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Príloha č. 1 k metodickému pokynu č. MF/020272/2008-133 
 

Záznamy Ministerstva financií SR 

 Evidenčné číslo Koncepcie:  Dátum doručenia:  
     
       

 
 

Návrh Koncepcie rozvoja ISVS 
  
 

Formulár A 
 

1. Identifikácia povinnej osoby 

 Názov:  Web:  IČO:  
 Mesto Dunajská Streda  www.dunstreda.sk  00305383  
 PSČ:  Sídlo povinnej osoby (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Hlavná  50/16  
 

 

2. Spracovateľ zodpovedný za vypracovanie návrhu Koncepcie 

 Titul:  Meno:  Priezvisko:  Titul za menom:  Telefón (aj predvoľba):  
 Mgr.  Marián  Herceg    031/590 39 35  
 Funkcia:  e-mail:  Dátum vypracovania:  
 Projektový manažér  marian.herceg@dunstreda.eu  24.8.2009  
     

 
3. Predkladateľ návrhu Koncepcie (štatutárny zástupca povinnej osoby) 

 Titul:  Meno:  Priezvisko:  Titul za menom:  Telefón (aj predvoľba):  
 JUDr.  Zoltán  Hájos    031/590 39 41  
 Funkcia:  e-mail:  Dátum schválenia:  
 Primátor  primator@dunstreda.eu    
 Podpis schvaľovateľa:     Počet strán1:  
   Formulár A   
   Formulár B   
   Formulár C   
     

 

                                                 
1 Uvádza sa celkový počet strán, ktorý prislúcha k jednotlivým predkladaným častiam formulára. 
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4. Zoznam organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti predkladateľa a ich identifikačné údaje2 

 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 1  Základná škola  www.zsjilds.edu.sk  36081078  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Jilemnického  204/11  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 2  Základná škola  www.zsshajds.edu.sk  36081086  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Smetanov háj  286/9  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 3  Základná škola s VJM Ármina Vámbéryho  www.vambery.eu  36086576  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Hviezdoslavova  2094/2  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 4  Základná škola s VJM Zoltána Kodálya  www.kzai.edupage.org  36086789  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Komenského  1219/1  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 5  Základná škola s VJM Gyulu Szabóa  www.zsszabo.sk  36081019  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Školská  936/1  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 6  Základná umelecká škola  -  37836366  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Smetanov háj  283/6  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 7  Materská škola  -  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Jesenského  910/10  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 8  Materská škola  -  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Rybný trh  14  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 9  Materská škola  -  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Námestie SNP  187/11  

                                                 
2 Údaje sa zaznamenávajú jednotlivo s ostatnými atribútmi oddelenými plnou čiarou za každú organizáciu. K jednotlivým organizáciám sa vždy 
uvádza kód, ktorým je ich poradové číslo. Pokiaľ počet riadkov nepostačuje, ďalšie potrebné riadky možno pridať skopírovaním a vložením.  
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4. Zoznam organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti predkladateľa a ich identifikačné údaje2 

     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 10  Materská škola  -  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Komenského  357/2  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 11  Materská škola  -  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Ružový háj  1359/19  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 12  Materská škola  www.msszechenyiho.ahoj.sk  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Széchenyiho  1999/9  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 13  Materská škola  -  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Námestie Priateľstva  2173/27  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 14  Materská škola  -  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Alžbetínske námestie  3  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 15  Materská škola  -  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Októbrová  939/47  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 16  Centrum voľného času  www.cvc-szikds.sk  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Korzo B. Bartóka  1194  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 17  Správa športových zariadení  -  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Trhovisko  5873/18  
     
 Kód:  Názov:  Web:  IČO:  
 18  Centrum sociálnej strarostlivosti  -  00305383  
 PSČ:  Sídlo organizácie (obec, mesto):  Ulica:  Číslo:  
 929 01  Dunajská Streda  Komenského ulica  359/33  
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5. Strategické ciele návrhu Koncepcie 3 

 Kód: Cieľ / Podcieľ   
 1 Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou 4  

 a Umožniť všetkým, vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, 
využívať možnosti e-Governmentu.  

 

 1.a.1 Aplikovaním štandardov dostupnosti webových stránok umožniť využívanie eGovernment služieb hendikepovaným 
občanom. 

