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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO
dňa 23.1.2014

PREDMET Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Spišská Nová
Ves

Predkladá: Ing. [ela Bednárová., prednostka úradu

Spracoval: Ing. Štefan Pohly, vedúci odd. vnútornej správy

Prerokované:

Dôvod predloženia: V zmysle požiadavky riadiaceho orgánu zo dňa 3. 1. 2014 je
podmienkou poskytnutia NFP predloženie Koncepcie rozvoja
informačných systémov mesta schválenej mestským zastupiteľstvom.

Prizvaní:

Podpisy:

Návrh na uznesenie:
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi

Lberie na vedomie
informáciu o potrebe schválenia Koncepcie rozvoja informačných systémov mesta Spišská
Nová Ves

2. schvaľuje
- Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Spišská Nová Ves
3. ukladá

zabezpečiť predloženie uznesenia o schváleni KRIS MsZ riadiacemu orgánu
Z: prednostka MsÚ
T: 30.12014



Dôvodová správa

V rámci výzvy operačného programu Informatizácia spoločnosti, opatrenie 1.2
Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej
úrovni, vyhlásenej 18.4.2013, Mesto na základe uznesenia MsZ č. 364/2013 z L 8. 2013
predložilo Žiadosť o NFP riadiacemu orgánu, kde Riadiaci orgán poskytol pre Operačný
program Informatizácia spoločnosti možnosť prijímateľom nahradiť doklad preukazujúci
schválenie Koncepcie rozvoja informačných systémov (ďalej len "KRIStl) mestským
zastupiteľstvom Čestným vyhlásením žiadateľa Ge súčasťou prílohy) o vypracovaní KRIS v
centrálnom meta-informačnom systéme verejnej správy. V zmysle požiadavky riadiaceho
orgánu zo dňa 3.1. 2014 je podmienkou poskytnutia NFP predloženie Koncepcie rozvoja
informačných systémov mesta schválenej mestským zastupiteľstvom.

Koncepcia rozvoja informačných systémov verejnej správy (ďalej len "KRIStl) je
základným strategickým dokumentom povinných osôb (teda aj miest a obcí) v oblasti rozvoja
informačných systémov. KRIS mesta Spišská Nová Ves je uložená v MetaIS a v tlačenej verzii
(elektronickej verzii) je aj prílohou tohto uznesenia.

Cieľom projektu .Elektronizácia služieb Mesta Sp. Nová Vestl je zmeniť súčasný stav
poskytovania služieb samosprávy na takú úroveň, ktorá významne znižuje administratívnu
záťaž občana, podnikateľa a samotnej samosprávy a zároveň zvyšuje prístupnosť týchto
služieb. Tento cieľ vyžaduje okrem rozšírenia súčasných informačných systémov (IS) aj
optimalizáciu procesov poskytovania služieb a prepojenie a zosúladenie IS s ostatnými IS
verejnej správy.

Aktivity projektu:
Aktivita 1 - Analýza a dizajn IS

Súčasťou aktivity je legislatívna analýza a návrh zmien, proces ná analýza, analýza súčasného
stavu a návrh komplexného riešenia IS. Obsahom legislatívnej analýzy bude najmä
zhodnotenie aktuálneho stavu v oblasti platných právnych predpisov a nariadení mesta pre
implementáciu riešenia elektronizácie služieb plánovaného v projekte. Obsahom a cieľom
procesnej analýzy bude najmä definovanie novej organizačnej štruktúry a celkového systému
riadenia. Výsledkom analýzy súčasného stavu a návrhu komplexného riešenia IS bude návrh
architektúry riešenia, obsahujúci funkčnú a technickú špecifikáciu.

Aktivita 2 - Implementácia IS
Aktivita zahŕňa proces vývoja jednotlivých komponentov IS na základe navrhovaného stavu
riešenia.

Aktivita 3 - Testovanie IS
Aktivita 4 - Nasadenie IS

Po ukončení vývoja jednotlivých komponentov IS a ich otestovaní v rámci predchádzajúcich
aktivít bude zrealizované nasadenie vyvinutého riešenia do prevádzky.

Aktivita 5 - Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Podporné aktivity projektu

Aktivita 6 - Riadenie projektu
Aktivita 7 - Publicita a informovanosť

Schválenie KRI S napÍňa nasledovné opatrenia rozvojového plánu mesta:
12.1.6. Zaviesť elektronizáciu služieb mesta pre verejnosť
12.3.2 Zlepšiť komunikáciu samosprávy s vonkajším prostredím



Prilohač. 3.26 Predpísaný vzor čestného vyhlásenia v prípade vypracovania Koncepcie rozvoja informačného
systému

~
TVORíMEVEDOMaSTNú SPOLOČNOSt

Európskyfond regionálneho rozvoja

R Ministerstvo financii
•. Slovenskej republiky

Sprostredkovaterský org4in OPIS Riadiaci orgán OPIS Európska únia

Čestné vyhlásenie

Ja, dolu podpisaný štatutárny zástupca, čestne vyhlasujem, že Mesto Spišská Nová Ves má
vypracovanú Koncepciu rozvoja Informačných systémov (ďalej "KRI S") v centrálnom metainformačnom
systéme verejnej správy v čase podania žiadosti o NFP v zmysle zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémochverejnej správy a o zmene a doplneni niektorých zákonov v znení neskorších predpisova je v súlade
so štandardmía Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy.

Danú skutočnost' dokladám tlačovou prezentáciou KRIS, verziou 1.0, uloženou v centrálnom
metainformačnom systéme verejnej správy, ktorá je súčasťou Technickej dokumentácie.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 15.08.2013

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor
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Záznamy Ministerstva financií SR
Evidenčné číslo koncepcie Dátum doručenia

Návrh koncepcie rozvoja ISVS

1. Identifikácia povinnej osoby
Názov: Webové sídlo: IČO:
Spišská Nová Ves www.spisskanovaves.eu 329614
PSČ: Sídlo povinnej osoby (obec, mesto): Ulica: Číslo:
05270 Spišská Nová Ves Štefánikovo námestie 7

2. Spracovateľ zodpovedný za vypracovanie návrhu koncepcie
Titul: Meno: Priezvisko: Titul  za menom: Telefón:

Štefan Pohly 0905 905 355
Funkcia: E-mail: Dátum vypracovania:
Referent stefan.pohly@mestosnv.sk 01.08.2013

3. Predkladateľ návrhu koncepcie
Titul: Meno: Priezvisko: Titul  za menom: Telefón:
PhDr. Ján Volný PhD. 053/417 66 10
Funkcia: E-mail: Dátum schválenia:
Primátor jan.volny@mestosnv.sk

Podpis:
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Projekt - Elektronizácia služieb mesta Spišská Nová Ves
Kód Výdavky na celý projekt v tis. EUR Ročné prevádzkové náklady projektu v tis. EUR Predpokladaný termín ukončenia projektu
projekt_73 795,45 55,68 31.12.2015

