právnických osôb a podnikateľov    

poskytovanie eGovernment služieb, Integrácia za účelom získavania údajov 
o právnických osobách a podnikateľoch z centrálneho registra pre potreby 
Geografického informačného systému mesta Dunajská Streda 

 

 Register priestorových informácií    

poskytovanie eGovernment služieb, Integrácia za účelom získavania 
priestorových údajov z centrálneho registra pre potreby Geografického 
informačného systému mesta Dunajská Streda 

 

 Register adries    

poskytovanie eGovernment služieb, Integrácia za účelom získavania údajov 
o adresách z centrálneho registra pre potreby Geografického informačného 
systému mesta Dunajská Streda 

 

 Integrácia IS so spoločnými modulmi ÚPVS:  Plánujem:  Účel a rozsah integrácie:  
 Identity and acces management    autentifikácia užívateľa  
 Platobný modul    platenie za poskytované služby  
 eDesk modul    evidencia vykonaných podaní  
 Notifikačný modul    notifikácia používateľov  
 Modul elektronického doručovania    elektronická doručenka pre používateľov  
 eForm modul      
 Modul centrálnej elektronickej podateľne    overenie autenticity  

 
Modul dlhodobého ukladania elektronických 
registratúrnych záznamov    dlhodobá archivácia vydaných dokumentov 

 

 
Integrácia IS so základnými prístupovými 
komponentmi:  Plánujem:  Účel a rozsah integrácie: 

 

 Ústredný portál verejnej správy    publikácia zoznamu eGovernment služieb  
 Kontaktné centrum      
    
 Integrácia IS s inými IS-ami povinnej osoby16:    
 Kód:  Názov IS povinnej osoby:  Popis súčasného stavu:  Popis cieľového stavu:  

 322.2  Informačný systém samosprávy   bez integrácie  

zabezpečenie komplexného 
prepojenia s inými IS 
povinnej osoby  

 

 322.3  Geografický informačný systém  bez integrácie  

Služba poskytujúca podporu pri 
poskytovaní eGovernment služieb 
(poskytovanie dát z mapovej databázy 
mesta) 

 

         
 Integrácia IS s IS-ami iných povinných osôb17:    

 Názov IS inej povinnej osoby:  Názov správcu:  Popis súčasného stavu:  Popis cieľového stavu:  
 IS Katastra nehnuteľností SR  ÚGKK SR  bez integrácie  Služba pre synchronizáciu údajov  

                                                 
14 Uveďte plánovanú integráciu IS so základnými komponentmi architektúry ISVS (registrami a spoločnými modulmi ÚPVS a základnými 
prístupovými komponentmi) a integráciu IS s inými IS-ami povinnej osoby a IS-ami iných povinných osôb v súčasnom a cieľovom stave. Pokiaľ nie je 
dostatočný počet prázdnych polí, tak vložte nevyplnené riadky na konci posledného záznamu.  
15 Ak plánujete integráciu IS so základnými komponentmi architektúry ISVS (registrami, spoločnými modulmi ISVS a základnými prístupovými 
komponentmi), tak uveďte účel a rozsah integrácie. 
16 Pokiaľ je IS integrovaný s inými IS-ami povinnej osoby, tak uveďte identický kód a názov IS-ov povinnej osoby zaznamenaného v tabuľke č. 
Chyba! Nenašiel sa žiaden zdroj odkazov., popis súčasného a cieľového stavu integrácie IS s inými IS-ami povinnej osoby. 
17 Pokiaľ je IS integrovaný s IS-ami iných povinných osôb, tak uveďte názvy IS-ov povinnej osoby, názov povinnej osoby ako správcu, popis 
súčasného a cieľového stavu integrácie IS s IS-ami iných povinných osôb. 
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 IS Registra fyzických osôb  MV SR  bez integrácie  Služba pre synchronizáciu údajov  
 IS Registra právnických osôb  MV SR  bez integrácie  Služba pre synchronizáciu údajov  

 IS Register trestov  MV SR  bez integrácie  
Služba pre poskytovanie výpisov 
z registra trestov 
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6. Identifikácia komponentov architektúry18 informačného systému 

       Plánujem:  Odhadované výdavky v mil. SKK:  
 Kód:19  Prezentačný komponent20:  Spravujem  Plánujem  Zahájenie21   Realizácia22  Celkom23 ŠR EÚ INÉ  
 322.2.1  Internetový portál – dunajskastreda.sk      08.10 36  80 8 68 4  