 

 b 
Výrazne znížiť administratívne zaťaženie občanov a podnikateľských subjektov pri vybavovaní záležitostí na 
úradoch. Zvýšiť transparentnosť úradných procesov a skrátiť čas vybavovania úradných agend.  

 

 1.b.1 Prostredníctvom integrácie interných IS s externými IS VS odbremeniť občanov pri vybavovaní ich agendy 
automatizovaným získavaním potrebných dokumentov (príloh) z externých IS. 

 

 1.b.2 Prostredníctvom integrácie interných IS s externými IS VS odbremeniť podnikateľske subjekty pri vybavovaní ich 
agendy automatizovaným získavaním potrebných dokumentov (príloh) z externých IS. 

 

 c Skvalitniť a elektronizovať možnosti participácie verejnosti na veciach verejných.   
 1.c.1 Posytovaním služieb eDemocracy vtiahnúť verejnosť do procesu rozhodovania.  
 2 Elektronizácia procesov verejnej správy   
 a Prepojiť existujúce registre, vytvoriť nové potrebné registre a zabezpečiť ich použiteľnosť na právne úkony.    

 2.a.1 Pre efektívne riadenie procesov a organizácie je potrebné zabezpečiť možnosť prístupu k jednotlivým registrom 
interných IS.  

 2.a.2 Zabezpečiť synchronizáciu základných číselníkov a registrov externých IS VS s vnútornými číselníkmi a registrami 
organizácie  

 b Realizovať kľúčové nástroje pre poskytovanie elektronických služieb.   
 2.b.1 Rozvíjať budovaný systém pre podporu poskytovania elektronických služieb.  
 2.b.2 Vzájomne prepojiť jednotlivé informačné systémy.  
 c Zabezpečiť zvyšovanie a skvalitňovanie portfólia svojich elektronických služieb, vrátane zmeny procesov.   
 2.c.1 Implementovať nové elektronické služby pre občanov a podnikateľské subjekty.  
 2.c.2 Implementovať elektronické služby použiteľných v oblasti vnútorného riadenia MsÚ.  
 d Iniciovať a podporiť legislatívny proces umožňujúci realizáciu elektronických služieb verejnej správy.   

 2.d.1 Realizovať zber a návrh legislatívnych zmien potrebných pre umožnenie poskytovania eGovernment služieb v súlade 
s legislatívou na centrálnej úrovni. 

 

 2.d.2 Realizovať zber a návrh legislatívnych zmien potrebných pre umožnenie poskytovania eGovernment služieb v súlade 
s legislatívou na miestnej úrovni. 

 

 3 Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy   
 a Vytvoriť spoločnú zabezpečenú infraštruktúru pre eGovernment a podporné činnosti.   
 3.a.1 Vzájomným prepojením IS podporiť efektívne poskytovanie eGovernment služieb a zefektívnenie chodu organizácie  

 b Využívať centrálne aplikácie a služby pre realizáciu vybraných činností (účtovníctvo, ľudské zdroje, 
elektronické platby,..). Systémovým riadením a využívaním už existujúcich projektov zabrániť duplicitám.  

 

 3.b.1 Podporiť efektívne poskytovanie eGovernment služieb integráciou so spoločnými komponentmi ÚPVS a inými ISVS  

                                                 
3 Hlavné ciele vychádzajú zo stratégie informatizácie verejnej správy schválenej uznesením vlády SR č. 131/2008 zo dňa 27.2.2008. K jednotlivým 
cieľom predkladateľ podrobnejšie uvedie, akým spôsobom budú príslušné ciele naplnené. Pokiaľ počet riadkov nepostačuje, ďalšie potrebné riadky 
možno pridať skopírovaním a vložením.   
4 Pokiaľ predkladateľ v možnosti „check box“ zvolí voľbu  „ “ potvrdzuje „áno“. Ak ponechá „ “ , potvrdzuje tým „nie“, nepodstatné alebo 
bezpredmetné.  