Informačné systémy rozvíjané týmto projektom
Kód Názov IS Prevádzkovateľ Stav
isvs_5451 Portál/Mobilná aplikácia Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5452 Elektronická podateľňa Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5453 Integračný a procesný modul (BPM) Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5454 Modul správa registratúry Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5455 Modul GIS Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5456 Modul informovanie a poradenstvo Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5457 CMS - Systém pre správu obsahu Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5458 Modul eDemokracia Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5459 Elektronické formuláre Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5460 Modul Majetok a prenajímanie Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5461 Modul zastupiteľstvo Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5462 Modul Účtovníctvo Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5463 Modul Rozpočet a financie Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5464 DMS - Systém pre správu dokumentov Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5465 Modul dane a poplatky Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5466 Lokálne registre - Register obyvateľov Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5467 Lokálne registre - Register adries a nehnuteľností Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5468 Lokálne registre - Register právnických osôb Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5469 Modul Registrovanie Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5470 Modul Dotácia a príspevky Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5471 Modul licencovanie a povoľovanie Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5472 Interný reporting Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5473 Modul Platby Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5474 Modul Ohlasovanie, sťažnosti a notifikácie Spišská Nová Ves nedefinovaný
isvs_5475 IAM Spišská Nová Ves nedefinovaný

Životné situácie
Okruh ŽS Názov ŽS Služba eGov riešiaca ŽS
Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Informovanie o dani z nehnuteľností

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľností

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za ubytovanie

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Platenie miestnych daní

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Podávanie daňového priznania k dani za psa
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Okruh ŽS Názov ŽS Služba eGov riešiaca ŽS
Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre
daňový subjekt

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Miestne dane a poplatky Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Ostatné dane Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Ostatné dane Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre
daňový subjekt

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Rozširovanie podnikania Informovanie o územnom pláne

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Rozširovanie podnikania Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Rozširovanie podnikania Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Rozširovanie podnikania Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Rozširovanie podnikania Predaj nebytových priestorov obce

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Rozširovanie podnikania Prenájom nebytových priestorov obce

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Rozširovanie podnikania Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Rozširovanie podnikania Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného
čísla

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Účtovníctvo Spracovanie elektronických účtovných dokladov

Administratívny a
ekonomický chod podniku

Verejné obstarávanie Informovanie o verejnom obstarávaní

Bývanie Bytová politika Predaj bytových priestorov obce
Bývanie Daň z nehnuteľnosti Informovanie o dani z nehnuteľností
Bývanie Daň z nehnuteľnosti Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej

povinnosti k dani z nehnuteľností
Bývanie Daň z nehnuteľnosti Platenie miestnych daní
Bývanie Daň z nehnuteľnosti Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Bývanie Daň z nehnuteľnosti Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Bývanie Daň z nehnuteľnosti Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Bývanie Daň z nehnuteľnosti Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre

daňový subjekt
Bývanie Odpad Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady
Bývanie Odpad Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej

povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Bývanie Odpad Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady
Bývanie Odpad Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Bývanie Odpad Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Bývanie Prechodný pobyt Informovanie o dani z nehnuteľností
Bývanie Prechodný pobyt Informovanie o materských školách v obci
Bývanie Prechodný pobyt Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady
Bývanie Prechodný pobyt Informovanie o územnom pláne
Bývanie Prechodný pobyt Informovanie o základných školách v obci
Bývanie Prechodný pobyt Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej

povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Bývanie Prechodný pobyt Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej

povinnosti k dani z nehnuteľností
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Okruh ŽS Názov ŽS Služba eGov riešiaca ŽS
Bývanie Prechodný pobyt Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady
Bývanie Prechodný pobyt Platenie miestnych daní
Bývanie Prechodný pobyt Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Bývanie Prechodný pobyt Podávanie daňového priznania k dani za psa
Bývanie Prechodný pobyt Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Bývanie Prechodný pobyt Vydávanie parkovacej karty
Bývanie Prenájom nehnuteľnosti Prenájom nebytových priestorov obce
Bývanie Prenájom nehnuteľnosti Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
Bývanie Stavebné konanie Informovanie o územnom pláne
Bývanie Stavebné konanie Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného

čísla
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Informovanie o dani z nehnuteľností
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Informovanie o materských školách v obci
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a

drobné stavebné odpady
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Informovanie o územnom pláne
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Informovanie o základných školách v obci
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej

povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej

povinnosti k dani z nehnuteľností
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Platenie miestnych daní
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Podávanie daňového priznania k dani za psa
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Bývanie Trvalý pobyt/Sťahovanie Vydávanie parkovacej karty
Bývanie Územné plánovanie Informovanie o územnom pláne
Doprava Cestná doprava a parkovanie Informovanie o mestskej autobusovej doprave
Doprava Cestná doprava a parkovanie Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií
Doprava Cestná doprava a parkovanie Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej

signalizácie
Doprava Cestná doprava a parkovanie Platenie miestnych daní
Doprava Cestná doprava a parkovanie Vydávanie parkovacej karty
Financie Daň z nehnuteľnosti Informovanie o dani z nehnuteľností
Financie Daň z nehnuteľnosti Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej

povinnosti k dani z nehnuteľností
Financie Daň z nehnuteľnosti Platenie miestnych daní
Financie Daň z nehnuteľnosti Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Financie Daň z nehnuteľnosti Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Financie Daň z nehnuteľnosti Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Financie Daň z nehnuteľnosti Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre

daňový subjekt
Financie Daň za psa Platenie miestnych daní
Financie Daň za psa Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Financie Daň za psa Podávanie daňového priznania k dani za psa
Financie Daň za psa Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Financie Daň za psa Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre

daňový subjekt
Financie Daň za ubytovanie Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej

povinnosti k dani za ubytovanie
Financie Daň za ubytovanie Platenie miestnych daní
Financie Daň za ubytovanie Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Financie Daň za ubytovanie Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Financie Daň za ubytovanie Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre

daňový subjekt
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Okruh ŽS Názov ŽS Služba eGov riešiaca ŽS
Financie Daň za užívanie verejného priestranstva Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
Financie Daň za užívanie verejného priestranstva Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej

povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
Financie Daň za užívanie verejného priestranstva Platenie miestnych daní
Financie Daň za užívanie verejného priestranstva Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Financie Daň za užívanie verejného priestranstva Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
Financie Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v

historickej časti mesta
Platenie miestnych daní

Financie Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v
historickej časti mesta

Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Financie Dotácie Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
Financie Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné

stavebné odpady
Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

Financie Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej
povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Financie Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Financie Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Platenie miestnych daní

Financie Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Financie Poplatky za verejné služby Platenie miestnych daní
Financie Poplatky za verejné služby Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Financie Poplatky za verejné služby Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Financie Poplatky za verejné služby Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre

daňový subjekt
Financie Poplatky za verejné služby Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Kultúra Kultúrne aktivity Informovanie o činnosti obce
Občan a štát Demokracia Elektronická úradná tabuľa  obce
Občan a štát Demokracia Pripomienkovanie návrhov nariadení
Občan a štát Demokracia Publikovanie zoznamu neplatičov
Občan a štát Demokracia Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými

prostriedkami
Občan a štát Slobodný prístup k informáciám, prístup k

odtajneným skutočnostiam, archívy
Informovanie o verejnom obstarávaní

Občan a štát Slobodný prístup k informáciám, prístup k
odtajneným skutočnostiam, archívy

Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám

Občan a štát Slobodný prístup k informáciám, prístup k
odtajneným skutočnostiam, archívy

Publikovanie zoznamu neplatičov

Občan a štát Slobodný prístup k informáciám, prístup k
odtajneným skutočnostiam, archívy

Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými
prostriedkami

Občan a štát Účasť na veciach verejných Elektronická úradná tabuľa  obce
Občan a štát Účasť na veciach verejných Informovanie o činnosti obce
Občan a štát Účasť na veciach verejných Oznamovanie strát a nálezov
Občan a štát Účasť na veciach verejných Pripomienkovanie návrhov nariadení
Občan a štát Účasť na veciach verejných Zverejňovanie aktualít a informačný servis
Občan a štát Voľby Informovanie o voľbách a referendách
Občan a štát Voľby Vydávanie voličského preukazu
Občan a štát Združenia, nadácie, verejnoprospešné

organizácie a neinvestičné fondy
Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci

Podpora podnikania Dotácie Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
Podpora podnikania Iná podpora, slobodný prístup k informáciám,

prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám

Podpora podnikania Iná podpora, slobodný prístup k informáciám,
prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy

Zverejňovanie aktualít a informačný servis

Podpora podnikania Iná podpora, slobodný prístup k informáciám,
prístup k odtajneným skutočnostiam, archívy

Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými
prostriedkami

Rodina a vzťahy Opatera člena rodiny Informovanie o sociálnych službách v obci
Rodina a vzťahy Pomoc v hmotnej núdzi Informovanie o sociálnych službách v obci
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Okruh ŽS Názov ŽS Služba eGov riešiaca ŽS
Rodina a vzťahy Sociálne služby Informovanie o sociálnych službách v obci
Rodina a vzťahy Úmrtie Platenie miestnych daní
Rodina a vzťahy Úmrtie Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Rodina a vzťahy Úmrtie Prenájom hrobového miesta
Rodina a vzťahy Uzavretie manželstva / rozvod manželstva Platenie miestnych daní
Rodina a vzťahy Uzavretie manželstva / rozvod manželstva Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Rodina a vzťahy Zdravotné postihnutie a podpora sociálneho

začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným
postihnutím do spoločnosti

Informovanie o sociálnych službách v obci

Vzdelanie a šport Predškolské zariadenia Informovanie o materských školách v obci
Vzdelanie a šport Predškolské zariadenia Informovanie o základných školách v obci
Začatie podnikania Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
Začatie podnikania Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej

povinnosti k dani za ubytovanie
Začatie podnikania Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
Začatie podnikania Oznamovacie povinnosti po registrácii podnikania Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
Zodpovedné podnikanie Odpadové hospodárstvo Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Zodpovedné podnikanie Povolenia životného prostredia Povoľovanie výrubu drevín
Zodpovedné podnikanie Povolenia životného prostredia Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny vo verejnej zeleni
Zodpovedné podnikanie Povolenia životného prostredia Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov
Zodpovedné podnikanie Udržateľnosť a ďalšie dimenzie Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Zodpovedné podnikanie Využívanie a ochrana lesa Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných

tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.

Zodpovedné podnikanie Využívanie a ochrana pôdy Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.

Zodpovedné podnikanie Využívanie a ochrana vôd Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.

Životné prostredie Odpadové hospodárstvo Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Životné prostredie Ochrana ovzdušia Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných

tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.

Životné prostredie Ochrana ovzdušia Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Životné prostredie Ochrana pôdy Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných

tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.

Životné prostredie Ochrana prírody a krajiny Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných
tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.

Životné prostredie Ochrana prírody a krajiny Povoľovanie výrubu drevín
Životné prostredie Ochrana prírody a krajiny Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny vo verejnej zeleni
Životné prostredie Ochrana vôd Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných

tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na
odstránenie odpadu.

Životné prostredie Poľovníctvo a rybárstvo Platenie miestnych daní
Životné prostredie Poľovníctvo a rybárstvo Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Životné prostredie Zvieratá a rastliny Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov

eGov služby, ktoré budú výstupom projektu
sluzba_egov_5399 Informovanie o voľbách a referendách
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 100 104
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43217 Informovanie o voľbách a referendách Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5400 Elektronická úradná tabuľa  obce
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 3000 3121
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43218 Zverejnenie správ na elektronickej úradnej tabuli Spišská Nová Ves
sluzba_is_43270 Publikovanie aktualít a informačný servis Spišská Nová Ves
sluzba_is_43296 Upovedomenie o zverejnení oznámenia na úradnej tabuli obce Spišská Nová Ves
sluzba_is_43327 Podanie žiadosti o zverejnenie oznámenia na úradnej tabuli obce Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5402 Publikovanie zoznamu neplatičov
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 200 208
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43220 Publikovanie zoznamu neplatičov Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5407 Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 45 37
Elektronické podania 9
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43227 Poskytnutie odpovede na žiadosť o informácie podľa zákona o

slobodnom prístupe k informáciám
Spišská Nová Ves

sluzba_is_43317 Podanie žiadosti o poskytnutie informácie Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5412 Informovanie o činnosti obce
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 2000 2081
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43232 Publikovanie informácií o činnosti obce Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5413 Informovanie o dani z nehnuteľností
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 1990 2070
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43233 Publikovanie informácií o dani z nehnuteľností Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5418 Informovanie o dani za užívanie verejného priestranstva
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
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Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 76 79
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43238 Publikovanie informácií o dani za užívanie verejného priestranstva Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5423 Informovanie o materských školách v obci
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 100 104
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43242 Publikovanie informácií o materských školách Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5424 Informovanie o mestskej autobusovej doprave
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 1000 1040
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43243 Publikovanie informácií o mestskej autobusovej doprave Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5425 Informovanie o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 6050 6294
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43244 Publikovanie informácií o miestnom poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady
Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5434 Informovanie o sociálnych službách v obci
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 4200 4369
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43252 Publikovanie informácií o sociálnych službách v obci Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5439 Informovanie o uzávierke miestnych komunikácií
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 10 10
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43257 Publikovanie informácií o uzávierke miestnych komunikácií Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5440 Informovanie o územnom pláne
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 95 99
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43258 Publikovanie informácií o územnom pláne Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5441 Informovanie o verejnom obstarávaní
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 1 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 3 3
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43259 Publikovanie informácií o verejnom obstarávaní Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5442 Informovanie o základných školách v obci
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 500 520
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43260 Publikovanie informácií o základných školách Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5446 Zverejňovanie zmlúv ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 90 94
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43264 Publikovanie zmlúv týkajúcich sa nakladania s verejnými

prostriedkami
Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5451 Zverejňovanie aktualít a informačný servis
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 0 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 500 520
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43270 Publikovanie aktualít a informačný servis Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5453 Pripomienkovanie návrhov nariadení
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 10 8
Elektronické podania 2
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43276 Upovedomenie o (ne)akceptovaní pripomienky k návrhu nariadenia Spišská Nová Ves
sluzba_is_43281 Podanie pripomienky k návrhu nariadenia Spišská Nová Ves
sluzba_is_43289 Zverejnenie nariadení Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5455 Povoľovanie osobitných prevádzkových hodín
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 100 83
Elektronické podania 21
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43279 Vydanie povolenia o osobitných prevádzkových hodinách Spišská Nová Ves
sluzba_is_43346 Podanie žiadosti o povolenie osobitných prevádzkových hodín Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5461 Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 6362 5295
Elektronické podania 1324
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43298 Podanie ohlásenia vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej

povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Spišská Nová Ves

sluzba_is_43427 Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti
zaplatiť daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Spišská Nová Ves

sluzba_is_43530 Realizácia platby za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5468 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 119 99
Elektronické podania 25
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43305 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej

povinnosti k dani za ubytovanie
Spišská Nová Ves

sluzba_is_43431 Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti
zaplatiť daň za ubytovanie

Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5481 Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
3 1 2 1 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 30 25
Elektronické podania 6
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43319 Podanie žiadosti o pridelenie, výmenu a doplnenie nádoby na

vývoz komunálneho odpadu
Spišská Nová Ves

sluzba_is_43509 Vydanie potvrdenia o poskytnutí zbernej nádoby pre odpad a
separovaný odpad

Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5485 Vydávanie parkovacej karty
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 3 2 1 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 1340 1115
Elektronické podania 279
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43323 Podanie žiadosti o vydanie parkovacej karty Spišská Nová Ves
sluzba_is_43506 Upovedomenie o vydaní parkovacej karty Spišská Nová Ves
sluzba_is_43518 Vydanie povolenia o vyhradení parkovacieho miesta Spišská Nová Ves
sluzba_is_43531 Realizácia platby ostatných poplatkov Spišská Nová Ves
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sluzba_egov_5488 Podávanie daňového priznania k dani za psa
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 500 416
Elektronické podania 104
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43328 Podanie daňového priznania k dani za psa Spišská Nová Ves
sluzba_is_43430 Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia o povinnosti

zaplatiť daň za psa
Spišská Nová Ves

sluzba_is_43529 Realizácia platby miestnych daní Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5489 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 262 218
Elektronické podania 55
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43329 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej

povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva
Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5492 Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 0
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43332 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo zmene daňovej

povinnosti k dani z nehnuteľností
Spišská Nová Ves

sluzba_is_43436 Vydanie potvrdenia o podaní oznámenia o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti

Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5493 Potvrdzovanie výšky pohľadávok voči obci
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 200 166
Elektronické podania 42
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43338 Podanie žiadosti o potvrdenie výšky pohľadávok voči obci Spišská Nová Ves
sluzba_is_43523 Vydanie výpisu pohľadávok voči obci Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5495 Predaj bytových priestorov obce
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 3 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 120 100
Elektronické podania 25
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43340 Podanie žiadosti o predaj bytových priestorov obce Spišská Nová Ves
sluzba_is_43405 Vydanie zmluvy o prevode bytového priestoru na žiadateľa Spišská Nová Ves
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sluzba_egov_5496 Predaj nebytových priestorov obce
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 3 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 120 100
Elektronické podania 25
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43341 Podanie žiadosti o predaj nebytových priestorov obce Spišská Nová Ves
sluzba_is_43406 Vydanie zmluvy o prevode nebytového priestoru na žiadateľa Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5498 Určovanie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 3 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 50
Elektronické podania 10
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43343 Podanie žiadosti stavebníka o určenie súpisného čísla a

orientačného čísla
Spišská Nová Ves

sluzba_is_43520 Vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo zrušení súpisného
čísla alebo orientačného čísla budove

Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5499 Poskytovanie úľav alebo odpustenie daňového nedoplatku
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 7500 6242
Elektronické podania 1560
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43344 Podanie žiadosti o úľavu alebo odpustenie daňového nedoplatku Spišská Nová Ves
sluzba_is_43463 Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy alebo odpustení daňového

nedoplatku
Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5500 Prenájom nebytových priestorov obce
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 3 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 120 100
Elektronické podania 25
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43345 Podanie žiadosti o prenájom nebytových priestorov v majetku obce Spišská Nová Ves
sluzba_is_43403 Vydanie zmluvy o nájme nebytového priestoru v majetku obce Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5503 Prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 3 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 120 100
Elektronické podania 25
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43350 Podanie žiadosti o prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce Spišská Nová Ves
sluzba_is_43401 Vydanie nájomnej zmluvy pre ostatný nehnuteľný majetok obce Spišská Nová Ves
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sluzba_egov_5507 Povoľovanie užívania a zabratia verejného priestranstva
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 80 67
Elektronické podania 17
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43354 Podanie žiadosti o povolenie na užívanie verejného priestranstva Spišská Nová Ves
sluzba_is_43432 Vydanie platobného výmeru k dani za užívanie verejného

priestranstva
Spišská Nová Ves

sluzba_is_43515 Vydanie povolenia na užívanie alebo zabratie verejného
priestranstva

Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5514 Vydávanie voličského preukazu
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 3 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 100 83
Elektronické podania 21
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43361 Podanie žiadosti o vydanie voličského preukazu Spišská Nová Ves
sluzba_is_43522 Vydanie voličského preukazu Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5524 Prenájom hrobového miesta
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 3 2 1 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 150 125
Elektronické podania 31
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43372 Podanie žiadosti o prenájom hrobového miesta Spišská Nová Ves
sluzba_is_43397 Vydanie rozhodnutia o prenájme hrobového miesta. Spišská Nová Ves
sluzba_is_43531 Realizácia platby ostatných poplatkov Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5525 Poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 90 75
Elektronické podania 19
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43373 Podanie žiadosti o povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie

sankcie
Spišská Nová Ves

sluzba_is_43464 Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy zo sankcie alebo o
odpustení sankcie

Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5528 Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 150 125
Elektronické podania 31
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43377 Podanie ohlásenia času predaja alebo jeho zmeny Spišská Nová Ves
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Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43560 Vydanie potvrdenia a prijatí otváracích hodín prevádzkarne alebo

ich zmeny, zaevidovanie
Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5530 Ohlasovanie porúch verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 100 83
Elektronické podania 21
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43379 Podanie ohlásenia poruchy verejného osvetlenia a cestnej

svetelnej signalizácie
Spišská Nová Ves

sluzba_is_43556 Informovanie o odstránení poruchy verejného osvetlenia a cestnej
svetelnej signalizácie

Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5534 Podávanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 3 2 1 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 1770 1473
Elektronické podania 368
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43385 Podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností Spišská Nová Ves
sluzba_is_43433 Vydanie platobného výmeru za daň z nehnuteľností Spišská Nová Ves
sluzba_is_43435 Vydanie potvrdenia o podaní daňového priznania k dani z

nehnuteľnosti
Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5535 Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 185 154
Elektronické podania 38
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43386 Podanie oznámenia o malom zdroji znečisťovania ovzdušia Spišská Nová Ves
sluzba_is_43545 Vydanie rozhodnutia o ročnom poplatku za malý zdroj

znečisťovania ovzdušia
Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5536 Povoľovanie výrubu drevín
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 1 1 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 15 12
Elektronické podania 3
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43391 Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín Spišská Nová Ves
sluzba_is_43493 Vydanie rozhodnutia k výrubu drevín Spišská Nová Ves
sluzba_is_43494 Informovanie o začatí výrubu Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5537 Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny vo verejnej zeleni
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 1 1 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 55 46
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Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Elektronické podania 11
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43391 Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín Spišská Nová Ves
sluzba_is_43493 Vydanie rozhodnutia k výrubu drevín Spišská Nová Ves
sluzba_is_43494 Informovanie o začatí výrubu Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5539 Spracovanie elektronických účtovných dokladov
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Elektronické podania 500 520
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43396 Prijatie elektronických účtovných dokladov Spišská Nová Ves
sluzba_is_43413 Vystavenie elektronických účtovných dokladov Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5541 Vydávanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 2 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 0
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43486 Podanie žiadosti o vydanie stanoviska obce k schválenie chovu

nebezpečných živočíchov
Spišská Nová Ves

sluzba_is_43490 Vydanie stanoviska k chovu nebezpečných živočíchov Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5545 Platenie miestnych daní
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 2 1 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 17402 14483
Elektronické podania 3621
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43529 Realizácia platby miestnych daní Spišská Nová Ves
sluzba_is_43535 Vydanie potvrdenia o zaplatení dane Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5547 Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 2 1 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 1417 1224
Elektronické podania 306
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43532 Realizácia platby pokút, úrokov a sankčných úrokov Spišská Nová Ves
sluzba_is_43538 Vydanie potvrdenia o zaplatení pokuty, úroku alebo sankčného

úroku
Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5548 Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 2 1 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 5804 4830
Elektronické podania 1208
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Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43536 Vydanie potvrdenia o zaplatení miestneho poplatku za komunálne

odpady a drobné stavebné odpady
Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5549 Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa
pozemku na odstránenie odpadu.

Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Listinné podania 50 42
Elektronické podania 10
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43540 Podanie ohlásenia nelegálnej skládky Spišská Nová Ves
sluzba_is_43541 Vystavenie výzvy na odstránenie skládky Spišská Nová Ves

sluzba_egov_5552 Oznamovanie strát a nálezov
Úroveň elektronizácie Úroveň autentifikácie Úroveň notifikácie Platba Verzia
4 1 2 0 1.0
Frekvencie Súčasný stav Cieľový stav
Návštevníci 180 187
Služby IS, z ktorých pozostáva eGov služba
Kód služby IS Názov služby IS Správca
sluzba_is_43548 Vyhlásenie predmetu straty alebo nálezu Spišská Nová Ves
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Služby IS, ktoré budú výstupom projektu
Kód Názov služby IS Verzia ISVS Kanál Používateľ
sluzba_is_43177 Integračná služba prezentačnej vrstvy 1.0 isvs_5451 webová služba G2E
sluzba_is_43178 Podpora v navigácii 1.0 isvs_5451 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43179 Sprístupnenie elektronického obsahu z CMS 1.0 isvs_5451 webové sídlo, mobilná

aplikácia
G2E

sluzba_is_43180 Sprístupnenie výstupov služby 1.0 isvs_5451 webové sídlo G2E
sluzba_is_43181 Výber eGov služby 1.0 isvs_5451 webové sídlo G2E
sluzba_is_43182 Zaregistrovanie sledovania informácie 1.0 isvs_5451 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43184 Elektronické podpísanie dokumentu 1.0 isvs_5452 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43185 Overenie podpisov 1.0 isvs_5452 webové sídlo G2B
sluzba_is_43183 Podpora e-mailovej komunikácie 1.0 isvs_5452 webové sídlo, webová

služba
G2E

sluzba_is_43197 Monitorovanie vykonávania procesu 1.0 isvs_5453 webové sídlo, webová
služba

G2E

sluzba_is_43196 Nasadenie nového procesu 1.0 isvs_5453 webové sídlo, webová
služba

G2E

sluzba_is_43191 Nastavenie parametrov notifikácií 1.0 isvs_5453 webové sídlo, mobilná
aplikácia, webová služba

G2E

sluzba_is_43200 Poskytnutie informácie o zvolenom spôsobe
dodania výstupu služby (komunikačnom kanále)

1.0 isvs_5453 webová služba G2E

sluzba_is_43208 Potvrdenie o vyžiadaní služby 1.0 isvs_5453 webová služba G2E
sluzba_is_43198 Správa bežiacich procesov 1.0 isvs_5453 webové sídlo, webová

služba
G2E

sluzba_is_43189 Správa notifikačných kanálov 1.0 isvs_5453 webové sídlo, mobilná
aplikácia, webová služba

G2E

sluzba_is_43190 Správa notifikačných šablón 1.0 isvs_5453 webové sídlo, webová
služba

G2E

sluzba_is_43194 Správa rozhodovacích pravidiel pre procesy 1.0 isvs_5453 webové sídlo, webová
služba

G2E

sluzba_is_43199 Správa úloh úradníka 1.0 isvs_5453 webové sídlo, webová
služba

G2E

sluzba_is_43192 Sprístupnenie a synchronizácia údajov s
externým systémom

1.0 isvs_5453 webové sídlo, webová
služba

G2E

sluzba_is_43201 Sprístupnenie údajov o spracovaní podania 1.0 isvs_5453 webová služba G2E
sluzba_is_43187 Sprístupnenie záznamu záväzku/pohľadávky 1.0 isvs_5453 webová služba G2E
sluzba_is_43202 Sprístupnenie zoznamu údajov o vykonávaní

podľa definovaných kritérií
1.0 isvs_5453 webová služba G2E

sluzba_is_43188 Sprístupnenie zoznamu záväzkov/pohľadávok 1.0 isvs_5453 webová služba G2E
sluzba_is_43203 Uzavretie prípadu / podania 1.0 isvs_5453 webová služba G2E
sluzba_is_43195 Vyhodnocovanie rozhodovacích pravidiel pre

procesy
1.0 isvs_5453 webové sídlo, webová

služba
G2E

sluzba_is_43205 Vytvorenie definičných údajov podania 1.0 isvs_5453 webová služba G2E
sluzba_is_43204 Vytvorenie záznamu o vykonávaní podania 1.0 isvs_5453 webová služba G2E
sluzba_is_43193 Zasielanie notifikácie o zmenách v

informáciách, stavoch, atribútoch
1.0 isvs_5453 e-mail, webové sídlo G2E

sluzba_is_43186 Zaslanie notifikácie podľa definovaných kritérií 1.0 isvs_5453 webové sídlo, mobilná
aplikácia, webová služba

