
VŠEOBECNE ZÁVÁZNÉ NARIADENIE MESTA
Č. 1912016 o poskytovaní elektronických služieb zo díla 15. 12. 2016

Mesto Liptovský Mikuláš v súlade s ustanovením 5 5 zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadeni v zneni
neskoršlch predpisov, podía zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pĎsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplneni niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) a podía 5 98b ods. 5
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych dania a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné a
vydáva prs územie mesta Liptovský Mikuláš toto všeobecne závázné nariadenie:

Predmet úpravy

(1) Mesto Liptovský Mikuláš (ďalej len mesto“) poskytuje elektronické služby1 prostredníctvom:
a) Integrovaného informačného systému mesta2, ktorýje pristupný na webovom sídle

https://e-portal.mikulas.sk/ (ďalej len špecializovaný portál) alebo
b) Ustredného portálu verejnej správy3, ktorýje pristupný na webovom sídle

https://www.slovensko.sk/ (ďalej len „ústredný portáľ).

(2) Aktualizovaný zoznam elektronických služieb. ktoré poskytuje mesto, ich popis a návody na
pou±ívanie sú uvedené na špecializovanom portáli a na ústrednom portáli.

(3) Pre využivanie elektronických služieb je potrebná identifikácia a autentifikácia podra osobitných
predpisov4, pokiaí pri jednotlivej elektronickej službe nie je uvedené inak.

52
Osobitné ustanovenie

Ak sa vo všeobecne závazných nariadeniach mesta ako aj ďalšich všeobecne závazných právnych predpisoch
mesta vyžaduje uskutočnenie podania v p[somnej forme, táto pisomná forma sa považuje za zachovanú, ak
bob podanie urobené vo forme elektronického podania v rámci elektronickej komunikácie podra osobitného
pred pisu5.

53
Záverečné ustanovenia

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie bob schválené Mestským zastupiterstvom v Liptovskom Mikuláši
dňa 15. 12. 2016 a bob v zákonnej lehote vyvesené na úradnej tabuli mesta Liptovský Mikuláš.

‘M /1Ý‘)
Ing. J n Blcháč, P D.

primátor mesta

52 ods 1 pism. s) zákona č. 275/2006 Z. Z. O infonačných syslémodi verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršich predpisov
2 5 zákona Č. 305/2013 Z. z. o eíektronickej podobe výkonu pásobnostĺ orgánov verejnej moci a o zmene a doplnenĺ niektorých zákonov
(zákon o e-Gcvernmente) v zneni neskoršich predpisov

5 6 zákona Č. 305/2013 Z. z.
519 a 523 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. Z 16 -12- 2016
525 zákona Č. 305/2013 Z. Z. T ‘ . . -iO O vsco . za‘;, narladenlB halo vyvesane dňa

Podpis primátora mesta‘

(2) Toto všeobecne závazné nariadenie nadobůda účinnosti. januára 2017



- 1 -01- 2017
Toto vseob. zav. nanadenie to ucinne dnou.

V Lipt. Mikuláši •
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