Aby začiarkovacie políčko fungovalo, odporúčame použiť MS Word 2002, pričom je potrebné: 1. Vo Worde nastaviť v položke Nástroje / Makro / 
Zabezpečenie /  Úroveň zabezpečenia – „Stredná“. 2. Ukončiť aplikáciu MS Word. 3. Pri otváraní súboru vo Worde povoliť makrá. 4. Po vyplnení 
formulárov, pri ukladaní súboru je potrebné pri výzve „Ak dokument uložíte vo formáte RTF, stratia sa všetky makrá...“ odpovedať áno.   
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 c Realizovať 100% verejného obstarávania elektronickou formou vo všetkých oblastiach a odstrániť relevantné 
legislatívne bariéry.  

 

 3.c.1 Dobudovať potrebné komponenty pre realizáciu procesu verejného obstarávania s prepojením na ÚVO  

 4 Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy   
 a Väčšina zamestnancov na Slovensku bude počítačovo gramotná.   
 4.a.1 Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov v oblasti IKT  

 b 
Znásobiť pre svojich zamestnancov počet školení orientovaných na zdokonalenie špecifických IT, projektových 
a manažérskych schopností.  

 

 4.b.1 Poskytnúť zamestnancom regionálnej samosprávy systematické vzdelávanie v oblastiach IKT, riadenia verejnej 
správny a rozvoja osobnosti. 

 

 4.b.2 Podporiť vzelávanie zamestnancov využívaním formy e-Learningu  
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6. Zoznam úsekov správy v kompetencii povinnej osoby a prislúchajúcich informačných systémov 

 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  
 306  Odpadové hospodárstvo (Obec)  Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch  
   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Samostatný referát školstva    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 

307 

 

Tvorba a uskutočňovanie bytovej politiky (Obec)  Zákon č. 608/2003 Z.z. oštátnej správe pre územné 
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie, Zákon č. 
369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 

 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Oddelenie daní, poplatkov a podnikania    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1 

 Informačný systém samosprávy (ISS)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  
 308  Zhromažďovanie a združovanie  Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  
   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Referát kultúry    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  
 309  Organizačné zabezpečenie volieb  Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  
   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Referát organizačný    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej  
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6. Zoznam úsekov správy v kompetencii povinnej osoby a prislúchajúcich informačných systémov 

Streda (ISDMDS) správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  
 310  Dane a poplatky (Obec)  Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  
   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Odbor finančný  a evidencie majetku    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1 

 
Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 
Streda (ISDMDS)  

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  
 311  Kontrola vybavovania petícií a sťažností (Obec)  Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  
   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Odbor technický a investičný    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1 

 Informačný systém samosprávy (ISS)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 
314 

 
Verejný poriadok, bezpečnosť osôb a majetku 
(Obec) 

 Zákon č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii  

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Referát BOZP    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS) 
 Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.2 

 Geografický informačný systém (GIS)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 
315 

 
Civilná ochrana (Obec)  Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva, 

Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Oddelenie sociálnych vecí    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  
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6. Zoznam úsekov správy v kompetencii povinnej osoby a prislúchajúcich informačných systémov 

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 

316 

 

Financie a rozpočet (Obec)  Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, Zákon č. 
583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy 

 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Finančné oddelenie    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1 

 
Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 
Streda (ISDMDS)  

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  
 318  Štátne symboly, heraldický register (Obec)  Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  
   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Referár organizačný    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 
320 

 
Správa, hospodárenie a nakladanie s majetkom 
(Obec) 

 Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, Zákon č. 
138/1991 Z.z. o majetku obcí 

 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Odbor finančný  a evidencie majetku    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  
 322  Všeobecná vnútorná správa (Obec)  Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení  
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   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Referát organizačný    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2 

 Geografický informačný systém (GIS)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 
323 

 
Pozemné komunikácie  Zákon č. 135/1961 Z.z. o pozemných  komunikáciách 

(cestný zákon) 
 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Odbor technický a investičný    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1 

 Informačný systém samosprávy (ISS)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 
324 

 
Štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v 
hmotnej núdzi (Obec) 

 Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, Zákon č. 
195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci 

 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Oddelenie sociálnych vecí    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS) 
 Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.2 

 Geografický informačný systém (GIS)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 

325 

 

Stavebný poriadok a územné plánovanie okrem 
ekologických aspektov (Obec) 

 Zákon č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku, Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho 
rozvoja, Zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, Zákon 
č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a na 

 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    

 
 

 
Oddelenie územného plánovania , výstavby a 
dopravy   

 