G2E

sluzba_is_43207 Zmena atribútov/stavu definičných údajov
podania

1.0 isvs_5453 webová služba G2E

sluzba_is_43206 Zmena atribútov/stavu údajov o vykonávaní
podania

1.0 isvs_5453 webová služba G2E

sluzba_is_43209 Sprístupnenie registratúrnych údajov 1.0 isvs_5454 webová služba G2E
sluzba_is_43210 Sprístupnenie zoznamu registratúrnych

záznamov podľa definovaných kritérií
1.0 isvs_5454 G2E

sluzba_is_43211 Vytvorenie registratúrneho záznamu 1.0 isvs_5454 webová služba G2E
sluzba_is_43212 Zmena atribútov/stavu registratúrneho záznamu 1.0 isvs_5454 webová služba G2E
sluzba_is_43213 Zmena atribútov/stavu záznamu registrácie 1.0 isvs_5454 webová služba G2E
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Kód Názov služby IS Verzia ISVS Kanál Používateľ
sluzba_is_43216 Podpora výkonu GIS back-office 1.0 isvs_5455 webové sídlo, webová

služba
G2E

sluzba_is_43215 Podpora výkonu GIS front-office 1.0 isvs_5455 webové sídlo G2E
sluzba_is_43214 Publikovanie GIS údajov a GIS vrstiev 1.0 isvs_5455 webové sídlo, webová

služba
G2E

sluzba_is_43217 Informovanie o voľbách a referendách 1.0 isvs_5456 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43227 Poskytnutie odpovede na žiadosť o informácie

podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám

1.0 isvs_5456 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43270 Publikovanie aktualít a informačný servis 1.0 isvs_5456 e-mail, webové sídlo,
mobilná aplikácia

G2C, G2B

sluzba_is_43232 Publikovanie informácií o činnosti obce 1.0 isvs_5456 webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C, G2B

sluzba_is_43233 Publikovanie informácií o dani z nehnuteľností 1.0 isvs_5456 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43238 Publikovanie informácií o dani za užívanie

verejného priestranstva
1.0 isvs_5456 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43242 Publikovanie informácií o materských školách 1.0 isvs_5456 webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C

sluzba_is_43243 Publikovanie informácií o mestskej
autobusovej doprave

1.0 isvs_5456 webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C, G2B

sluzba_is_43244 Publikovanie informácií o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady

1.0 isvs_5456 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43252 Publikovanie informácií o sociálnych službách
v obci

1.0 isvs_5456 webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C

sluzba_is_43257 Publikovanie informácií o uzávierke miestnych
komunikácií

1.0 isvs_5456 webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C, G2B

sluzba_is_43258 Publikovanie informácií o územnom pláne 1.0 isvs_5456 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43259 Publikovanie informácií o verejnom obstarávaní 1.0 isvs_5456 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43260 Publikovanie informácií o základných školách 1.0 isvs_5456 webové sídlo, mobilná

aplikácia
G2C

sluzba_is_43264 Publikovanie zmlúv týkajúcich sa nakladania s
verejnými prostriedkami

1.0 isvs_5456 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43220 Publikovanie zoznamu neplatičov 1.0 isvs_5456 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43265 Sprístupnenie informačného záznamu 1.0 isvs_5456 webová služba G2E
sluzba_is_43266 Sprístupnenie zoznamu informačných

záznamov podľa definovaných kritérií
1.0 isvs_5456 webová služba G2E

sluzba_is_43268 Vytvorenie informačného záznamu 1.0 isvs_5456 webová služba G2E
sluzba_is_43269 Zmena atribútov/stavu informačného záznamu 1.0 isvs_5456 webová služba G2E
sluzba_is_43218 Zverejnenie správ na elektronickej úradnej

tabuli
1.0 isvs_5456 webové sídlo, mobilná

aplikácia
G2C, G2B

sluzba_is_43271 Vytvorenie elektronického obsahu v CMS 1.0 isvs_5457 webové sídlo G2E
sluzba_is_43272 Zmena atribútov/stavu elektronického obsahu

v CMS
1.0 isvs_5457 webové sídlo G2E

sluzba_is_43281 Podanie pripomienky k návrhu nariadenia 1.0 isvs_5458 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43282 Sprístupnenie návrhu pre zastupiteľstvo mesta

zo strany občanov
1.0 isvs_5458 webová služba G2E

sluzba_is_43286 Sprístupnenie pripomienky 1.0 isvs_5458 webová služba G2E
sluzba_is_43283 Sprístupnenie zoznamu návrhov zo strany

občanov podľa definovaných kritérií
1.0 isvs_5458 webová služba G2E

sluzba_is_43287 Sprístupnenie zoznamu pripomienok k
návrhom pre zastupiteľstvo mesta podľa
definovaných kritérií

1.0 isvs_5458 webová služba G2E

sluzba_is_43276 Upovedomenie o (ne)akceptovaní
pripomienky k návrhu nariadenia

1.0 isvs_5458 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43296 Upovedomenie o zverejnení oznámenia na
úradnej tabuli obce

1.0 isvs_5458 e-mail, webové sídlo,
mobilná aplikácia

G2C, G2B

sluzba_is_43279 Vydanie povolenia o osobitných
prevádzkových hodinách

1.0 isvs_5458 G2C, G2B
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Kód Názov služby IS Verzia ISVS Kanál Používateľ
sluzba_is_43284 Vytvorenie návrhu pre zastupiteľstvo mesta zo

strany občanov
1.0 isvs_5458 webová služba G2E

sluzba_is_43288 Vytvorenie pripomienky 1.0 isvs_5458 webová služba G2E
sluzba_is_43280 Vytvorenie sťažnosti/podnetu 1.0 isvs_5458 webová služba G2E
sluzba_is_43285 Zmena atribútov/stavu návrhu zo strany

občanov
1.0 isvs_5458 webová služba G2E

sluzba_is_43289 Zverejnenie nariadení 1.0 isvs_5458 webová služba G2C, G2B
sluzba_is_43389 Overenie úplnosti a správnosti formulára 1.0 isvs_5459 webové sídlo G2E
sluzba_is_43385 Podanie daňového priznania k dani z

nehnuteľností
1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43328 Podanie daňového priznania k dani za psa 1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43377 Podanie ohlásenia času predaja alebo jeho

zmeny
1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43379 Podanie ohlásenia poruchy verejného
osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie

1.0 isvs_5459 webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C

sluzba_is_43298 Podanie ohlásenia vzniku, zániku alebo
zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43386 Podanie oznámenia o malom zdroji
znečisťovania ovzdušia

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43374 Podanie oznámenia o nájdenej , stratenej veci 1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C
sluzba_is_43332 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo

zmene daňovej povinnosti k dani z
nehnuteľností

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43305 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani za ubytovanie

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43329 Podanie oznámenia o vzniku, zániku alebo
zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie
verejného priestranstva

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43317 Podanie žiadosti o poskytnutie informácie 1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43338 Podanie žiadosti o potvrdenie výšky

pohľadávok voči obci
1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43354 Podanie žiadosti o povolenie na užívanie
verejného priestranstva

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43346 Podanie žiadosti o povolenie osobitných
prevádzkových hodín

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2B

sluzba_is_43373 Podanie žiadosti o povolenie úľavy zo sankcie
alebo odpustenie sankcie

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43340 Podanie žiadosti o predaj bytových priestorov
obce

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43341 Podanie žiadosti o predaj nebytových
priestorov obce

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43372 Podanie žiadosti o prenájom hrobového miesta 1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C
sluzba_is_43345 Podanie žiadosti o prenájom nebytových

priestorov v majetku obce
1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43350 Podanie žiadosti o prenájom ostatného
nehnuteľného majetku obce

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43319 Podanie žiadosti o pridelenie, výmenu a
doplnenie nádoby na vývoz komunálneho
odpadu