 322.2.2  
Intranetový portál - Portál Digitálneho 
mesta (intranetový)      

08.10 36 
 

25 2,5 21,25 1,25  

 322.2.3  
Extranetový portál - Portál Digitálneho 
mesta (extranetový)      

08.10 36 
 

25 2,5 21,25 1,25  

 322.2.4  

Elektronické formuláre - Portál 
Digitálneho mesta (Elektronické 
formuláre)      

08.10 36 

 
100 10 85 5 

 

 Kód:  Integračný komponent24:  Spravujem:  Plánujem:  Zahájenie Realizácia  Celkom ŠR EÚ INÉ  

 322.2.5  
Business Proces Management System - 
BPM       

08.10 36 
 

200 20 170 10  

 322.2.6  Webové služby - Integračná platforma      08.10 36  250 25 212,5 12,5  
 Kód:  Komponenty vnútornej správy25:  Spravujem:  Plánujem:  Zahájenie    Realizácia  Celkom ŠR EÚ INÉ  
 Kód:  Administratívne komponenty26:  Spravujem:  Plánujem:  Zahájenie    Realizácia  Celkom ŠR EÚ INÉ  

 322.2.7  

Správa dokumentov - IS Digitálne 
mesto (Document Management 
System)      

08.10 36 

 
30 3 25,5 1,5 

 

 322.2.8  
Správa obsahu - IS Digitálne mesto 
(CMS)      

08.10 36 
 

80 8 68 4  

 Kód:  Názov špecializovaného komponentu27:  Spravujem:  Plánujem:  Zahájenie    Realizácia  Celkom ŠR EÚ INÉ  

 322.2.9  
Internetový portál - Portál Digitálneho 
mesta (internetový)      

08.10 36  40 4 34 2  

 322.2.10  
Publikačný portál – Digitálne 
zastupiteľstvo      

08.10 36  120 12 102 6  

            Výdavky celkom28:  
            Celkom ŠR EÚ INÉ  
   Predpokladané ročné prevádzkové výdavky29: 45  950 95 807,5 47,5  

 
                                                 

18 Uveďte komponenty architektúry predmetného informačného systému (vo väzbe na obr. 13 NKIVS). Pokiaľ nie je dostatočný počet prázdnych polí, 
vložte nevyplnené riadky na konci posledného záznamu a vložte do prislúchajúcich polí možnosť (áno/nie). 
19 Uveďte kód komponentu Informačného systému, ktorý sa vytvorí z kódu úseku správy z tabuľky č. 6 a pridaním poradového čísla komponentu za 
bodkou (napr. 1.3.1). Ak predmetný informačný systém používa komponent iného informačného systému, uveďte kód používaného komponentu iného 
IS.  
20 Uveďte typ  (internetový portál – informácie z IS sú verejne prístupné všetkým návštevníkom, intranetový portál – informácie z IS sú prístupné len 
uzatvorenej skupine bez možnosti vzdialeného prístupu cez internet, extranetový portál – informácie z IS sú prístupné len uzatvorenej skupine, ktorá 
môže pristupovať do intranetovej siete prostredníctvom internetu, a iný) a názov prezentačného komponentu, vo formáte typ – názov, napr. 
internetový portál – www.informatizacia.sk.  
21 Ak plánujete budovať, resp. rozvíjať komponent, uveďte predpokladané zahájenie v tvare MM. RR (napr. 01. 09). 
22 Ak plánujete budovať, resp. rozvíjať komponent uveďte predpokladanú dobu riešenia projektu v mesiacoch v tvare MM (napr. 20). 
23 Ak plánujete budovať, resp. rozvíjať komponent, uveďte predpokladané celkové výdavky na projekt a predpokladané zdroje financovania.  
24 Uveďte typ (rozhranie webových služieb, BPM, iný) a názov integračného komponentu, vo formáte typ – názov. 
25 Uveďte typ (účtovníctvo, mzdy, personalistika, majetok, iný) a názov komponentu vnútornej správy, vo formáte typ – názov (napr. účtovníctvo – 
SAP). 
26 Uveďte typ (podateľňa, e-podateľňa, správa registratúry, správa dokumentov DMS, iný) a názov administratívneho komponentu, vo formáte typ – 
názov. 
27 Uveďte typ a názov špecializovaného komponentu, vo formáte typ – názov. 
28 Uveďte súčet celkových výdavkov na vybudovanie, resp. rozvoj komponentov architektúry informačného systému.   
29 Uveďte predpokladané ročné prevádzkové výdavky v mil. na správu plánovaných, resp. rozvíjaných komponentov informačného systému, a to 
vrámci obdobia uvedeného v metodickom pokyne. 