       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  
 322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej  
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správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 

326 

 

Tvorba a ochrana životného prostredia (Obec)  Zákon č. 543/2002 Z.z. o chrane prírody a krajiny, Zákon č. 
416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov 
štátnej správy na obce 

 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Technické oddelenie    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1 

 Informačný systém samosprávy (ISS)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 

327 

 

Školstvo a školské zariadenia (Obec)  Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve, Zákon č.76/1998 Z.z.o ochrane 
ozónovej vrstvy Zeme, Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a 
na vyššie územné celky 

 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Referát školstva    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1 

 
Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 
Streda (ISDMDS)  

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 
328 

 
Štátna starostlivosť o mládež a šport (Obec)  Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 

orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 
 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Odbor školstva, soc. vecí, športu a kultúry    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS) 
 Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
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 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 

330 

 

Regionálny rozvoj  Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 
orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, 
Zákon č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja 

 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Útvar primátora    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS) 
 Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 
331 

 
Cestovný ruch (Obec)  Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z 

orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky 
 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
    Odbor školstva, soc. vecí, športu a kultúry    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1 

 
Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 
Streda (ISDMDS)  

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 

332 

 

Ochrana pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo 
a knihovníctvo (Obec) 

 Zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, 
Zákon č. 183/2000 Z.z. o knižniciach, Zákon č. 369/1990 
Z.z. o obecnom zriadení 

 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
    Odbor školstva, soc. vecí, športu a kultúry    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  
 333  Matričné veci (Obec)  Zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách  
   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
    Oddelenie sociálnych vecí    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  
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322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 
335 

 
Premávka na pozemných komunikáciách  Zákon č. 315/1996 Z.z. o premávke na pozemných 

komunikáciách 
 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    

 
 

 
 Oddelenie územného plánovania, výstavby a 
dopravy   

 

       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS) 
 Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.2 

 Geografický informačný systém (GIS)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 
336 

 
Cestná doprava (Obec)  Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, Zákon č. 

369/1990 Z.z. o obecnom zriadení 
 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    

 
 

 
 Oddelenie územného plánovania , výstavby a 
dopravy   

 

       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1 

 Informačný systém samosprávy (ISS)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 
342 

 
Ochrana ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického 
systému Zeme (Obec) 

 Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, Zákon č. 
401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 

 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    

 
 

 
 Oddelenie územného plánovania , výstavby a 
dopravy   

 

       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1 

 
Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 
Streda (ISDMDS)  

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
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 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  
 344  Rybárstvo  Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve  
   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    

 
 

 
Oddelenie územného plánovania , výstavby a 
dopravy   

 

       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1 

 Informačný systém samosprávy (ISS)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  
 347  Ochrana pred požiarmi  Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  
   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    

 
 

 
Oddelenie územného plánovania , výstavby a 
dopravy   

 

       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2 

 Geografický informačný systém (GIS)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 

348 

 

Umenie (Obec)  Zákon č. 96/1991 Z.z. o verejných kultúrnych podujatiach, 
Zákon č. 384/1997 Z.z. o divadelnej činnosti, Zákon č. 
115/1998 Z.z. o múzeách a galériách a o ochrane 
predmetov múzejnej hodnoty 

 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Odbor školstva, soc. vecí, športu a kultúry    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  

 
351 

 
Informačné systémy  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy 
 

   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
   Referát organizačný    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  
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6. Zoznam úsekov správy v kompetencii povinnej osoby a prislúchajúcich informačných systémov 

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1  Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 

Streda (ISDMDS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 Kód:  Názov vecne vymedzeného úseku správy:  Predpis vymedzujúci kompetencie na úseku správy:  
 352  Hazardné hry (Obec)  Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách  
   Gestor vecne vymedzeného úseku správy:    
    Oddelenie daní, poplatkov a podnikania    
       
 Kód:  Názov informačného systému:  Predpis vymedzujúci náležitosti informačného systému:  

 
322.1  Informačný systém samosprávy (ISS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

 
351.1 

 
Informačný systém Digitálne mesto Dunajská 
Streda (ISDMDS)  

Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 
správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 

 

 
351.2  Geografický informačný systém (GIS)  Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej 

správy, výnos MFSR č. MF/013261/2008-132 
 

    
 
 