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43344 Podanie žiadosti o úľavu alebo odpustenie
daňového nedoplatku

1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43323 Podanie žiadosti o vydanie parkovacej karty 1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43391 Podanie žiadosti o vydanie súhlasu na výrub

drevín
1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43361 Podanie žiadosti o vydanie voličského preukazu 1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C
sluzba_is_43392 Podanie žiadosti o zmene prevádzkových hodín 1.0 isvs_5459 webové sídlo G2B
sluzba_is_43327 Podanie žiadosti o zverejnenie oznámenia na

úradnej tabuli obce
1.0 isvs_5459 webové sídlo, mobilná

aplikácia
G2C, G2B
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Kód Názov služby IS Verzia ISVS Kanál Používateľ
sluzba_is_43343 Podanie žiadosti stavebníka o určenie

súpisného čísla a orientačného čísla
1.0 isvs_5459 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43390 Predvyplnenie formulára 1.0 isvs_5459 webové sídlo G2E
sluzba_is_43395 Podpora výkonu kompetencií správy majetku 1.0 isvs_5460 webové sídlo, webová

služba
G2E

sluzba_is_43396 Prijatie elektronických účtovných dokladov 1.0 isvs_5460 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43398 Sprístupnenie záznamu o prenájme majetku

obce
1.0 isvs_5460 webová služba G2E

sluzba_is_43399 Sprístupnenie zoznamu o prenájme majetku
obce

1.0 isvs_5460 webová služba G2E

sluzba_is_43401 Vydanie nájomnej zmluvy pre ostatný
nehnuteľný majetok obce

1.0 isvs_5460 e-mail, pošta, webové
sídlo

G2C, G2B

sluzba_is_43397 Vydanie rozhodnutia o prenájme hrobového
miesta.

1.0 isvs_5460 e-mail, webové sídlo G2C

sluzba_is_43403 Vydanie zmluvy o nájme nebytového priestoru
v majetku obce

1.0 isvs_5460 e-mail, pošta, webové
sídlo

G2C, G2B

sluzba_is_43405 Vydanie zmluvy o prevode bytového priestoru
na žiadateľa

1.0 isvs_5460 e-mail, pošta, webové
sídlo

G2C

sluzba_is_43406 Vydanie zmluvy o prevode nebytového
priestoru na žiadateľa

1.0 isvs_5460 e-mail, pošta, webové
sídlo

G2C

sluzba_is_43409 Vytvorenie záznamu o prenájme/predaji
majetku obce

1.0 isvs_5460 webová služba G2E

sluzba_is_43410 Zmena atribútov/stavu záznamu o
prenájme/predaji majetku obce

1.0 isvs_5460 webová služba G2E

sluzba_is_43411 Podpora výkonu kompetencií zastupiteľstva 1.0 isvs_5461 webové sídlo, webová
služba

G2E

sluzba_is_43412 Podpora výkonu kompetencií účtovníctva 1.0 isvs_5462 webové sídlo, webová
služba

G2E

sluzba_is_43413 Vystavenie elektronických účtovných dokladov 1.0 isvs_5462 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43414 Správa rozpočtu mesta 1.0 isvs_5463 webové sídlo, webová

služba
G2E

sluzba_is_43415 Správa životného cyklu dokumentu 1.0 isvs_5464 webová služba G2E
sluzba_is_43418 Sprístupnenie dokumentov podania z archívu 1.0 isvs_5464 webová služba G2E
sluzba_is_43416 Sprístupnenie dokumentu 1.0 isvs_5464 webová služba G2E
sluzba_is_43417 Sprístupnenie zoznamu dokumentov podľa

definovaných kritérií
1.0 isvs_5464 webová služba G2E

sluzba_is_43419 Vytvorenie dokumentu 1.0 isvs_5464 webová služba G2E
sluzba_is_43420 Zmena atribútov/stavu dokumentu 1.0 isvs_5464 webová služba G2E
sluzba_is_43421 Sprístupnenie záznamu dane/poplatku 1.0 isvs_5465 webová služba G2G
sluzba_is_43438 Sprístupnenie záznamu miestnej dane alebo

poplatku
1.0 isvs_5465 webová služba G2E

sluzba_is_43439 Sprístupnenie zoznamu miestnych daní alebo
poplatkov podľa definovaných kritérií

1.0 isvs_5465 webová služba G2E

sluzba_is_43422 Sprístupnenie zoznamu záznamov
dane/poplatku

1.0 isvs_5465 webová služba G2E

sluzba_is_43427 Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady

1.0 isvs_5465 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43430 Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za psa

1.0 isvs_5465

sluzba_is_43431 Vydanie platobného výmeru alebo oznámenia
o povinnosti zaplatiť daň za ubytovanie

1.0 isvs_5465 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43432 Vydanie platobného výmeru k dani za
užívanie verejného priestranstva

1.0 isvs_5465 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43433 Vydanie platobného výmeru za daň z
nehnuteľností

1.0 isvs_5465 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43435 Vydanie potvrdenia o podaní daňového
priznania k dani z nehnuteľnosti

1.0 isvs_5465 e-mail, webové sídlo G2C, G2B



21

Kód Názov služby IS Verzia ISVS Kanál Používateľ
sluzba_is_43436 Vydanie potvrdenia o podaní oznámenia o

vzniku, zániku alebo zmene daňovej
povinnosti k dani z nehnuteľnosti

1.0 isvs_5465 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43423 Vytvorenie záznamu dane/poplatku 1.0 isvs_5465 webová služba G2G
sluzba_is_43440 Vytvorenie záznamu miestnej dane alebo

poplatku
1.0 isvs_5465 webová služba G2E

sluzba_is_43425 Vytvorenie záznamu o platbe 1.0 isvs_5465 webová služba G2E
sluzba_is_43441 Zmena atribútov/stavu miestnych daní alebo

poplatkov vrátane jej zrušenia
1.0 isvs_5465 webová služba G2E

sluzba_is_43424 Zmena atribútov/stavu záznamu dane/poplatku 1.0 isvs_5465 webová služba G2G
sluzba_is_43442 Sprístupnenie záznamu o obyvateľovi 1.0 isvs_5466 webová služba G2E
sluzba_is_43443 Sprístupnenie zoznamu záznamov o

obyvateľoch
1.0 isvs_5466 webová služba G2E

sluzba_is_43444 Vytvorenie záznamu o obyvateľovi 1.0 isvs_5466 webová služba G2E
sluzba_is_43445 Zmena atribútov / stavu záznamu obyvateľa 1.0 isvs_5466 webová služba G2E
sluzba_is_43446 Sprístupnenie záznamu o adrese, resp.

nehnuteľnosti
1.0 isvs_5467 webová služba G2E

sluzba_is_43447 Sprístupnenie zoznamu záznamov o adresách
alebo nehnuteľnostiach

1.0 isvs_5467 webová služba G2E

sluzba_is_43448 Vytvorenie záznamu o adrese, resp.
nehnuteľnosti

1.0 isvs_5467 webová služba G2E

sluzba_is_43449 Zmena atribútov / stavu adresy, resp.
nehnuteľnosti

1.0 isvs_5467 webová služba G2E

sluzba_is_43450 Sprístupnenie záznamu právnickej osoby 1.0 isvs_5468 webová služba G2E
sluzba_is_43451 Sprístupnenie zoznamu záznamov právnickej

osoby
1.0 isvs_5468 webová služba G2E

sluzba_is_43452 Vytvorenie záznamu právnickej osoby 1.0 isvs_5468 webová služba G2E
sluzba_is_43453 Zmena atribútov / stavu právnickej osoby 1.0 isvs_5468 webová služba G2E
sluzba_is_43457 Sprístupnenie záznamu registrácie 1.0 isvs_5469 webová služba G2E
sluzba_is_43458 Sprístupnenie zoznamu záznamov registrácií

podľa definovaných kritérií
1.0 isvs_5469 webová služba G2E

sluzba_is_43463 Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy alebo
odpustení daňového nedoplatku

1.0 isvs_5469 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43464 Vydanie rozhodnutia o povolení úľavy zo
sankcie alebo o odpustení sankcie

1.0 isvs_5469 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43476 Vytvorenie záznamu registrácie 1.0 isvs_5469 webová služba G2E
sluzba_is_43480 Sprístupnenie záznamu o dotácii alebo

príspevku
1.0 isvs_5470 webová služba G2E

sluzba_is_43478 Sprístupnenie zoznamu dotácií alebo
príspevkov podľa definovaných kritérií

1.0 isvs_5470 webová služba G2E

sluzba_is_43484 Vytvorenie záznamu dotácie alebo príspevku 1.0 isvs_5470 webová služba G2E
sluzba_is_43485 Zmena atribútov/stavu dotácie alebo

príspevku vrátane jej zrušenia
1.0 isvs_5470 webová služba G2E

sluzba_is_43494 Informovanie o začatí výrubu 1.0 isvs_5471 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43486 Podanie žiadosti o vydanie stanoviska obce k

schválenie chovu nebezpečných živočíchov
1.0 isvs_5471 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43504 Sprístupnenie záznamu o licencii alebo povolení 1.0 isvs_5471 webová služba G2E
sluzba_is_43505 Sprístupnenie zoznamu licencií alebo

povolení podľa definovaných kritérií
1.0 isvs_5471 webová služba G2E

sluzba_is_43506 Upovedomenie o vydaní parkovacej karty 1.0 isvs_5471 e-mail, webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43509 Vydanie potvrdenia o poskytnutí zbernej

nádoby pre odpad a separovaný odpad
1.0 isvs_5471 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43515 Vydanie povolenia na užívanie alebo zabratie
verejného priestranstva

1.0 isvs_5471 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43518 Vydanie povolenia o vyhradení parkovacieho
miesta

1.0 isvs_5471 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43493 Vydanie rozhodnutia k výrubu drevín 1.0 isvs_5471 webové sídlo G2C, G2B
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sluzba_is_43520 Vydanie rozhodnutia o určení, zmene alebo

zrušení súpisného čísla alebo orientačného
čísla budove

1.0 isvs_5471 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43490 Vydanie stanoviska k chovu nebezpečných
živočíchov

1.0 isvs_5471 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43522 Vydanie voličského preukazu 1.0 isvs_5471 e-mail, pošta, webové
sídlo

G2C

sluzba_is_43523 Vydanie výpisu pohľadávok voči obci 1.0 isvs_5471 e-mail, pošta, webové
sídlo

G2C, G2B

sluzba_is_43524 Vytvorenie záznamu licencie alebo povolenia 1.0 isvs_5471 webová služba G2E
sluzba_is_43525 Zmena atribútov/stavu licencie alebo

povolenia vrátane jej zrušenia
1.0 isvs_5471 webová služba G2E

sluzba_is_43526 Prezentácia interného reportu z existujúcich dát 1.0 isvs_5472 webové sídlo, webová
služba

G2E

sluzba_is_43528 Vykonanie zberu dát pre existujúci typ reportu 1.0 isvs_5472 webová služba G2E
sluzba_is_43527 Vytvorenie nového typu interného reportu 1.0 isvs_5472 webová služba G2E
sluzba_is_43529 Realizácia platby miestnych daní 1.0 isvs_5473 webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43532 Realizácia platby pokút, úrokov a sankčných

úrokov
1.0 isvs_5473

sluzba_is_43530 Realizácia platby za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady

1.0 isvs_5473 webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43533 Sprístupnenie záznamu o platbe 1.0 isvs_5473 webová služba G2E
sluzba_is_43534 Sprístupnenie zoznamu o platbách 1.0 isvs_5473 webová služba G2E
sluzba_is_43535 Vydanie potvrdenia o zaplatení dane 1.0 isvs_5473 e-mail, webové sídlo G2C, G2B
sluzba_is_43536 Vydanie potvrdenia o zaplatení miestneho

poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady

1.0 isvs_5473 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43538 Vydanie potvrdenia o zaplatení pokuty, úroku
alebo sankčného úroku

1.0 isvs_5473 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43539 Zmena atribútov/stavu záznamu o platbe 1.0 isvs_5473 webová služba G2E
sluzba_is_43556 Informovanie o odstránení poruchy verejného

osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie
1.0 isvs_5474 e-mail, webové sídlo,

mobilná aplikácia
G2C

sluzba_is_43540 Podanie ohlásenia nelegálnej skládky 1.0 isvs_5474 webové sídlo, mobilná
aplikácia

G2C, G2B

sluzba_is_43549 Sprístupnenie záznamu sťažnosti/podnetu 1.0 isvs_5474 webová služba G2E
sluzba_is_43558 Sprístupnenie zoznamu a detailu sťažností

podľa definovaných kritérií
1.0 isvs_5474 webová služba G2E

sluzba_is_43552 Sprístupnenie zoznamu záznamu
sťažnosti/podnetu

1.0 isvs_5474 webová služba G2E

sluzba_is_43560 Vydanie potvrdenia a prijatí otváracích hodín
prevádzkarne alebo ich zmeny, zaevidovanie

1.0 isvs_5474 e-mail, webové sídlo G2B

sluzba_is_43545 Vydanie rozhodnutia o ročnom poplatku za
malý zdroj znečisťovania ovzdušia

1.0 isvs_5474 e-mail, webové sídlo G2C, G2B

sluzba_is_43548 Vyhlásenie predmetu straty alebo nálezu 1.0 isvs_5474 e-mail, webové sídlo G2C
sluzba_is_43541 Vystavenie výzvy na odstránenie skládky 1.0 isvs_5474 webové sídlo, mobilná

aplikácia
G2C, G2B

sluzba_is_43551 Vytvorenie záznamu sťažnosti/podnetu 1.0 isvs_5474 webová služba G2E
sluzba_is_43550 Zmena atribútov/stavu sťažnosti/podnetu 1.0 isvs_5474 webová služba G2E
sluzba_is_43566 Podpora správy používateľov 1.0 isvs_5475 webové sídlo, webová

služba
G2E
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Zoznam prevádzkovaných eGov služieb
Kód Názov Verzia
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Zoznam prevádzkovaných služieb IS
Kód Názov Verzia ISVS


